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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และการ
จัดการทางการเงินมากน้อยเพียงใด ซ่ึงการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และวิธีการทางสถิติ
ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's correlation) และค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีเทส (t-test) กรณีการ
เปรียบเทียบสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และ
จ านวนเงินส ารอง ส่วนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมคีวามพอประมาณในการจัดสรรรายได้ มีเหตุมีผลในการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อน
จะใช้จ่าย อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี เพราะยังขาดเงินส ารอง
ฉุกเฉินในระดับที่เหมาะสม ส าหรับด้านการวางแผนทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างไม่เคยคิดเรื่องการ
วางแผนทางการเงินและไม่มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ทั้งท่ีทราบดีว่าการวางแผนการเงิน
จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคตได้ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the level of knowledge and 
understanding in the Sufficiency Economy Philosophy of people working in Bangkok 
area. This study is a quantitative research which used the questionnaire as the tool 
to collect the data from 420 working people, aged between 20 - 60 years. Data were 
analyzed with descriptive statistics, i.e., percentage, mean, and standard deviation. 
Moreover, inductive statistics of independent and dependent variations were used 
such as Pearson's correlation coefficient, t-test and One-way ANOVA.  

The results showed that most of respondents had a moderate level of 
knowledge and understanding in the sufficiency economy philosophy. The significant 
factors with relative to knowledge and understanding at the level of 0.05 were 
occupation, numbers of family member, and the amount of reserved money. For the 
application of the philosophy of sufficiency economy for their daily life, respondents 
were modest in the allocation of their income and rational to consider the necessity 
before spending. However, most of respondents did not have enough financial 
immunity because they did not have the appropriate amount of reserved money. For 
the financial planning, respondents had never thought about financial planning and 
long-term financial planning although they had known that financial planning will 
help them to achieve their future financial goals.  

 
Keywords: Knowledge and Understanding, Sufficient Economy, Personal Financial 
Management 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้คงไม่ส าเร็จสมบูรณ์ข้ึนได้ หากปราศจากความเมตตาจาก ดร.อัจฉรา 
โยมสินธุ์ ที่เปิดโอกาสผู้วิจัยได้ศึกษาในหัวข้อการค้นคว้าอิสระท่ีสนใจ และกรุณารับเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของผู้วิจัย อาจารย์ได้ให้ข้อมูลและสละเวลาให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ในการท าวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ทั้งท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่า
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค าแนะน า ติชม ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานผู้วิจัย
เพ่ือให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นอีกด้วย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและส านึกในพระคุณของ
ท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านตลอดหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่ได้อบรมสั่งสอน
ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ด้วยความเมตตา ความรักและความปรารถนาดี
แก่ผู้วิจัย รวมทั้งได้แต่งต าราให้ผู้วิจัยได้ใช้ค้นคว้า อ้างอิง จนท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลงได้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง รวมทั้งทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมา 
 สุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ท่านให้โอกาสทางการศึกษาเล่าเรียน 
ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา ให้ความรัก ความเข้าใจและ
เป็นก าลังใจส าคัญ ซึ่งท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ โดยหากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มี
ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้วิจัยขอยกความดีทั้งหมดแด่ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ
คณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งกราบเป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ แต่หากการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 

อริสรา เกิดผล 



ช 

สารบัญ 
 
   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญตาราง   ฌ 
สารบัญภาพ   ฏ 
บทที่ 1 บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  7 
 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย  8 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  8 
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  9 
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 2.1 สถานการณ์ปัญหาทางการเงินของคนไทย  12 
 2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  21 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล  29 
 2.4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)  31 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  33 
 2.6 สมมุติฐานการวิจัย  36 
 2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย  37 
บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย  61 
 3.2 กลุ่มประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  61 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  63 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ  64 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล  65 
 3.6 วิธีการทางสถิติ  65 
  
 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
   หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  66 
 4.2 ข้อมูลด้านระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  71 
 4.3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางการเงินของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  78 
 4.4 ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินเชิงลึก  86 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  90 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  107 
 5.2 อภิปรายผล  114 
 5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย  121 
บรรณานุกรม   123 
ภาคผนวก   126 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม  127 
ประวัติผู้เขียน   138 
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
   หน้า 
ตารางที่ 1.1:  จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ   10 

 (อายุ 60-69 ปี, 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป) เพศ และเขตท่ีอยู่อาศัย 
  พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 

ตารางที่ 1.2:   อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล  11 
ตารางที่ 2.1: สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  38 
ตารางที่ 3.1: จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค   62 
   และเขตการปกครอง 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  66 
ตารางที ่4.2: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับความรู้ ความเข้าใจ  72 
         ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.3:   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับหลักปรัชญา  72 
         ของเศรษฐกิจพอเพียงแยกรายข้อค าถาม 
ตารางที่ 4.4:   จ านวนร้อยละของผู้ที่ตอบถูกและระดับความยากง่ายแยกตามข้อ  76 
  ค าถาม 
ตารางที่ 4.5:   จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงิน  79 
  ส่วนบุคคล 
ตารางที่ 4.6:   สรุปข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม  85 
  ส่วนใหญ่ 
ตารางที่ 4.7:   ค่าสถิติเชิงพรรณนาข้อมูลทางการเงินเชิงลึกของผู้สมัครใจให้ข้อมูล  87 
ตารางที่ 4.8:   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของของกลุ่มตัวอย่างคนท างาน  88 
         ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจให้ข้อมูล เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง 
ตารางที ่4.9:   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจให้ข้อมูล ด้านระดับความรู้  89 
         ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางที่ 4.10:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  91 
          เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
          ต่อเพศท่ีต่างกัน 
 
 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
   หน้า 
ตารางที่ 4.11:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  91 
          เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
          ต่ออายุที่ต่างกัน 
ตารางที่ 4.12:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  93 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อภูมิล าเนาที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.13:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  94 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อสถานภาพที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.14:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  95 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.15:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  96 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่ออาชีพที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.16:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  97 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.17:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  98 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่ออระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.18:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  99 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อระดับรายได้ที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.19:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  100 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน 
 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
   หน้า 
ตารางที ่4.20:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  100 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อสัดส่วนการออมที่ต่างกัน 
ตารางที่ 4.21:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  101 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อปริมาณเงินส ารองที่ต่างกัน 
ตารางที่ 4.22:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  102 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.23:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  102 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อภาระหนี้สินที่ต่างกัน 
ตารางที่ 4.24:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  103 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อทัศนคติต่อการประกันชีวิตที่ต่างกัน 
ตารางที่ 4.25:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  104 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อทัศนคติต่อการลงทุนที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.26: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  104 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกัน 
ตารางที ่4.27:  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ  105 
         เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
         ต่อการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน 
ตารางที่ 5.1:   สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  113 
 
 
 



ฏ 

สารบัญภาพ 
 
   หน้า 
ภาพที่ 1.1: ภาระหนี้สินแรงงาน  4 
ภาพที่ 1.2: สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กลดลงในขณะที่สัดส่วนประชากร  5 
  สูงวัยเพิ่มขึ้น 
ภาพที่ 1.3: อัตราส่วนพึ่งพิงวัยท างาน  6 
ภาพที่ 1.4: อัตราส่วนของคนวัยท างานต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย  7 
ภาพที่ 2.1: การเข้าถึงสินเชื่อของคนไทยแยกตามประเภทสินเชื่อ  14 
ภาพที่ 2.2: ผลส ารวจการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างของครัวเรือนในปี 2560  15 
ภาพที่ 2.3: แรงงานไทยแบกภาระหนี้สูงสุดในรอบ 8 ปี  16 
ภาพที่ 2.4: สังคมผู้สูงอายุแบ่งได้ 3 ระดับ  18 
ภาพที่ 2.5: ประเทศไทยเหลือเวลาเตรียมพร้อมอีกไม่ถึง 20 ปี ในการเข้าสู่สังคม  19 
  ผู้สูงวัยระดับสูงสุด 
ภาพที่ 2.6: สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กลดลงในขณะที่สัดส่วนประชากร  20 
  สูงวัยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก 
ภาพที่ 2.7: สัดส่วนของประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 15 และ 60 ปีหรือมากกว่า   21 
  ปี 2010–2040 
ภาพที่ 2.8:   แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  25 
ภาพที่ 2.9:   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  26 
ภาพที่ 2.10:  กรอบแนวความคิดการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา  37 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้รับรู้ถึงความผันผวนที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยต่างได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงในครั้งนั้น ตั้งแต่สถาบันการเงินทีล่้มละลายไปจ านวนมาก ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ต้องปิดตัวลง เพราะภาระหนี้สินทีสู่งขึ้นหลายเท่าตัวจากการกู้เงินต่างประเทศ 
ประชาชนตกงานและขาดรายได้ในทันที นับเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ
ประเทศไทย จากการลงทุนทีเ่กินตัวจนเกิดฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สืบเนื่องจากธุรกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2535-2539 ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร 
คอนโดมีเนียม อาคารส านักงาน สนามกอล์ฟ เนื่องจากผู้ประกอบการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศได้ง่าย
รวมทั้งสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จ านวนมาก เพ่ือลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทั่วประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องยังท าให้เกิดความต้องการ
เก็งก าไร ซ่ึงดึงดูดให้มีผู้เข้ามาลงทุนอย่างมากจนกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ (“สาเหตุของวิกฤติ
เศรษฐกิจ ต้มย ากุ้ง”, 2561) 

ดร. บัณฑิต นิจถาวร อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
กล่าวว่า บทเรียนที่ส าคัญที่สุดคือ การก่อหนี้ที่เกินตัว ความเสี่ยงที่มาจากการก่อหนี้ อันหนึ่งที่ชัดเจน 
คือ ประเทศไทยก่อหนี้เกินความสามารถที่จะช าระคืนได้ วิกฤตจึงเกิดข้ึนและที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ
วิกฤตเกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วน ทั้งหนี้ภาครัฐ หนี้ภาคเอกชน และหนี้ภาคครัวเรือน หากมีหนี้เกิน
ความสามารถในการช าระคืน วิกฤตก็จะเกิด และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศ" (“20 ปีวิกฤตต้ม
ย ากุ้ง: 4 ค าถาม”, 2560) 

การประกาศลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ท าให้
เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ซึ่งกู้ยืมเงิน เป็นเงินตราต่างประเทศ มียอดเงินกู้สุทธิสูงถึง 
250,000 ล้านบาท มากกว่าจ านวนหนี้เดิมเกือบ 2 เท่า ขณะที่ความต้องการสินค้าในประเทศลดลง
ครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ขาดทุนถึง 52,000 ล้านบาท ในครั้งนั้น เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ เริ่มตั้งหลักและ
วางแผนการกอบกู้วิกฤติอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จนท าให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และ
กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น (“ถอดบทเรียนธุรกิจยั่งยืน”, 2560) 

นับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะให้สติ 
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และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้คนไทยตั้งหลักได้ท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ทรง
พระราชทานหลักคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติตนและด ารงชีวิตอย่าง
สมดุล ในภาวะวิกฤติ หากบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามไม่มีหลักทีม่ั่นคงก็จะได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างมองหาที่พ่ึงพิงและท าความเข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปเป็นวิธีคิดในการด าเนินชีวิตให้ข้ามพ้นวิกฤตดังกล่าว และเป็นที่ประจักษ์
ชัดว่าผู้ที่สามารถน้อมน าหลักคิดอันทรงคุณค่านี้ ไปสู่การปฏิบัติได้จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในภาวะ
ความผันผวนได้ดีซึ่งจะบรรเทาผลกระทบ และความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถ
พลิกฟ้ืนกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ไม่ยากนัก (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช ธรรมปิยา, 
2556) 

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสมาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 (นับถึงปัจจุบันก็เป็น
เวลามากกว่า 40 ปี) ทรงชี้แนะแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปตามหลักทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าหลักวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี (จิรายุ  
อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช ธรรมปิยา, 2556) 

คนจ านวนไม่น้อยโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มักเข้าใจผิดคิดว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
เกษตรทฤษฎีใหม่หรือเข้าใจว่าต้องเป็นชาวไร่ชาวนา เป็นเกษตรกร อาศัยอยู่ในชนบทจึงจะประยุกต์ 
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งสาเหตุส าคัญคงเป็นเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเห็นจากสื่อ
ทั่วไป ก็คือ ตัวอย่างโครงการในพระราชด าริมากมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทาน
ให้ นอกจากนี้ เด็กไทยจ านวนมากท่องจ า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้อย่างแม่นย า แต่ไม่รู้ว่าจะต้องท า
อย่างไรจึงจะเรียกว่า “พอเพียง” ทั้งท่ีจริงๆ แล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้ง “หลักคิด” 
และ “หลักปฏิบัติ” ที่ชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตที่จะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
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มั่นคง หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ส าหรับทุกคนทุกหน่วยงาน และทุกสาขา
อาชีพ กระทั่งผู้คนในเมืองใหญ่ที่มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย มีเครื่องใช้ไม้สอย อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่
ก้าวล้ าน าเทคโนโลยีก็สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ส าเร็จประโยชน์ได้อย่าง
แน่นอน 

เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น หลักคิด หรือหลักแห่งความรู้ที่ชี้แนะแนวทางใน
การปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควรบนพื้นฐานการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา คนท างานในเมือง ผู้มีวิถีชีวิตค่อยข้างสับสน วุ่นวาย และเร่งรีบ จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา
และลงมือปฏิบัติตามแนวทางแห่งการพัฒนาที่สมดุลนี้ (อัจฉรา โยมสินธุ์, 2559) 

การด าเนินชีวิตของคนท างานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งในด้านการ
ท างานหารายได้และการใช้จ่าย การใช้ชีวิตที่ไม่พอเพียงและการจัดการเงินที่ไม่สมดุลอาจน าไปสู่
ปัญหาทางการเงินได้ ดังผลส ารวจของนิด้าโพล ด้านความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "พฤติกรรมการ
ออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560" พบว่า จากประชาชนที่มีรายได้ทั่ว
ประเทศ 2,000 หน่วยตัวอย่าง ประชาชนส่วนใหญ่ คือ 45.15% มีรายได้พอๆกับรายจ่าย คนไทย 
68.10% มีหนี้สินโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 565,302.88 บาท โดย 59.47% เกิดจากการซื้อ การผ่อน
ช าระสินค้าและการบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมา 35.46% เกิดจากการลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ ด าเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย 14.24% เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
11.89% เกิดจากการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และ 6.17% เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ที่มีเงินออมส่วนใหญ่ 
48.79% ออมเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพ่ือการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ 38.33% ออม
เพ่ือส ารองไว้ใช้ในอนาคต 26.91% ออมไว้ให้บุตรหลานตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน 12.58% 
ออมเพ่ือใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ ซึ่งมีเงินออมที่ไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ในอนาคต   

นอกจากนี้ ข้อมูลจากเครดิตบูโร เมื่อสิ้นปี 2559 พบว่ามีลูกหนี้บัตรเครดิตที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของเครดิตบูโรทั้งสิ้น 19.07 ล้านบัญชี โดยในจ านวนนี้คิดเป็นลูกหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอล หรือลูกหนี้ผิด
นัดช าระ 888,214 บัญชี คิดเป็นมูลค่าหนี้เอ็นพีแอลที่ 53,593 ล้านบาท ซ่ึงเติบโต 10.8% จากปีก่อน
หน้า สัดส่วนมูลค่าเอ็นพีแอลต่อยอดการใช้จ่ายของบัตรเครดิตขยับขึ้นไปอยู่ที่ 13.2% ส่วนสินเชื่อ
บุคคลมีฐานข้อมูลลูกหนี้ทั้งสิ้น 15.49 ล้านบัญชี เป็นเอ็นพีแอลที่ 2,143,745 บัญชี มูลค่าหนี้เอ็นพี
แอลราว 166,241 ล้านบาท สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่เปิดเผยภาระหนี้สินของแรงงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1.1 

และเมื่อเป็นหนี้ ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็จะลดลง เกิดปัญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ที่จะท าให้เกิดความเครียด เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมตามมา 
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ภาพที่ 1.1: ภาระหนี้สินแรงงาน 
 

 
 
ที่มา:  Nation TV.  (2560).  สืบค้นจาก http://www.nationtv.tv /main/content/37862. 

 
นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน
และในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นรวดเร็วอย่างมาก เงินออมหลังเกษียณ และเงินใช้ยามฉุกเฉินของ
แรงงานส่วนใหญ่จะยังไม่เพียงพอต่อการรองรับรายจ่าย ปัญหาต่อมาคือจะท าอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
มีกินมีใช้เพียงพอหลังเกษียณโดยการพ่ึงพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องพ่ึงผู้อื่น  “นับถอยหลังสู่ “สังคม
ผู้สูงอายุ”” (2560) ดังภาพที่ 1.2 
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ภาพที่ 1.2: สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กลดลงในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น 
  

 
 

ที่มา:  นับถอยหลังสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โอกาสหรืออันตรายของ “เอสเอ็มอีไทย”.  (2560).  MGR  
 Online.  สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?  

NewsID=9590000122404. 
 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จะท าให้เกิดภาระแก่คนท างานในระบบ เพราะเมื่อก าลัง

แรงงานมีแนวโน้มลดลง และผู้สูงอายุมีเพ่ิมข้ึน จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ “อัตราส่วนการ
พ่ึงพิง” ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยเด็กและประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรวัยท างาน 
100 คน ดังภาพที่ 1.3 

โดยในปี พ.ศ. 2553 อัตราส่วนพึ่งพิง คือประชากรวัยท างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูเด็ก 0.3 คน 
และผู้สูงอายุ 0.2 คน แต่ในปี พ.ศ. 2583 อัตราส่วนพึ่งพิงเพ่ิมข้ึนเป็นประชากรวัยท างาน 1 คน ต้อง
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ 0.6 คน และประชากรวัยท างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูวัยเด็ก 0.2 คน 

โครงการสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็ก
และดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินนโยบายต่างๆ และกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในที่สุด 
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ภาพที่ 1.3: อัตราส่วนพึ่งพิงวัยท างาน 
 

 
 
ที่มา:  โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า (2): คนรุ่นใหม่วัยท างานวันนี้กับภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนแก่ 
 และเด็ก.  (2556).  สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2013/08/population-structure- 
 2/. 
 

ส าหรับอัตราส่วนเกื้อหนุนหรืออัตราส่วนของคนวัยท างานอายุ 15-59 ปี ต่อผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่คนในวัยท างานจะสามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 1 คน พบว่ามี
แนวโน้มลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง จาก 9.3 : 1 ในปี 2537 เป็น 7 : 1 (ปี 2545) 6.3 : 1 (ในปี 2550) 
และ 5.5 : 1 (ในปี 2554) โดยในปี 2557 มีอัตราส่วนลดลงเหลือ 4.5 : 1 ซึ่งหมายความว่ามีคนในวัย
ท างานจ านวน 4 คน จะสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้ 1 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่คนในวัยท างานจะ
สามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1.4 
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ภาพที่ 1.4: อัตราส่วนของคนวัยท างานต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 

 
 

ที่มา:  เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย.  (2560).  สืบค้นจาก  
 http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/Preparation-for- 
 Aging-Society-in-Thailand.aspx.  

 
จากข้อมูลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาว่าคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต และการจัดการทางการเงินมากน้อยเพียงใด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องหรือไม่  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด 
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 1.2.3 เพ่ือร่วมหาแนวทางการจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส าหรับกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย   
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาคือ กลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
 ตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ตัวแปรตามคือ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รวม
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
  1.4.1.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.4.1.2 ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ ของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.4.1.3 ท าให้ได้แนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มคนวัยท างาน และกลุ่มคนในวัยอ่ืนและในจังหวัดอ่ืนต่อไป  
 1.4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
  1.4.2.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครได้สามารถ
ปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนทางการเงินและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 
  1.4.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับทุกเพศทุกวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะน าไปสู่การจัดการทางการเงินที่
ดีขึ้น 
  1.4.2.3 สามารถน าความรู้และแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการช าระ
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หนี้ และส่งเสริมศักยภาพการออมให้เพ่ิมข้ึนในอนาคตจนเกิดภาวะสมดุลในการด าเนินชีวิต เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง   
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้ 
อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไป
ตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่หลงไปพันธนาการอยู่กับสิ่งใด 
 1.5.2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดแนวทางการจัดการเงินอย่างมีทิศทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ตาม
ความเหมาะสมกับทรัพยากรทางการเงินของตนเอง และเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางเงินในอนาคต  
 1.5.3 ผู้สูงอายุ Foundation For Older Persons' Development (2017) สถานการณ์
ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรโครงสร้างทางอายุของประชากร
ผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้สูงอายุมิได้มีลักษณะเหมือนกันหมดแต่จะมีความ
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุโดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ 3 กลุ่มคือ 
  1.5.3.1 ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงที่ยังมีพลังช่วยเหลือตนเองได้ 
  1.5.3.2 ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) เริ่มขึ้นสู่วันเสื่อมกล่าวคือ เริ่มมีอาการ
เจ็บป่วย ร่างกายเริ่มอ่อนแอ มีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรัง 
  1.5.3.3 ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เข้าสู่วัยเสื่อม เจ็บป่วยบ่อยข้ึน อวัยวะ
เสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ 
 โดยจ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 
2553 - พ.ศ. 2583 ปรากฏ ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1: จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ (อายุ 60-69 ปี, 70-79 ปี  
  และ 80 ปีขึ้นไป) เพศ และเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 
 

 
 
ที่มา:  Foundation For Older Persons' Development.  (2560).  สถารการณ์ผู้สูงอายุใน 
 ประเทศไทย (ด้านประชากร).  สืบค้นจาก http://fopdev.or.th/. 
 

จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 พบว่า สัดส่วน
ของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนกล่าวคือสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุวัยปลายจะเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 
ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้นของ
ประชากรสูงอายุ และน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพเมื่อพิจารณาสัดส่วนเพศของประชากรสูงอายุ พบว่า ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนร้อย
ละ 55.1 ในปี 2553 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศ
หญิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21.3ในปี 2583 
เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ส าหรับแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ใน
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เขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 
3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เพ่ิมขึ้นเป็น11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 
 1.5.4 อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) สูตรการค านวณอัตราส่วนทางการเงินส่วน
บุคคลเพื่อตรวจสุขภาพทางการเงิน ดังตารางที่ 1.2 
 
ตารางที่ 1.2: อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง หน่วย สูตร มาตรฐาน 

อัตราสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เท่า สินทรัพย์สภาพคล่อง 
หนี้สินระยะสั้น 

>1 เท่า 

อัตราสภาพคล่องพ้ืนฐาน (Basic Liquidity 
Ratio) 

เดือน สินทรัพย์สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจ่ายต่อเดือน 

3-6 เดือน 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง ต่อความมั่ง
คั่งสุทธิ 

% สินทรัพย์สภาพคล่อง 
ความมั่งค่ังสุทธิ 

>15 % 

การวิเคราะห์หนี้สิน หน่วย สูตร มาตรฐาน 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระคืนหนี้
ทั้งหมด (Solvency Ratio) 

% ความมั่งค่ังสุทธิ 
สินทรัพย์รวม 

>50 % 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to 
Asset Ratio) 

% หนี้สินรวม 
สินทรัพย์รวม 

<50% 

อัตราส่วนแสดงการช าระหนี้สินจากรายได้  % หนี้สินรวม 
รายได้รวม 

<35-45% 

การวิเคราะห์การออมและการลงทุน หน่วย สูตร มาตรฐาน 

อัตราส่วนการออม (Saving Ratio)  % เงินออม 
รายได้รวม 

>10% 

อัตราส่วนการลงทุน (Net investment 
asset to net worth Ratio)  

% สินทรัพย์ลงทุน 
ความมั่งค่ังสุทธิ 

>=50% 

 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 สถานการณ์ปัญหาทางการเงินของคนไทย 
 2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล 
 2.4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สมมติฐานการวิจัย 
 2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
2.1 สถานการณ์ปัญหาทางการเงินของคนไทย 
 การด าเนินชีวิตของคนวัยท างานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน ทั้งในด้านการ
ท างานหารายได้ และการใช้จ่ายบางครั้งรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้ต้องใช้บัตรเครดิตซื้อ
สินค้าจนกลายเป็นผู้มีหนี้สินในที่สุด ประกอบกับการมีเงินออมที่ไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อการ
จัดการการเงิน จะท าอย่างไรเพ่ือให้สามารถมีกินมีใช้เพียงพอหลังเกษียณโดยการพ่ึงพาตัวเองได้ โดย
ไม่เดือดร้อนผู้อ่ืน เป็นประเด็นส าคัญท่ีคนวัยท างานควรคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 

“โพลชี้คนไทยขาดเงินออม-หนี้” (2560) "นิด้าโพล" เผยผลส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่อง "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560" ว่า จาก
ประชาชนที่มีรายได้ทั่วประเทศ 2,000 หน่วยตัวอย่างพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 45.15% มีรายได้
พอๆกับรายจ่าย โดยประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,469.91 บาท ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 21,606.75 บาท ทั้งนี้ ประชาชนเกินครึ่งเล็กน้อย หรือ 51.65% มีเงินออมไว้ใช้ ขณะที่  
48.30% ไม่มีเงินออมไว้ใช้ และ 0.05% ไม่ระบุ โดยในส่วนที่มีเงินออมส่วนใหญ่ 48.79% ออมเพ่ือใช้
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพ่ือการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ 38.33% ออมเพ่ือส ารองไว้ใช้ใน
อนาคต 26.91% ออมไว้ให้บุตรหลานตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน 12.58% ออมเพ่ือใช้ในระยะ
ยาวช่วงหลังเกษียณอายุ 

ส่วนการมีหนี้สินของประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 68.10% ระบุว่ามีหนี้สิน ซึ่งใน
จ านวนนี้มีหนี้สินโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 565,302.88 บาท  59.47% เกิดจากการซื้อ/ผ่อน/ช าระ
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สินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมา 35.46% เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ 
ด าเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย 14.24% เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน 11.89% เกิดจาก
การเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว 6.17% เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด 
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 
 “หนี้หมักนาน” (2560) สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนของไทยหลายปีนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูง 
โดยตัวเลขของสภาพัฒน์ปี 2559 อยู่ที่ 79.89% ของ GDP ซึ่งเริ่มชะลอตัวลงจากปี 2558 ที่ 81.2% 
ของ GDP ล่าสุดทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เสนอข้อมูลงานวิจัยเรื่อง "มุมมองใหม่หนี้
ครัวเรือนไทย ผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมผู้กู้ในระบบถึง 87% ของ
ปริมาณหนี้ในระบบของครัวเรือนไทย โดยมีข้อมูลสินเชื่อ 60.5 ล้านบัญชี ของผู้กู้ 19.3 ล้านรายทั่ว
ประเทศ และคิดเป็นยอดหนี้รวมที่ 9.8 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า ธนาคารเพ่ือการช าระหนี้ระหว่าง
ประเทศ (BIS) ชี้ว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนไทย สูงติดอันดับ 3 ของเอเชีย-แปซิฟิก โดย
ออสเตรเลียติดอันดับ 1 ตามด้วยเกาหลีใต้ อันดับ 2 
 ข้อมูลระบุว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมีหนี้ในระบบ คือ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต สินเชื่อส่วน
บุคคล สินเชื่อรถ และสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ ซึ่งกลุ่มท่ีมีหนี้มากท่ีสุดได้แก่ วัยเริ่มท างาน (อายุ 25-35 ปี) 
ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล รองลงมาเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีหนี้เสีย
มากที่สุด ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: การเข้าถึงสินเชื่อของคนไทยแยกตามประเภทสินเชื่อ 
 

 
 

ที่มา:  หนี้หมักนาน วัยรุ่นถึงเกษียณ ไทยติดอันดับ 3 เอเชีย-แปซิฟิก.  (2560).  ประชาชาติธุรกิจ.   
 สืบค้นจาก http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498629341. 
 

โดยสัดส่วนของประชากรที่มีหนี้สูงสุดอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
จังหวัดใหญ่ตามหัวเมืองส่วน "ปริมาณหนี้ต่อหัว" มากที่สุดอยู่ที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อีสาน) และภาคใต้ ขณะที่ "หนี้เสีย" มากท่ีสุดอยู่ที่ภาคใต้และภาคกลาง 
 ข้อมูลระบุว่าเด็ก (อายุ 25 ปีลงมา) และวัยท างานเริ่มจะมีหนี้ซึ่งเป็นหนี้เสียค่อนข้างสูง หาก
เป็นหนี้เสียตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปอาจกระทบการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ฯลฯ 
อาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจในภาพรวม 
 กลุ่มคนวัยก่อนเกษียณ 55-60 ปี และวัยเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีหนี้เป็นจ านวนมาก 
เพราะวัยเกษียณมีข้อจ ากัด ท าให้เข้าถึงสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น บ้านและรถ ได้น้อยลง 

ธิดารัตน์ เห็นพร้อม (2560) ผลการส ารวจภาวการณ์ครองชีพของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ชี้ให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งของครัวเรือนที่ถูกส ารวจ (ร้อยละ 57.5) ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปีใน
ปี 2560 โดยมีเพียงร้อยละ 41.4 ของครัวเรือนได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่ที่ได้รับ
การปรับขึ้นค่าจ้างนั้นเป็นไปในอัตราที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างในปีก่อนหน้า ดัง
ภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2: ผลส ารวจการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างของครัวเรือนในปี 2560 
 

 
 

ที่มา:  ความเชื่อมั่นครัวเรือนคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น.  (2560).  สืบค้นจาก  
 http://www.thansettakij.com/content/138821. 
 
 สอดคล้องกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผล
ส ารวจสถานภาพแรงงานไทย กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จากกลุ่มตัวอย่าง 1,258 
ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า สถานภาพของแรงงานไทย ร้อยละ 97 มีภาระหนี้สิน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 3 
เท่านั้น ที่ไม่มีหนี้สิน 
 ข้อมูลระบุว่า ภาระหนี้ของครัวเรือนแรงงานไทย มีหนี้สินรวมเฉลี่ย 131,479 บาท เพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 ที่มหีนี้สินเฉลี่ย 119,061 บาท ท าให้ยอดหนี้สินของแรงงานไทยปีนี้ สูงสุดในรอบ 8 ปี 
นับตั้งแต่ที่ได้ส ารวจมา ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3: แรงงานไทยแบกภาระหนี้สูงสุดในรอบ 8 ปี  
 

 
 
ที่มา:  แรงงานไทยหนี้ท่วม.  (2560).  สืบค้นจาก  
 https://www.posttoday.com/economy/finance/492230. 

 
แรงงานไทยมีแนวโน้มเป็นหนี้นอกระบบลดลง อยู่ที่ร้อยละ 53.6 ลดจากปี 2559 ที่มีสัดส่วน

ร้อยละ 60.62 โดยแรงงานไทยหันมาเป็นหนี้ในระบบเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 46.4 เพิ่มข้ึนจากปี 2559 
ที่มีสัดสัดร้อยละ 39.38 
 สุกฤตา สงวนพันธุ์ (2558) ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หนี้ครัวเรือน 
หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจ
น าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพ่ือการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ หรือเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนี้ครัวเรือนจะ
ครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ ธปท. เก็บข้อมูลได้ ดังนั้น หนี้ครัวเรือนในที่นี้จึงไม่
รวมหนี้นอกระบบ โดยทั่วไปแล้ว หนี้ครัวเรือนหากอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเงิน (ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชากร) ย่อมจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านเงินกู้ยืมท่ีครัวเรือนน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือประกอบธุรกิจต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม หากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานจนไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ ก็
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน จนเป็นปัญหาต่อสถาบันการเงินที่
ปล่อยกู้ได้ 
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พวงทอง ไกรพิบูลย์ (2557) ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นค าที่บ่งบอกถึงตัวเลข
ของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือ ทั่วไป เรียกว่า 
คนแก่ หรือ คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า คน
แก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และ ให้ความ หมายของค าว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุด
โทรม นอกจากนั้น ยังมีการเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior Citizen) ส่วน องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใช้
ค าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or elderly person  

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมี
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้
นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด 
ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ใน
ประเทศที่เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศอาจนิยามผู้สูงอายุตาม
อายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกายโดยผู้หญิง
สูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปีส่วนชายสูงอายุอยู่ในช่วง 55-75 ปี 

ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่าบุคคล
ซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

สังคมผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และระดับสังคมอุดมไปด้วย
ผู้สูงอายุ (Super - aged society) โดยให้นิยามของระดับต่างๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และรวมทั้ง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมผู้สูงอายุดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4: สังคมผู้สูงอายุแบ่งได้ 3 ระดับ 
 

 
 
ที่มา:  สังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ.  (2559).  สืบคน้จาก http://www.hahahome55.com.  
 

1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 
ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 
ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมอุดมไปด้วยผู้สูงอายุ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

จ านวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมสัดส่วนขึ้นเรื่อยๆ เพราะต่อไปคนไทยจะมี
อายุยืนขึ้น โดยจากปี พ.ศ. 2553 มีประมาณ 13.2%, ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเป็นประมาณ 19.1%, ปี 
พ.ศ. 2573 เพ่ิมเป็นประมาณ 26.6% และปี พ.ศ. 2583 เพ่ิมเป็นประมาณ 32.1% หรือจากประมาณ 
8 ล้านคนในปัจจุบันเพิ่มเป็นเกิน 20 ล้านคน ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5: ประเทศไทยเหลือเวลาเตรียมพร้อมอีกไม่ถึง 20 ปี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสูงสุด 
 

 
 
ที่มา:  นับถอยหลังสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โอกาสหรืออันตรายของ “เอสเอ็มอีไทย”.  (2560).  MGR  
 Online.  สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?  

NewsID=9590000122404. 
 

“นับถอยหลังสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”” (2560) ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน กล่าวว่า “ในกลุ่มอาเซียน 
ประเทศไทยและสิงคโปร์เป็นเพียงสองประเทศท่ีจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสูงสุดในเวลาอีกไม่เกิน 20 
ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก และยิ่งน่าห่วงกว่านั้น เพราะประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมน้อยกว่า
สิงคโปร์มาก เพราะประชากรไทยมีการออมเงินจ านวนไม่มากนัก รวมทั้ง สวัสดิการจากภาครัฐมีจ ากัด 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว” ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6: สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กลดลงในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น 
 รวดเร็วมาก 

 

 
 
ที่มา:  นับถอยหลังสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โอกาสหรืออันตรายของ “เอสเอ็มอีไทย”.  (2560).  MGR  
 Online.  สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?  

NewsID=9590000122404. 
 

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society โดยรายงานของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เปิดเผยว่าในปี 2562 นี้ สัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมากกว่าผู้มีอายุ
น้อยกว่า 15 ปีเป็นครั้งแรก นั่นหมายความว่า ผู้สูงอายุจะมีบุตรหลานดูแลน้อยลง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ
การดูแลตัวเองในอนาคต ขึ้นอยู่กับ “เงินออมของเราในวันนี้” ค าถามคือ…เรามีพอแล้วหรือยัง? ดัง
ภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7: สัดส่วนของประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 15 และ 60 ปีหรือมากกว่า ปี 2010 – 2040 
 

 
 
ที่มา:  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ.  (2558).  สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society).  สืบค้นจาก  
 http://fopdev.or.th/. 
 
2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นิยามและความหมาย 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
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ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี (สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561) 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเป็นแนว
ทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้รอดพ้นจาก
วิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ค.ศ.
1998 มองว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และใช้
โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้
ความส าคัญกับเรื่องของรายได้และความร่ ารวย แต่ให้มองที่คุณค่าของชีวิตมนุษย์  

นายจิกมี ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน ให้ทรรศนะว่า หากประเทศไทยก าหนด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวาระระดับชาติ และด าเนินตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง "ผมว่าประเทศ
ไทยสามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะ
ไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากท าได้ส าเร็จ ไทยก็คือ
ผู้น า" 

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายก
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อธิบายความหมาย หลักการและแนวคิดรวมไปถึง
กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
และการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังนี้  

ประเทศไทยยังขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการไหลเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ และโดยเนื้อแท้ ยังมีความไม่พร้อมที่จะ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างดีพอ เห็นได้จาก
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดความ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง หลงระเริงไปกับสิ่งฉาบฉวย หรือกล่าวได้ว่า ยังขาดความภูมิคุ้มกันที่ดี  
การขาดความภูมิคุ้มกัน คือยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ และขาดความพอดีอยู่ ซึ่งหากขยายความออกไป 
อธิบายได้ว่า สังคมไทยยังขาดความพอดี ในเรื่องส าคัญรวม 5 ประการ คือ 
 1. ขาดความพอดีด้านจิตใจ : คนส่วนมากมีสภาวะจิตใจไม่เข้มแข็ง ยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ขาดจิตส านึกที่ดี ไม่มีความเอ้ืออาทร ไม่รู้จักประนีประนอม นึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว  
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 2. ขาดความพอดีด้านสังคม : ไม่ค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนขาดความเข้มแข็ง และที่
ส าคัญไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและเข้มแข็ง  
 3. ขาดความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ยังใช้และจัดการอย่างขาดความ
รอบคอบ และที่ส าคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ อย่างไม่เป็นขั้นตอน 
 4. ขาดความพอดีด้านเทคโนโลยี : ยังไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพแวดล้อม 
 5. ขาดความพอดีด้านเศรษฐกิจ : ส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย หรือเกินฐานะของตน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพ่ึงพาตัวเองได้ และเผื่อ
แผ่ไปถึงสังคม ซึ่งสามารถน าหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการท างาน และการด ารงชีวิต ซึ่ง
มุ่งให้ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญสามประการ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 แนวคิดและทฤษฎี 
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุก
ขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ใน
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง 

" ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ … 
จะพังหมด จะท าอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป. 

… หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่ 
ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ 

หรือถ้าข้ันโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน 
คือมีทางท่ีจะแก้ปัญหาเสมอ. 

… ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเป็นขั้น ๆ 
แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง นี้ 

ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้. 
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน. 

…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือให้สามารถท่ีจะด าเนินงานได้. " 
พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 23 ธันวาคม 2542 
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“เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy  
ค าว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ 

จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency Economy นั้นไม่มีในต ารา 
เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ  

ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการ  
เพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น” 

พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 23 ธันวาคม 2543 
 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8: แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
ที่มา:  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช ธรรมปิยา.  (2556).  ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่ 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน.  สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/0ByOJKeWgkM  

LRRFloWUdteVVycUk/view. 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ใน
การตัดสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี และมุ่งที่จะท าให้ผลที่เกิดข้ึนน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ใน 4 มิติได้แก่ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช ธรรมปิยา.  (2556).  ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่ 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน.  สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/0ByOJKeWgkM  

LRRFloWUdteVVycUk/view. 
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การอธิบายถึงคุณลักษณะและเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดข้างต้น โดยการแยกแยะ
ให้เห็นถึงคุณลักษณะและเงื่อนไขเป็นส่วนๆ ก็เพ่ือให้เห็นความลึกซึ้งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการวิเคราะห์แบบแยกส่วนเพื่อท าความเข้าใจในทางวิชาการ แต่การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินั้น ต้องค านึงถึงความเก่ียวข้องของแต่ละคุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ ใน
แบบองค์รวม ทั้งคุณลักษณะด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่ไป
กับเงื่อนไขด้านความรู้ และคุณธรรม 

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช ธรรมปิยา (2556) กล่าวว่าการหาเลี้ยงชีพ (ผลิต

และบริการ) อย่างพอเพียง โดยค านึงถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่รวมถึงความสามารถใน
การบริหารจัดการ ทั้งความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และศักยภาพของคนและชุมชน แล้วเลือก
ผลิตสินค้าท่ีใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของคนและภูมิสังคม 
โดยค านึงถึงกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อคน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ใช้วิธีการที่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น โดยการทุจริต ผิดกฎหมาย ไม่มีจรรยาบรรณ เพียงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
อย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการวางแผนทั้งปริมาณและคุณภาพการผลิต ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และค านึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และใช้ความรู้ทางวิชาการ ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างมีสติ 
อีกท้ังเสาะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ และเพ่ิมพูนปัญญา เพ่ือให้ก้าวหน้าไป
อย่างเป็นขั้นตอนพร้อมกับความสมดุลในชีวิต 

การรักษาทรัพย์อย่างพอเพียง เมื่อแต่ละคนประกอบอาชีพท ามาหากิน ท าให้ได้ทรัพย์มา
ครอบครอง และใช้เป็นปัจจัยในการบริโภคและยังชีพแล้ว ก็จ าเป็นต้องรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆ ให้มีใช้
นานๆ เช่น ทรัพย์ส่วนบุคคล ต้องมีการใช้อย่างประหยัด ไม่ใช้อย่างสิ้นเปลือง ทะนุบ ารุงรักษาสิ่งของ 
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ให้คงสภาพอยู่คงทน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน และคุ้มค่า หรือ การมีส่วน
ร่วม ใส่ใจในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ กิจกรรมต่างๆ ของสังคม การรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ เป็นต้น 

การบริโภคอย่างพอเพียง คือการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้จ่ายทรัพย์ อย่างมัธยัสถ์ ซึ่งความ
มัธยัสถ์นี้ ต่างจากความตระหนี่ที่เป็นโทษกับสังคมและตนเอง เพราะคนตระหนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัว 
แต่คนมัธยัสถ์ เป็นคนที่รู้จักกาละเทศะในการจับจ่ายใช้สอย มีความพอประมาณในการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล สมดุลกับรายรับและอัตภาพของตน และค านึงถึงความประหยัด ความจ าเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือย ถ้าไม่มีเหตุจ าเป็น หรือไม่เหมาะสม ก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องซื้อ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคม และต่อส่วนรวม โดย
ใช้สติ ปัญญา พิจารณาตามเหตุผลความเป็นจริง อย่างไม่เข้าข้างตนเอง 
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การใช้ทรัพย์อย่างพอเพียง ควรมีการแบ่งสัดส่วนของทรัพย์ในการใช้จ่าย อย่างเหมาะสม ทั้ง
เพ่ือการด าเนินชีวิตภายในครอบครัว การแบ่งปันเผื่อแผ่แก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง การท าบุญตามความ
เชื่อ และศรัทธาเพ่ือประโยชน์ในภายภาคหน้าการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ขัดสนในสังคม ตลอดจนการออม
และลงทุน การท าประกันในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

อัจฉรา โยมสินธุ์ (2559) สรุปไว้ว่าการประยุกต์ใช้หลักพอเพียงในการจัดการทางการเงิน 
เริ่มต้นง่ายๆ จากหลักการเงื่อนไขตามค านิยามของความพอเพียง 3 หลักการ 2 เงื่อนไขดังนี้ 

1. ความพอประมาณ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการประเมินตัวเราเองว่ามีศักยภาพ มีทรัพยากร
อะไรบ้าง มีมากหรือน้อยเพียงใด แล้ววางแผนว่าใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพที่มีอย่างไร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะพัฒนาต่อยอดต่อไปได้อย่างไร ทั้งนี้ ทรัพยากรส าคัญที่มนุษย์
เมืองควรพิจารณาและเริ่มต้นบริหารจัดการอย่างจริงจังเป็นล าดับต้นๆ ก็คือ ทรัพยากรทางการเงิน 

โดยการเริ่มลงมือจัดระเบียบทางการเงินสามารถท าได้ง่ายเพียงๆ จด จด จด ลองเริ่มต้นที่
การจดบันทึกรายได้รายจ่าย ซึ่งอาจจะใช้วิธีจดผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนซึ่งมีให้เลือกดาวน์
โหลดฟรีๆ มากมาย และเม่ือรู้ เมื่อเห็น “พฤติกรรมทางการเงิน” ผ่านการบันทึกรายได้รายจ่ายของ
ตนเองแล้ว ให้ขยับไปจดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มี การจดบันทึกรายการสินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้และรายจ่ายนี้ จะช่วยให้เราเห็น “สถานการณ์ทางการเงิน” ของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเรื่องใดๆ ก็ตามต้องมีเหตุผล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและค านึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรอบด้าน 

โดยตัวช่วยง่ายๆ คือ การก าหนดเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาวอย่างเหมาะสม เพราะเป้าหมายจะช่วยให้เรา “มีเหตุผล” ในการใช้ชีวิตทุกวัน 
การมีเป้ามายที่ดียังช่วยเพิ่มความมุ่งมั่น ความแน่วแน่ และสร้างพลังให้เราในการที่จะมุ่งหน้าไปสู่
เป้าหมายนั้น การใช้ชีวิตหรือใช้ทรัพยากรทางการเงินจึงจะมีเหตุมีผลมากขึ้น 

3. การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึน เราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ด้วยการตั้ง “กองทุนครอบครัวสุข
สันต์ กองทุนเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน กองทุนฉุกเฉิน หรือกองทุนเพ่ืออนาคต” ไว้เพ่ือความไม่
ประมาท เพ่ือรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางการเงินได้ ใครมี
ความพยายามจะเก็บหอมรอมริบแต่ยังท าไม่ได้ ให้ทดลอง เก็บเงินก่อนใช้เงิน รับรองมีเงินเก็บเงิน
ออมทุกเดือน 

ที่ส าคัญเราต้องค านึงถึงเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอ เพราะ 
“ความรู้” เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการพัฒนา ส่วน “คุณธรรม” ก็จะช่วยสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนใน
จิตใจของเรา ซึ่งจะช่วยลดการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนได้ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล 
 นิยามและความหมาย 
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2556) ได้
กล่าวถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคล ว่าเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินโดยมีกระบวนการ 6 ประการ คือ การตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็น
เรื่องเก่ียวข้องกับการหารายได้ การตัดสินใจจัดการการเงินเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการควบคุมแผนการ
ใช้จ่ายเงิน การสร้างความมั่นคงทางการเงินเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินออม การจัดการ
ทรัพยากรเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัดสินใจในการจัดสรรรายได้ไปใช้ในส่วนต่าง ๆ การจัดการหนี้สิน 
และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล ปานทอง (2557) การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (Personal Financial Planning)  คือ กระบวนการก าหนดแนวทางการใช้เงินอย่างมีทิศทาง
ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับและเพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งทางเงินในอนาคต
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีความส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคล  เพราะความต้องการบริโภคสินค้าและ
บริการมีมากมายไม่จ ากัด   หากปราศจากการควบคุมท่ีดีก็จะมีภาระหนี้สินมากมายจนขาดอิสรภาพ
ทางการเงินในที่สุด 

2. เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดการเงินออม  การวางแผนทางการเงินจะท าให้บุคคล
ทราบว่าตนมีรายการจ่ายที่เกิดขึ้น ว่าเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นหรือฟุ่มเฟือยได้ท าให้บุคคลสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นได้ ท าให้มีเงินออมเก็บไว้ใช้อนาคต 

3. เป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาหนี้สิน  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะท าให้บุคคลใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอมมีการใช้จ่ายเงินตามฐานะรายได้ของตนไม่ต้องมีภาระหนี้สินที่เกิดจากการใช้
จ่ายเกินตัว 

4. เป็นเครื่องมือสร้างความม่ังคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความม่ันคงและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง  เกิดจากการที่บุคคลมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย  เพ่ือให้มี
เงินออมมากพอท่ีจะเป็นหลักประกันของครอบครัวว่ามีความม่ันคงที่ยั่งยืนอันยาวนานตลอดไป  เช่น  
การมีบ้านและที่ดิน  มีหุ้นในบริษัท  มีกิจการที่เป็นแหล่งรายได้ท่ีมั่นคง เป็นต้น 

5. ช่วยท าให้สามารถประเมินฐานะทางการเงินของตนเองถูกต้องตามความเป็นจริง  การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลจะท าให้บุคคลทราบว่ามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเท่าใดท าให้บุคคล
ประเมินทางการเงินของตนเองได้ตรงตามความเป็นจริงท าให้ระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว 

แนวคิดและทฤษฎี 
 วีระชาติ ชุตินันท์วโรดม (2556) David Berky ประธานบริษัท Simple Joe, Inc. ผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ทางการเงินได้ให้แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารการเงินส่วนบุคคลไว้ 4 ประการได้แก่ 
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1. บริหารเงินเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน (Security) เนื่องจาก
เหตุการณ์เลวร้ายอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะพยายามดูแลตัวเองอย่างดี อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้น ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ควรละเลยที่จะเผื่อเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเกิด
เหตุการณ์ที่ท าให้ขาดรายได้ เช่น ตกงาน เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เป็นต้น การบริหารการเงินที่ท่าน
สามารถกระท าได้ ได้แก่ การท าประกันชีวิต การประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน และการกันเงิน
ออมส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น ส าหรับบางท่านที่ยังมองว่าการท าประกันชีวิต
และประกันสุขภาพเปรียบเสมือนการแช่งตัวเอง ก็น่าจะเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะว่าเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดังตัวอย่างที่มักเห็นทางหน้าหนังสือพิมพ์ ที่เมื่อหลาย
ครอบครัวขาดเสาหลักในการหารายได้ คนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องทนทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงใด หรือ
หลายๆ คนที่ไม่ได้ท าประกันสุขภาพไว้ เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็น
เงินจ านวนมาก และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจท าให้ฐานะทางการเงินแย่ลงอย่างรวดเร็ว 

2. บริหารเงินเพื่อความม่ันคงของชีวิต (Stability) โดยมีหลักง่ายๆ คือ ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่
มีอยู่ และไม่พยายามสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การใช้จ่ายเกินรายได้ที่มี เช่น การซื้อสินค้าราคา
แพงผ่านบัตรเครดิต โดยคิดว่าในอนาคตจะมีรายได้เพ่ิมพอที่จะจ่ายคืนได้ ถือว่าเป็นการน าเงินออมใน
อนาคตมาใช้ล่วงหน้า ในขณะที่รายได้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การกระท าเช่นนี้
นอกจากจะบั่นทอนความสามารถในการใช้จ่ายในอนาคตแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะสร้าง
ภาระหนี้สินที่อาจไม่มีความสามารถท่ีจะช าระคืนได้ ซึ่งก็หมายความว่าความมั่นคงทางการเงินก าลัง
ถูกสั่นคลอนจากภาระหนี้สินที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากภาระหนี้สินที่มีอยู่เป็นหนี้สินที่จะสร้างรายได้
ในอนาคต เช่น เงินผ่อนช าระค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาเพ่ือปล่อยเช่าให้แก่ผู้อ่ืน หนี้สินเหล่านี้อาจ
จัดเป็นเงินลงทุนได้  

3. การบริหารเงินเพ่ือสร้างความม่ังคั่ง (Growth) หลังจากท่ีสามารถบริหารเงินเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน และสร้างความม่ันคงให้แก่ชีวิตได้แล้วก็สามารถจะเริ่มคิดถึงการ
สร้างความม่ังคั่งให้แก่ตนเอง โดยอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การลงทุนในกองทุนตราสารเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กองทุนรวมประเภทต่างๆ 
อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยในช่วงเริ่มต้นของการลงทุน อาจจะเริ่มจากเงินจ านวน
น้อย เพื่อประเมินว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนอยู่มากน้อยเพียงใด เมื่อมั่นใจว่าตนเองมีความเข้าใจ
และมีความช านาญเพียงพอแล้ว ก็อาจจะเพ่ิมเงินลงทุนให้มากข้ึน 

4. การป้องกันและบริหารความมั่งค่ัง (Protection and Management) หลังจากท่ีสร้าง
ความมั่งค่ังได้เพียงพอกับความต้องการแล้ว สิ่งที่ต้องท าต่อไปก็คือรักษาระดับความมั่งค่ังไว้ ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น หาที่ปรึกษาทางการเงินให้มาดูแลความม่ังคั่ง การท าประกันอัคคีภัย
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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2.4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)  
การวิเคราะห์งบการเงินเป็นการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างรายงานในงบการเงิน

ส าหรับระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงในรูปสัดส่วนหรืออัตราร้อยละ ผลการค านวณสามารถน ามาแปล
ความและใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเปรียบเทียบ การวัดมี 3 แบบ (เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน(อัตราส่วน) ดัชนี) 
แต่ที่นิยมและมีประสิทธิภาพคืออัตราส่วนทางการเงิน (“การจัดการงบการเงิน”, 2561) ซึ่งสามารถ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพ่ือเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินได้อย่างมั่นใจขึ้นดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง   
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ท าให้ทราบว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง (เช่น เงินสด 

เงินออมทรัพย์) มีพอที่จะช าระหนี้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) หรือไม่ ตัวเลขที่ได้ควรจะต้องมีค่ามากกว่า 
1 เท่า 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
หนี้สินระยะสั้น 

2. อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน (Basic Liquidity Ratio) เงินฉุกเฉินที่ควรมีเก็บไว้ในกรณีท่ี
เกิดตกงานกะทันหัน หรือขาดรายได้ในบางขณะ สินทรัพย์ที่กันส ารองไว้นั้นสามารถแปลงเป็นเงินสด
และท าให้มีการใช้จ่ายอย่างปกติซ่ึงอัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐานตามมาตรฐาน คือ 3-6 เดือน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจ่ายต่อเดือน 

3. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ (Liquidity asset to net worth 
Ratio) ในความมั่งค่ังสุทธิที่มีอยู่นั้นมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่เท่าใด ซึ่งตามมาตรฐานต้องมีมากกว่า
หรือเท่ากับ 15% 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
ความมั่งค่ังสุทธิ 

การวิเคราะห์หนี้สิน 
4. อัตราส่วนความสามารถในการช าระคืนหนี้ทั้งหมด (Solvency Ratio) เป็นอัตราส่วนที่วัด

ความสามารถในการช าระหนี้ในระยะยาว โดยที่อัตราส่วนนี้ต้องมีค่ามากกว่า 50% ซึ่งหมายว่า
สินทรัพย์รวมนั้นมีสัดส่วนของความมั่งค่ังสุทธิมากกว่าหนี้สิน ในทางกลับกันถ้าน้อยกว่า 50% ซ่ึง
หมายความว่าสินทรัพย์ที่มีนั้นมาจากการก่อหนี้เป็นส่วนใหญ่ 

ความมั่งค่ังสุทธิ 
สินทรัพย์รวม 
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5. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) เป็นอัตราส่วนวัดความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยที่อัตราส่วนนี้ 

ต้องมีค่าน้อยกว่า 50% ซึ่งหมายความว่ามีสินทรัพย์รวมเพียงพอที่จะช าระหนี้ในระยะปาน
กลางถึงระยะยาวได้  

แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 50% นั้น หมายความว่า สินทรัพย์รวมนั้นไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้ใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ แต่อัตราส่วนที่สูงนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาส าหรับผู้ที่สามารถสร้างรายได้
อย่างรวดเร็วเพ่ือมาช าระหนี้ได้ทันเวลา 

หนี้สินรวม 
สินทรัพย์รวม 

6. อัตราส่วนการช าระคืนหนี้สินจากรายได้ (Debt Service Ratio) เป็นอัตราส่วนวัด
ความสามารถในช าระหนี้ระยะสั้น โดยอัตราส่วนนี้ต้องน้อยกว่า 35-45% ซึ่งหมายความว่า
ความสามารถในการหารายได้ของเรานั้นเพียงพอที่จะจ่ายช าระหนี้ได้หรือไม่ (สมมติรายได้ 100 บาท 
ควรมีหนี้สินไม่เกิน 45 บาท) 

เงินช าระคืนหนี้สิน 
รายได้รวม 

การวิเคราะห์การออมและการลงทุน 
8. อัตราส่วนการออม (Saving Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ดูความสามารถในการออมเงินจาก

รายได้ เพื่อไว้ใช้กับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เช่น ออมเงินเพ่ือศึกษาต่อ ออมเงินเพ่ือซื้อบ้าน 
ออมเงินเพ่ือซื้อรถยนต์ ออมเงินเพื่อเกษียณ ออมเงินเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอัตราส่วนนี้ต้องมี
มากว่า 10% 

เงินออม 
รายได้รวม 

9. อัตราส่วนการลงทุน (Net investment asset to net worth Ratio) เป็นอัตราส่วนที่
แสดงถึงความม่ังคั่งของแหล่งที่มาของรายได้ที่จะไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งอัตราส่วนนี้ต้องมีมากว่า 
50% เป็นการแสดงถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน เพ่ือให้เกิดรายได้ไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ 
หากน้อยไป นั่นหมายความว่าจะต้องท างานไปตลอด โดยไม่สามารถที่จะเกษียณได้เลย 

สินทรัพย์ลงทุน 
ความมั่งค่ังสุทธิ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 ขวัญกมล ดอนขวา (2557) ศึกษาเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
416 คน ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่อยู่ในกลุ่ม Generation B (Baby Boomer Generation) คือ 
กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 อายุ 44 – 62 ปี และประชาชนในประเทศไทยที่อยู่ใน
กลุ่ม Generation X (Extraordinary Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 
อายุ 29 – 43 ปี 
 ผลจากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากท่ีสุด คือ
องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล และด้านความ
พอประมาณ ตามล าดับ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้มากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม น้ าหนักองค์ประกอบ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีค่ามากท่ีสุด คือ ด้านการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านการ
ใช้ทรัพยส์ินทางปัญญา และด้านการใช้องค์ความรู้ ตามล าดับ ส าหรับองค์ประกอบการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีค่ามากท่ีสุด คือ ด้านการมีงานท ารองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การกระจายรายได้ที่ดี ด้านมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น และด้านการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิวัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเงิน
ส่วนบคุคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 
(ภาระความรับผิดชองต่อครอบครัว) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม (อิทธิพลของสื่อ) และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในที่ท างาน (การเลียนแบบเพื่อนร่วมงาน) 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่งทางวิชากร และเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ การเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่ม
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในท่ี
ท างาน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
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3. ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์การจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่ม
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 234 คน ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านคลอง
ใหม่ หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ที่กรอก
แบบสอบถามเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนจากครัวเรือน 

ผลจากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การเปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อ
เดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค 
หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ เริ่ม
ตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานั้นๆร่วมกันเป็นอย่างดี ชุมชนมีรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่าย
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนท าให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชนผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนากร องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทเป็นผู้ให้
การส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุน 
งบประมาณ การสนับสนุนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมที่ดีของ
ประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้าน
การพัฒนาแหล่งรายได้ และด้านการพัฒนาแผนชุมชน ประโยชน์เกิดข้ึนแก่ชุมชน แก่ประชาชนใน
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและตรงประเด็นความต้องการ หรือปัญหาของชุมชน อย่างเห็นได้ชัด ชุมชนบ้านคลอง



35 

ใหมน่ับว่า แบบอย่างการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแก่สังคมไทยตามบริบท
ชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ 

ชุตินันท์ ทองค า (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 393 คน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

ผลจากการวิจัยพบว่า  
1. ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,844.27 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 15,785.95 

บาท มีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 6,854.63 บาท และมีภาวะหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 4,209.26 บาท 
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนอยู่ในระดับมาก โดยตอบค าถาม

ได้ถูกต้อง ร้อยละ 89.30 
3. เจตคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 4. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน ในเขตอ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมามีพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก เมื่อพิจารณารายคุณลักษณะพบว่าด้านที่
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ความพอประมาณ และความมีเหตุผลส่วนด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือน มี 3 ปัจจัยได้แก่ เจตคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยเศรษฐกิจระดับครัวเรือน โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ร้อยละ 46.64 

พัฒนี ทองพึง (2555) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ : 
กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 534 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย กลุ่มครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ตามเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวม 
49 เขต จากข้อมูล 436 โรงเรียน 

ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับต าแหน่งครูช านาญการ มี
ครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3-5 คน คู่สมรสรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยด้านรูปแบบ
การออม พบว่า รูปแบบการออมที่ส าคัญคือ เงินบ านาญเลี้ยงชีพข้าราชการ การลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร การลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุมีการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
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การเมือง การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า ถ้าเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อย 
5 อันดับแรกได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพทางครองครัว ต าแหน่งหน้าที่การงาน เงินบ าเหน็จ
บ านาญเลี้ยงชีพข้าราชการ และอายุงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อัตราร้อยละ 86.9 คิดว่าภายหลัง
เกษียณอายุ จะมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้
ไม่พอเพียง ซึ่งจะกระทบต่อการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท าให้
ไม่มีอิสรภาพทางการเงิน 
 
2.6 สมมุติฐานการวิจัย 

2.6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.6.2 ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.10: กรอบแนวความคิดการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

      พอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 2.1: สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

1 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการ
การเงินส่วน
บุคคลของ
ข้าราชการ
ต ารวจภูธร
จังหวัดชุมพร 

รองศาสตราจารย์  
ดร.สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์ 
ร.ต.ท. หญิง ปรรณ  
เก้าเอ้ียน 

2558 ใช้แบบสอบถาม โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
310 คน โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random 
Sampling) 
สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive 
statistics) พ้ืนฐาน ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยหาค่า Chi-
square ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ความรู้ด้านการจัดการการเงิน วินัยทางการเงินและความ
ตระหนักด้านจริยธรรมทางการเงิน 
-  ด้านความรู้ด้านการจัดการการเงิน พบว่า มีความเข้าใจในการ

จัดสรรเงินลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ อยู่ในระดับน้อย ข้าราชการต ารวจควรสร้างองค์
ความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลทั้งด้านการเงิน การ
ออมและการลงทุน เพ่ือช่วยให้การด ารงชีวิตของบุคคลมี
คุณภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต 

- ด้านวินัยทางการเงิน จากผลการศึกษา พบว่า มีวินัยทาง
การเงิน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการมีวินัยทางการเงินเป็น
หลักการพื้นฐานที่ขาดไม่ได้  

- ดังนั้นข้าราชการต ารวจควรต้องน าหลักการสร้างวินัยทาง
การเงินมาใช้ หากบุคคลท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้จะช่วยให้
สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     ด้านความตระหนักทางด้านจริยธรรมทางการเงิน พบว่า 
การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการต ารวจต้องรู้จักพอตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ปล่อยให้เกิดเป้าหมายทาง
การเงินมากมายเกินจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการที่ไม่สิ้นสุด 

 2 แบบจ าลอง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีผลต่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

รอง
ศาสตราจารย์  
ดร. ขวัญกมล 
ดอนขวา 

2557 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Exploratory Research) 
โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใช้วิธีการสุม่
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify 
random sampling) 

แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ส าคัญคือ  
(1) เพ่ือสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย และท าการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    จ านวน 416 คน 
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้สถิติอ้างอิง 
(Interface statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และองค์ประกอบของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสถิติการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple regressions) โดยใช้
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

(2) เพ่ือศึกษาขนาดของความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และ (3) เพื่อศึกษาถึงขนาดของผลกระทบใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มี
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีค่ามากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล และด้านความ
พอประมาณ ตามล าดับ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้มากกว่า
เงื่อนไขด้านคุณธรรม 
น้ าหนักองค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีค่ามากที่สุด คือ 
ด้านการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการใช้องค์ความรู้ ตามล าดับ  
ส าหรับองค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีค่ามากที่สุด คือ 
ด้านการมีงานท ารองลงมา คือ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    องค์ประกอบของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการกระจายรายได้ที่
ดี ด้านมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น และด้านการควบคุมการ
เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3 ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการ
บริหารการเงินกับ
พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ของ
ลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

พิชามญชุ์ 
ศรีสุวรรณ 

2557 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการ
สุ่มโดยการก าหนดสัดส่วน และการ
สุ่มแบบบังเอิญ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์ และสถิติค่าการ
ถดถอยแบบพหุคุณ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการตั้งเป้าหมายทาง
การเงิน ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ใน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การจัดระบบและการกระจาย
สินทรัพย์เพื่อความม่ังคั่งอยู่ในระดับสูง รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงตามล าดับ จากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การเตรียมการเรื่องความม่ันคงทางการเงินของตัวเอง
และครอบครัวการที่มีความเป็นอยู่สะดวกสบายตามมาตรฐาน 
การป้องกันตัวเองจากความเสี่ยง และการเตรียมการส าหรับ
การมีอิสระทางการเงิน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลอยู่
ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์พบว่า มีความรู้เรื่อง การจัดท างบประมาณ
รายรับ รายจ่าย แต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมามี
วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน เพ่ือจะได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยเงินปันผลและอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 92.5 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ทางการเงินของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูง 4 ข้อ ได้แก่ อ่าน
รายงานเครดิตที่ธนาคารส่งให้เพ่ือตรวจสอบระดับเครดิต การวางแผน
การลงทุนส าหรับชีวิตหลังเกษียณ การน าบัญชีไปปรับให้เป็นปัจจุบันทุก
เดือน การมีประสบการณ์ในการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคาร 
พาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูง3 ด้าน 
ได้แก่ การติดตามและปรับปรุงแผน การก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงิน การก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก 
และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างและ
ปฏิบัติตามแผนการเงิน และการประเมินสถานการณ์ทาง
การเงินของตนเองในปัจจุบัน   

4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

กานดา 
เต๊ะ
ขันหมาก 

2556 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 302 คน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา คือ จ านวน ความถี่ ร้อยละ 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด  

1. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากโทรทัศน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 86.1) รองลงมาคือจากการ
เรียนการสอน (ร้อยละ 78.8) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 66.9) 
และหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร (ร้อยละ 61.9) 
ตามล าดับ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมานโดยการหาค่า
สหสัมพันธ์โดยวิธีการของเพียร์
สัน 

2. นักศึกษาตอบแบบสอบถามถูกน้อยที่สุด 3 ข้อ และมากที่สุด 15 ข้อ 
โดยมีตอบถูกเฉลี่ย 9.74 ข้อ มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับมาก ร้อยละ 22.9 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2 และในระดับ
น้อย ร้อยละ 25.9 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมาก จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 
40.00) ระดับปานกลาง จ านวน 3 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 
20.00) และระดับน้อย จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 
40.00) 
3. มีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมาก จ านวน 2 ข้อ 
จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 13.33) ในระดับดี จ านวน 6 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อย
ละ 40.00) และในระดับที่ควรได้รับการพัฒนา จ านวน 7 ข้อ จาก 15 ข้อ 
(ร้อยละ 46.67) 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 



45 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     4. มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับเกือบทุกครั้งในทุกด้าน (ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย) 
5. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (มี
ความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก) 2) จ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน (มีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก) และ 3) ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (มีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก) 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 
 
 
 



46 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการเงิน
ส่วนบุคคลของ
บุคลากร กลุ่ม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สนทยา เขมวิรัตน์ 
ดวงใจ เขมวิวัตน์ 

2556 การวิจัยเชิงคุณภาพ : โดยการสัมภาษณ์ 
จ านวน 15 คน เลือกตัวอย่างด้วยการเลือก
แบบเจาะจง หรือเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
(Purposive sampling) 
การวิจัยเชิงปริมาณ : ใช้แบบสอบถามรวม
ทั้งสิ้น 334 คน ประมาณขนาดตัวอย่างด้วย
สูตร Yamane โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าจ านวน
และร้อยและค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าไคก าลังสอง และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
ครอบครัว(ภาระความรับผิดชองต่อครอบครัว) ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางสังคม(อิทธิพลของสื่อ) และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในที่ท างาน(การเลียนแบบเพื่อนร่วมงาน) 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่งทางวิชากร 

และเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่ม
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยี
ราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร คือปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในท่ี
ท างาน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     3. และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์การ
จัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่ม
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครคือ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน
เพ่ือเตรียมการ
เกษียณอายุของ
ข้าราชการและ
ลูกจ้าง สังกัด
ส านักงานเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวญาดา วัล
ยานนท์ 
นางสาวศนินันท์  
สุวรรณหงษ์ 

2556 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
253 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS 
ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุ
ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า วิธีการออมและการลงทุนมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และ
ปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการลงทุนด้านความรู้ความ
เข้าใจ ประเภทการลงทุนในหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อน
การเกษียณอายุ และปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการ
ลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยง ระยะเวลาการออม
และการลงทุนมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา สถานภาพในการ
ท างานปัจจัยการเตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ และ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     ปัจจัยการเตรียมตัวด้านการออมและการลงทุนด้าน
ผลตอบแทน สัดส่วนในการออมและการลงทุนต่อ
รายไดม้ีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพในการท างาน รายได้ต่อเดือน ปัจจัยการ
เตรียมตัวด้านทรัพย์สินก่อนการเกษียณอายุ 

7 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลอง
ใหม่ อ าเภอสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม 

พระมหา
ประกาศิต สิริ
เมโธ (ฐิติปสิทธิ
กร) 

2556 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ประกอบด้วยวิจัย
เชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ  มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 234 ตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Technique) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่
ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ  
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การเปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     บุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม 
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพใน
ชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4. ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา
ต่างๆเริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆร่วมกันเป็นอย่างดี ชุมชนมีรวมกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนทาให้สะดวกต่อการ
ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชน พฒันากร องค์การบริหารส่วนต าบล  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     มีบทบาทเป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุน
ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นอีกท้ังมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชน
และการมีส่วนร่วมที่ดีของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาแหล่ง
รายได้ และด้านการพัฒนาแผนชุมชน ประโยชน์เกิดข้ึนแก่ชุมชน แก่
ประชาชนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ เป็น
ปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นที่รูปธรรมและตรงประเด็น
ความต้องการ หรือปัญหาของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ชุมชนบ้านคลอง
ใหม่นับว่า แบบอย่างการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมแก่สังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

8 การพัฒนาบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการ
วางแผนการเงินส่วน
บุคคลของชุมชนบ้าน
สันลมจอย ต าบลสุ
เทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นิศรา 
จันทร์
เจริญสุข 

2556 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น และใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้แก ่ผู้น าหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้าน 
1 คน ผู้น าคุ้มบ้าน 10 คน และสมาชิกคุ้ม
บ้านเลือกจากผู้สมัครใจในการท าบัญชี
ครัวเรือนของบ้านสันลมจอย 43 คน รวม
ทั้งสิ้น 54 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) จัดเวทีสนทนา แบบไม่มีโครงสร้าง 
แบบขยายความออกไป (Divergent 
Interviewing) 

ประชาชนของบ้านสันลมจอยส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพรับจ้าง มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 5,001–
10,000 บาท รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 5,001–
10,000 บาท ทางด้านหนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่มี
หนี้สิน อยู่ในระดับ 10,000–50,000 บาท เป็นหนี้สิน
ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่เกิดจากการซื้อ
ยานพาหนะ เครื่องใช้ภายในบ้าน อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
รวมไปถึงการเลือกใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
  ดังนั้น ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ
ครัวเรือน ยึดทางสายกลางในการด าเนินชีวิต โดย
พัฒนาบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลให้กับประชาชนในหมู่บ้านสันลมจอย และท าให้
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านน าร่องในการใช้บัญชีครัวเรือนเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนประสบ
ความส าเร็จนั้น จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเกิด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผลและทดลองปฏิบัติ
เพ่ือประเมินสถานการณ์ทางการเงินในครัวเรือน ด้วยสมุด
บัญชีครัวเรือนที่มีความเหมาะสมกับชุมชน สามารถน าข้อมูล
มาพัฒนาแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือน เพ่ิมความสามารถใน
การช าระหนี้และส่งเสริมศักยภาพ การออมให้เพ่ิมข้ึนใน
อนาคต เกิดภาวะสมดุลและมั่นคงในการด าเนินชีวิต และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

9 การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพ่ือวัย
เกษียณอายุ : 
กรณีศึกษาเฉพาะครู
โรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนี ทองพึง 2555 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 534 ตัวอย่าง 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจัดสลาก (Lots 
Drawing)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับต าแหน่งครูช านาญ
การ(คศ.2) มีครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3-5 คน คู่สมรส
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยด้านรูปแบบการออม 
พบว่า รูปแบบการออมที่ส าคัญคือ เงินบ านาญเลี้ยงชีพข้า
รายการ(กบข) การลงทุนในเงินฝากธนาคารการลงทุนหุ้น
สหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุมี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การทดสอบสองทางการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
การเมือง การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า ถ้า
เรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อย 5 
อันดับแรกได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพทางครองครัว 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเลี้ยงชีพ
ข้าราชการ และอายุงาน 

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครัวเรือนใน
เขตอ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

ชุตินันท์ ทองค า 2555 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 
ครัวเรือน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

1. ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,844.27 บาท มี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 15,785.95 บาท มีเงินออมเฉลี่ย
ต่อเดือน 6,854.63 บาท และมีภาวะหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 
4,209.26 บาท 
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนอยู่ในระดับมาก โดยตอบค าถามได้ถูกต้อง ร้อย
ละ 89.30 
3. เจตคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

4. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน 
ในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมาก เมื่อพิจารณารายคุณลักษณะพบว่าด้านที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก คือ ความพอประมาณ และความมีเหตุผลส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือน มี 3 ปัจจัยได้แก่ เจตคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ได้ร้อยละ 46.64 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

11 การวางแผนทางการเงินเพ่ือ
เตรียมการเกษียณอายุ
ส าหรับข้าราชการสังกัด
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง 

เสาวนีย์ บุญเฉลิม 2554 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
147 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย อัตรา
ร้อยละ มูลค่าเงินปัจจุบัน 

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่เป็นสมาชิก 
กบข. ที่ต้องการเกษียณก่อนก าหนด ทั้งท่ีเลือกรับเงิน
บ าเหน็จหรือเงินบ านาญ และกลุ่มของข้าราชการที่ไม่
เป็นสมาชิก กบข.เกษียณตามก าหนด เลือกรับเงิน
บ าเหน็จ และมีรายได้อ่ืน ผลการเปรียบเทียบข้อมูล
ปรากฎว่ามีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดเข้าสูงกว่า
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออก ซึ่งแสดงว่า
ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวมีการวางแผนที่ดี ส่วน
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และที่ไม่เป็นสมาชิก 
กบข. ไม่ต้องการเกษียณก่อนก าหนด เลือกรับเงิน
บ าเหน็จ และมีรายได้อ่ืน ผลการเปรียบเทียบข้อมูล
ปรากฎว่ามีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดเข้าต่ ากว่า
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออกแสดงว่า
ข้าราชการกลุ่มนี้วางแผนทางการเงินไม่ดี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

12 การวางแผน
การเงินเพ่ือ
เตรียมการ
เกษียณอายุของ
พนักงานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ธิดารัตน์ 
อติชาตนันท์ 
แพรวพรรณ 
มังคลา 

2554 วิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งสิ้น 
335 คน ประมาณขนาดตัวอย่างด้วยสูตร 
Yamane โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Stratified Random Sampling) สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา และใช้สถิติ
เชิงอนุมานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีบุคคลในความ
รับผิดชอบ คือ พ่อ-แม่ มีรายได้ 40,000 บาทข้ึนไป 
และเป็นพนักงานมากว่าผู้บริหาร และมีระดับความ
คิดเห็นต่อความเสี่ยงโดยรวมในระดับปานกลาง 
เน้นการออมและการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง 
เลือกการลงทุนที่ท าให้เงินต้นไม่สูญหาย 

13 ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการขอ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ภารดี แซ่คู 2552 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of 
Variance) ทั้งนี้ ส าหรับการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 
ได้แก่ 
 1. ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยมีผลต่อ
พฤติกรรมการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครในด้านวัตถุประสงค์ในการขอ
สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทของการขอสินเชื่อส่วน
บุคคลและแหล่งเงินกู้ที่เลือกขอใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคล 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

    ที่เกิดขึ้น สถิติที่ใช้ก็คือ 
วิธี Least Significant 
Difference (LSD) 

 2. ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีผลต่อพฤติกรรม
การขอสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านผู้มีอิทธิพลใน
การขอสินเชื่อส่วนบุคคล 
 3. ปัจจัยทางด้านอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีผลต่อพฤติกรรมการ
ขอสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านผู้มีอิทธิพลในการขอ
สินเชื่อส่วนบุคคล 
 4. ปัจจัยทางด้านระยะเวลาการผ่อนช าระ โดยมีผลต่อพฤติกรรมการขอสินเชื่อ
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านประเภทของการขอสินเชื่อ
ส่วนบุคคล และความถี่ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 
 5. ปัจจัยทางด้านข้อก าหนดอ่ืน ๆ โดยมีผลต่อพฤติกรรมการขอสินเชื่อส่วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 
แหล่งเงินกู้ที่เลือกขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ความถ่ีในการขอสินเชื่อส่วน
บุคคล และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคล 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

      6. ปัจจัยทางด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลผ่าน
สื่อต่าง ๆ โดยมีผลต่อพฤติกรรมการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ในการขอ
สินเชื่อส่วนบุคคล แหล่งเงินกู้ที่เลือกขอใช้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคล ลักษณะการสมัครขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และผู้
มีอิทธิพลในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 

14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

กิจติพร สิทธิพันธุ์ 2552 ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 150 คน  
วิธีการทดสอบทางสถิติ โดย
ใช้ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน 

 กลุ่มตัวอย่างท้ังเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากันคือ 75 
คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 
10,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน 
  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบ
ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านอาชีพ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

     มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครใน
ด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชน 
 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพหานคร 
ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านปัจจัยอื่นๆ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปี วิธีการ ผลการศึกษา 

15 ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการ
ปรับตัวหลัง
เกษียณของ
ผู้สูงอายุใน
จังหวัดพัทลุง 

ฉัตรจงกล ตุลย
นิษกะ 

2552 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวหลังเกษียณอายุ
ด้านสรีรวิทยา พบว่า อายุ สถานภาพทางสุขภาพ 
และระยะเวลาหลังเกษียณอายุ มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทัศนคติ
ต่อการเกษียณอายุ  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวหลังเกษียณอายุ
ด้านอัตมโนทัศน์ พบว่า สถานภาพทางสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสัมพันธ์ ระดับต าแหน่งก่อน
เกษียณอายุ 

16 การ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
กลุ่มวัยรุ่น 

นายนัทธปราชญ์  
นันทิวัฒน์กุล 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุ
ภิญญา อนุกา
นนท์ 

2551 ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
212 คน ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรม SPSS ใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าไคสแควร์ และทีเทส 

วัยรุ่นส่วนมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในวัยรุ่นส่วนใหญ่ทีเกิดข้ึน 
เป็นเพราะว่าวัยรุ่นต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมรอบตัว ขณะที่สถาบันครอบครัว 
เพ่ือน และสถานศึกษาไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาท่ีดีได้ 

 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.2 กลุ่มประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ทั้ง

เพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ตามข้อมูลสรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ณ เดือน
กรกฎาคม 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ดังตารางที่ 3.1 มีจ านวน 5,189,900 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้
ทฤษฎีของ Yamane (1970) โดยใช้วิธีการค านวณ ดังนี้ 
  n = .          N          . 
               1 + Ne2 
  n = ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 
  N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ 5% จะใช้ค่า 0.05 แทนค่าในสูตร 

n = .          5,189,900          . 
           1 + 5,189,900 x 0.052 
  n = 399.97 

จากการค านวณตามสูตร ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 400 คน ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ 
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ตารางที่ 3.1: จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค และเขตการปกครอง 
 

  
 
ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  (2560).  สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560.  สืบค้นจาก 
 http://www.nso.go.th/sites/2014/. 
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 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
การเก็บข้อมูลจากสถานที่ที่มีกลุ่มตัวอย่างหนาแน่น โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างคน
วัยท างานในห้างสรรพสินค้า ในย่านการค้า และในบริเวณท่ีมีคนวัยท างานหนาแน่นใน
กรุงเทพมหานคร 
 สาเหตุที่เลือกกลุ่มตัวอย่างคนท างานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์
รวมของงานในหลากหลายอาชีพ หรือเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนวัยท างานที่เดินทางมา
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท างานเก็บเงิน เพราะเป็นจังหวัดที่มีงานให้ท าบวกกับเงินเดือนท่ี
มากกว่า ถ้าเทียบกับการท างานในต่างจังหวัด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สนใจศึกษาเฉพาะคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวมรวม
ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามวิจัยประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มคนวัยท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร รู้จักหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ และได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อใด โดยเป็นค าถาม
แบบเป็นตัวเลือกเพ่ือตอบเพียงค าตอบเดียว มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close Ended 
Question) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ข้อ 
โดยค าถามครอบคลุมนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เกณฑ์ 3 ห่วง คือ 1. ความ
พอประมาณ 2. ความมีเหตุผล และ 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไขคือ 1. ความรู้ และ 
2. คุณธรรม โดยข้อค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) โดยมีรายละเอียดการให้
คะแนนดังต่อไปนี้ 
  0 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม และแปลความหมายดังนี้ 
  ค าตอบ  ให้คะแนนเท่ากับ   แปลความหมาย  
  ตอบผิด  0    ไม่มีความรู้ 

ตอบถูก  1    มีความรู้ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน เงินออม รายได้ และรายจ่าย โดยใช้แบบสอบถามแบบ 
Quantitative Questions 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยลักษณะ
ข้อความเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

3.4.1 ก าหนดเรื่องที่ต้องการสอบถามให้สอดคลองกับหัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์ 
ก าหนดมาตรวัด (Scale of Measurement) ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา แล้วจึงยกร่างแบบสอบถาม
ในครบทุกตัวแปร (ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม)   

3.4.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและหนังสือทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือใน
งานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.4.3 น าร่างแบบสอบถามไปหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย แล้วน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ จึงจะน าไปทดลองใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 

3.4.4 น าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแกไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดสอบความเที่ยง (Reliability และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมให้
ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณก่อนการน าไปใช้จริง และน าไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวนวัตถุประสงค์ 
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3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในการแจกแบบสอบถามเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งสิ้น 2 เดือน  

รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างคนวัยท างานที่มาห้างสรรพสินค้า สถานที่ท างาน  สถานที่

สาธารณะ ย่านธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในข้อค าถาม และความต้องการของผู้วิจัย 
ขั้นที่ 3 แจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มคนวัยท างาน 
ขั้นที่ 4 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจ านวนแบบสอบถามที่ได้กลับมา 

ว่ามีความสมบูรณ์และมีจ านวนครบตามที่ได้ออกแบบไว้ คือ 400 ชุดหรือไม่ หากยังไม่ครบผู้วิจัยจะ
แจกแบบสอบถามที่เหลือให้ครบตามจ านวนต่อไป อย่างไรก็ดี มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่
ต้องการให้ข้อมูลทางการเงินเชิงลึก 

ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
3.6 วิธีการทางสถิติ 
 การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติที่ใช้เป็นค่าจ านวนและค่าร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มคนวัย
ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็น 5 ส่วน ตามล าดับดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ข้อมูลด้านระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางการเงินของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.4 ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินเชิงลึก 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 420 คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาค
กลาง สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
บริษัทเอกชน มีรายได้ประมาณ 10,001 - 30,000 บาทต่อเดือน มีสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3 - 5 
คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า ตนเองรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามที่
แสดงในตารางที่ 4.1 ถึง 4.27 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 420) 
 

ตัวแปร/ ตัวช้ีวัด    จ านวน     ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 188 44.76 
หญิง 232 55.24 

รวม 420 100.00 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 420)  
 

ตัวแปร/ ตัวช้ีวัด    จ านวน     ร้อยละ 

2. อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 9 2.14 
20 – 30 ปี 252 60.00 
31 – 40 ปี 68 16.19 
41 – 50 ปี 56 13.34 
51 – 60 ปี 31 7.38 
61 ปีขึ้นไป 4 0.95 

รวม 420 100.00 

3. ภูมิล าเนา   
ภาคเหนือ  15 3.57 
ภาคใต้ 19 4.53 
ภาคตะวันออก 16 3.81 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 5.95 
ภาคตะวันตก 27 6.43 
ภาคกลาง 287 68.33 
กรุงเทพมหานคร 31 7.38 

รวม 420 100.00 
4. สถานภาพ   

โสด  253 60.24 
สมรส 136 32.38 
หย่าร้าง/ หม้าย 24 5.71 
แยกกันอยู่ 7 1.67 

รวม 420 100.00 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 420)  
 

ตัวแปร/ ตัวช้ีวัด    จ านวน     ร้อยละ 

5. ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า  65 15.48 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 48 11.43 
อนุปริญญา / ปวส. 27 6.43 
ปริญญาตรี 266 63.33 
ปริญญาโท 13 3.09 
ปริญญาเอก 1 0.24 

รวม 420 100.00 

6. อาชีพ   
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  70 16.67 
พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน 275 65.47 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 26 6.19 
รับจ้างทั่วไป 20 4.76 
พ่อบ้าน / แม่บ้าน 12 2.86 
อ่ืน ๆ 17 4.05 

รวม 420 100.00 

7. รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  77 18.34 
10,001 - 30,000 บาท 275 65.47 
30,001 - 50,000 บาท 57 13.57 
50,001 - 80,000 บาท 11 2.62 
80,001 - 100,000 บาท - - 
มากกว่า 100,000 บาท - - 

รวม 420 100.00 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 420)  
 

ตัวแปร/ ตัวช้ีวัด    จ านวน     ร้อยละ 

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
1 - 2 คน 73 17.38 
3 - 5 คน 269 64.05 
6 - 10 คน 59 14.05 
มากกว่า 10 คน 19 4.52 

รวม 420 100.00 

9. ระยะเวลาที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร   
ไม่ถึง 1 ปี  134 31.91 
1 ปี – 3 ปี 104 24.76 
3 ปี - 5 ปี 97 23.09 
5 ปี – 10 ปี 54 12.86 
มากกว่า 10 ปี 31 7.38 

รวม 420 100.00 
10. ท่านรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ 

รู้จัก  347 82.62 
ไม่รู้จัก 5 1.19 
ไม่แน่ใจ 68 16.19 

รวม 420 100.00 

11. ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อใดมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อินเตอร์เน็ต  232 19.76 
โทรทัศน์ 399 33.99 
วิทยุ 97 8.26 
หนังสือ / นิตยสาร / วารสาร 228 19.42 
ครู / อาจารย์ / โรงเรียน 137 11.67 
เพ่ือน / ญาติพ่ีน้อง 30 2.56 
การอบรมสัมมนา 50 4.26 
อ่ืน ๆ  1 0.08 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาดัง
ตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 232 คน หรือร้อยละ 55.24 เป็นเพศ
หญิง และที่เหลือร้อยละ 44.76 เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 188 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ซึ่งมีจ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  
รองลงมาจ านวน 68 คน มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.19 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อย
ที่สุด คือ กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 มีผู้มีภูมิล าเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวันตก มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคตะวันออก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 และน้อยที่สุดมีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
 ด้านสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนโสด คือมีจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.24 มีผู้สมรส จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 มีผู้หย่าร้างหรือเป็นหม้าย จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.71 และมีผู้แยกกันอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ส่วนระดับการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวนถึง 226 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.33 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งมีมากถึง 275 คน คิดเป็นร้อยละ 65.47 มีผู้ประกอบอาชีพ
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือค้าขาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 มีผู้ตอบแบบสอบถามที่รับจ้างทั่วไป จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 นอกจากนี้ ยังมี
พ่อบ้านหรือแม่บ้าน อีกจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ส าหรับรายได้ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ จ านวน 275 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.47 มีรายได้ 10,001 - 30,000 บาทต่อเดือน มีผู้มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34 มีผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 50,000 
บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และผู้มีรายได้ต่อเดือน 50,001 - 80,000 บาท จ านวน  
11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.62 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว
ประมาณ 3 - 5 คน จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 ส าหรับระยะเวลาที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในกรุงเทพมหานครไม่ถึง 1 ปี มีจ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.90 และมีผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครระหว่าง 1 ปี – 3 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 24.76 หรืออาจสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ (ร้อยละ 56.66) จึงเป็นผู้ที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครไม่ถึง 3 ปี 

เมื่อสอบถามว่าท่านรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 347 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.62 ตอบว่ารู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้ตอบจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 ไม่แน่ใจว่าตนเองรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผู้ตอบจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ที่ไม่รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อสอบถามว่าได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อใดมากท่ีสุด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์  
รองลงมาคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต จากหนังสือ นิตยสารและวารสาร 
 
4.2 ข้อมูลด้านระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดระดับความรู้และความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยวัดด้วยค าถามที่เก่ียวข้องกับหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) ทั้งนี้ ค าถามทั้ง 20 ข้อ เป็นค าถามแบบมีตัวเลือก โดยผู้วิจัยได้
ดัดแปลงและเรียบเรียงขึ้นจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2552)  โดยจากการสอบถามพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 0 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 10.64 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.69  

เมื่อน าคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง มาแบ่งระดับความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป  (16 ข้อขึ้นไป)  มีความรู้ความเข้าใจใน ระดับมาก 
ตอบถูกร้อยละ 50 - 79 (10 – 15 ข้อ)  มีความรู้ความเข้าใจใน ระดับปานกลาง 
ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50 (น้อยกว่า 10 ข้อ)  มีความรู้ความเข้าใจใน ระดับน้อย 
 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ มีผู้ตอบถูกอยู่ในช่วงคะแนนร้อยละ 50 – 79 (10 - 15 ข้อ) จ านวน 200 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมา คือ มีความรู้ในระดับน้อย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.57 ส่วนในระดับดีมาก มีจ านวน 58 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.81 ตามล าดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง (n = 420) 
 

ระดับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   จ านวน     ร้อยละ 

ระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  58               13.81 
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50 - 79) 200               47.62 
ระดับน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) 162               38.57 

รวม            420              100.00 

 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงแยกรายข้อค าถาม (n = 420) 
 

ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของทางสายกลาง 

351 83.57 4 0.95 65 15.48 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวคิดส าหรับ
เกษตรกรเป็นหลัก 

83 19.76 215 51.19 122 29.05 

3. การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
คือไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร ไม่
ก่อหนี้ ไม่ลงทุน 

22 5.24 300 71.43 98 23.33 

4. เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิ
วัตน์ไปด้วยกันไม่ได้ 

145 34.52 89 21.18 186 44.29 

(ตารารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแยกรายข้อค าถาม (n = 420) 
 

ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. การลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่ หรือ เมกะโปรเจค 
สามารถเป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

*242 57.62 55 13.10 123 29.28 

6. เศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อ
หลักการทางธุรกิจที่เน้นการหา
ก าไร 

145 34.52 123 29.29 152 36.19 

7. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกศาสนา 

290 69.05 15 3.57 115 27.38 

8. ความพอเพียงใช้ได้กับคน
บางกลุ่ม บางอาชีพ 

174 41.43 117 27.86 129 30.71 

9. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ห้ามกู้เงิน 

166 39.52 120 28.57 134 31.91 

10. การวางแผนระยะยาวเพ่ือ
เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิด ถือเป็นภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

270 64.29 37 8.81 113 26.90 

11. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้ผลิตเพ่ือบริโภคเอง
เท่านั้น ไม่ส่งเสริมการผลิตเพ่ือ
การค้าขาย 

193 45.95 116 27.62 111 26.43 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแยกรายข้อค าถาม (n = 420)  
 

ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

12. เศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของ
ตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดก่อน 

290 69.05 41 9.76 89 21.19 

13. เศรษฐกิจพอเพียงห้ามซื้อ
ของหรูหรา ราคาแพง 

134 31.90 148 35.24 138 32.86 

14. คนพอเพียงจะค านึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ
ส่วนรวม อย่างรอบคอบ 

320 76.19 20 4.76 80 19.05 

15. คนพอเพียงจะใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล สมดุลกับรายรับ
และอัตภาพของตน 

331 78.81 21 5.00 68 16.19 

16. คนพอเพียงจะไม่สร้างภาระ
หนี้มากจนเกินตัว และสามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

318 75.71 21 5.00 81 19.29 

17. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถ
ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจ 

288 68.57 25 5.95 107 25.48 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแยกรายข้อค าถาม (n = 420)  
 

ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

18. คนพอเพียงจะสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีสติ จึงช่วยลดความเสี่ยง
ลงได้ 

304 72.38 14 3.33 102 24.29 

19. การปฏิบัติตนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่การ
มีความรู้ที่ถูกต้อง 

293 69.76 27 6.43 100 23.81 

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดในอุดมคติ 

108 25.72 156 37.14 156 37.14 

 
จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้อง 
จ านวนมากถึง 351 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.5 ข้อที่ตอบถูกมากที่สุดเป็นล าดับที่สอง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างตอบได้ถูกต้องว่าคนที่ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล สมดุลกับรายรับและอัตภาพของตน โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้อง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.81 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังเข้าใจว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงจะค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท าของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม โดยข้อนี้มีผู้ที่
ตอบถูกต้อง จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.71 ตอบถูกว่า คนที่ใช้ชีวิตพอเพียงจะไม่สร้างภาระหนี้มากจนเกินไป และสามารถช าระหนี้ได้
ตามก าหนด นอกจากนี้ มีผู้ตอบจ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 72.38 ตอบถูกว่า คนที่ใช้ชีวิต
พอเพียงจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ ท าให้เกิดความผันผวนในการด าเนินชีวิต
น้อย และมีผู้ที่ตอบ จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76 รู้ว่าการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจะต้องเริ่มต้นที่การมีความรู้ที่ถูกต้อง   
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ส าหรับค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกไม่ถึงร้อยละ 35 ได้แก่ ค าถามที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ห้ามซื้อของหรูหรา ราคาแพง โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้องเพียง 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 75) ยังเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดใน
อุดมคติ นอกจากนี้ ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 ยังเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียง
แนวคิดส าหรับเกษตรกร ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักคิด หลักปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้กับคนทุกอาชีพ 

ทั้งนี้ จากค าถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 20 ข้อ 
จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่มากเกี่ยวกับของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะความเข้าใจที่ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดส าหรับ
เกษตรกร และเรื่องของการไม่ก่อหนี้ การไม่ลงทุน และเม่ือพิจารณาค าถามแยกเป็นรายข้อเพ่ือ
พิจารณาระดับความยาก ง่ายของแต่ละค าถาม โดยก าหนดให้ 

ค าถามที่มีผู้ตอบถูก ร้อยละ 70 – 100 เป็นค าถามระดับ ง่าย 
ค าถามที่มีผู้ตอบถูก ร้อยละ 40 – 69 เป็นค าถามระดับ ปานกลาง 
ค าถามที่มีผู้ตอบถูก ร้อยละ 0 – 39 เป็นค าถามระดับ ยาก 
จากการวิเคราะห์พบว่า มีค าถามระดับง่าย จ านวน 7 ข้อ ค าถามระดับปานกลาง จ านวน 7 

ข้อ และเป็นค าถามระดับยาก จ านวน 6 ข้อ ดังสรุปในตารางที่ 4.4   
 

ตารางที่ 4.4: จ านวนร้อยละของผู้ที่ตอบถูกและระดับความยากง่ายแยกตามข้อค าถาม (n = 420) 
 

ค าถาม 
ร้อยละของ 
ผู้ที่ตอบถูก 

ระดับความยาก
ง่ายของค าถาม 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 

0.8357 ง่าย 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดส าหรับ
เกษตรกรเป็นหลัก 

0.1976 ยาก 

3. การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง คือไม่แก่งแย่งแข่งขันกับ
ใคร ไม่ก่อหนี้ ไม่ลงทุน 

0.0524 ยาก 

4. เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ไปด้วยกันไม่ได้ 0.3452 ยาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): จ านวนร้อยละของผู้ที่ตอบถูกและระดับความยากง่ายแยกตามข้อค าถาม (n =  
 420) 

 

ค าถาม 
ร้อยละของ 
ผู้ที่ตอบถูก 

ระดับความยาก
ง่ายของค าถาม 

5. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจค 
สามารถเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

0.5762 ปานกลาง 

6. เศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการ
หาก าไร 

0.3452 ยาก 

7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกศาสนา 

0.6905 ปานกลาง 

8. ความพอเพียงใช้ได้กับคนบางกลุ่ม บางอาชีพ 0.4143 ปานกลาง 

9. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ห้ามกู้เงิน 0.3952 ปานกลาง 
10. การวางแผนระยะยาวเพ่ือเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด ถือเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.6429 ปานกลาง 

11. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผลิตเพ่ือบริโภค
เองเท่านั้น ไม่ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการค้าขาย 

0.4595 ปานกลาง 

12. เศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิม
ของตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน 

0.6905 ง่าย 

13. เศรษฐกิจพอเพียงห้ามซื้อของหรูหรา ราคาแพง 0.3190 ยาก 

14. คนพอเพียงจะค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่นและส่วนรวม อย่างรอบคอบ 

0.7619 ง่าย 

15. คนพอเพียงจะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สมดุลกับ
รายรับและอัตภาพของตน 

0.7881 ง่าย 

16. คนพอเพียงจะไม่สร้างภาระหนี้มากจนเกินตัว และ
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

0.7571 ง่าย 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): จ านวนร้อยละของผู้ที่ตอบถูกและระดับความยากง่ายแยกตามข้อค าถาม (n =  
 420) 

 

ค าถาม 
ร้อยละของ 
ผู้ที่ตอบถูก 

ระดับความยาก
ง่ายของค าถาม 

17. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจ 

0.6857 ปานกลาง 

18. คนพอเพียงจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีสติ จึงช่วยลดความเสี่ยงลงได้ 

0.7238 ง่าย 

19. การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่
การมีความรู้ที่ถูกต้อง 

0.6976 ง่าย 

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดในอุดมคติ 0.2572 ยาก 

 
4.3 ข้อมูลพฤติกรรมทางการเงินของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 420 คน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากเงินเดือน ค่าจ้าง และไม่มี
รายได้จากแหล่งรายได้อ่ืน กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีการแบ่งเงินเพ่ือออมก่อนการใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่มี
การออมเงินน้อยกว่า 10% ของรายได้ต่อเดือน และไม่มีเงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะท าให้ต้อง
ประสบปัญหาเมื่อจะพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน รวมทั้ง อาจจะไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ
หากมีเหตุให้ต้องขาดรายได้ เมื่อถามถึงรายได้ที่ไม่คาดฝัน กลุ่มตัวอย่างตอบว่าหากได้รับเงินรางวัล 
10,000 บาท จะแบ่งเงินเพ่ือเก็บออม 3,000 บาท และใช้จ่ายทันที 7,000 บาท  

จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีภาระหนี้สิน และไม่มีบัตรเครดิต จึงไม่มีหนี้ค้างช าระ
และไม่ต้องช าระดอกเบี้ย ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้ ให้ข้อมูลว่าเงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาในชีวิต
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หากมีเหตุที่ท าให้ไม่สามารถท างานหารายได้
ได้อีกต่อไป ครอบครัวจะต้องเดือดร้อนมาก เพราะขาดหลักประกันในชีวิต จึงมีความเห็นว่าควรท า
ประกันชีวิต แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะยังไม่มีเงินลงทุนในปัจจุบัน แต่ก็มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ลงทุนที่เหมาะสมคือ มีความเข้าใจว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง และมี
เป้าหมายในการลงทุนที่เน้นด้านผลตอบแทนเป็นหลัก ทั้งท่ียอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก ที่
ส าคัญกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เหลือเวลาการท างานมากกว่า 20 ปี จึงจะเกษียณอายุ จึงไม่เคยคิดเรื่อง
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การวางแผนทางการเงินและไม่มีการวางแผนทางการเงิน เพราะเข้าใจว่าไม่สามารถประมาณการ
รายจ่ายในอนาคตได้ ทั้งท่ีทราบดีว่าการวางแผนการเงินจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้
ในอนาคตได้ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4.5 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคล (n = 420) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 

1. ปัจจุบันคุณมีรายได้หลักมาจากแหล่งใด  
    เงินเดือน ค่าจ้าง 329 78.33 เงินเดือน ค่าจ้าง 

    รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 75 17.86 
    รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 0 0  

    ไม่มีรายได้ประจ า 16 3.81  

2. นอกจากรายได้ในข้อ 1 แล้ว คุณยังมีรายได้มาจากแหล่งอ่ืนอีกหรือไม่ 
    ไม่มี 249 59.29 ไม่มี 

    มี... แต่รายได้ไม่แน่นอน 114 27.14  
    มี... แต่รายได้ไม่ต่อเนื่อง 34 8.09  

    มี... รายได้แน่นอนและต่อเนื่อง 23 5.48  

3. คุณจัดการเงินแบบใด 
    แบ่งเงินเพ่ือออมก่อนการใช้จ่าย 197 46.91 แบ่งเงินเพ่ือออมก่อน 

    ใช้ก่อนเหลือจึงค่อยออม 98 23.33 
    ไม่เคยออม 54 12.86  

    อยากออมแต่ไม่เคยมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนเลย 71 16.90  

4. ที่ผ่านมาคุณออมเงินประมาณเท่าใดของรายได้ต่อเดือน 
    ไม่เคยออมเงิน 126 30.00 น้อยกว่า 10% 

    น้อยกว่า 10% 156 37.14 
    10% - 20% 104 24.76  

    มากกว่า 20% 34 8.10  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคล (n =  
 420)  
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 
5. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะจัดสรรเงินอย่างไร 
   ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด 74 17.62 แบ่งออม 3,000 บาท 

และแบ่งไว้ใช้อีก 
7,000 บาท 

   แบ่งออม 3,000 บาท และใช้จ่าย 7,000 บาท 164 39.05 

   แบ่งออม 5,000 บาท และใช้จ่าย 5,000 บาท 100 23.81 

   เก็บไว้ โดยฝากธนาคารหรือลงทุนทั้งหมด 82 19.52  
6. ปัจจุบันคุณมีเงินส ารองเผื่อฉุกเฉินที่ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ นานที่สุดกี่เดือน 
    ไม่เคยเก็บเงินส ารองเลย 176 41.90 ไม่มีเงินส ารองเลย 
    ไม่เกิน 3 เดือน 118 28.10 

    ประมาณ 3 - 6 เดือน 65 15.48 

    มากกว่า 6 เดือน 61 14.52  
7. เวลาคุณจะใช้เงินซื้ออะไรบางอย่าง คุณจะ...  
    พิจารณาว่าจ าเป็นและได้ใช้แน่นอน จึงจะซื้อ 266 63.33 พิจารณาว่าจ าเป็น

และได้ใช้แน่นอน จึง
จะซื้อ 

    หากมีการลดราคา 50% - 70% จึงจะซื้อ 45 10.71 

    หากมีโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จึงจะซ้ือ  64 15.25 

    อยากได้ก็ซ้ือทันที 45 10.71  
8. ปัจจุบันคุณมีภาระหนี้สินประเภทใดมากท่ีสุด  
     เงินกู้นอกระบบ 73 17.38 ไม่มีภาระหนี้สิน 
     หนี้สินจากบัตรเครดิต 103 24.52 

     เงินกู้ในระบบ 64 15.24  

     ไม่มีภาระหนี้สิน 180 42.86  
9. คุณมีบัตรเครดิตกี่ใบ  
     ไม่มี 249 59.28 ไม่มี 
     1 ใบ 64 15.24  

     2 ใบ 58 13.81  

     มากกว่า 3 ใบ 49 11.67  
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคล (n =  
 420)  
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 
10. คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดคงค้างและต้องช าระดอกเบี้ยกี่ใบ 
     ไม่มีบัตร หรือไม่มียอดคงค้างเลย 274 65.24 ไม่มีบัตร หรือไม่มียอด

คงค้างเลย      1 ใบ 105 25.00 

     2 ใบ 27 6.43 

     มากกว่า 3 ใบ 14 3.33  
11. หากว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้ประเภทใดที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณมากท่ีสุด 
     เงินกู้นอกระบบ 238 56.67 เงินกู้นอกระบบ 
     หนี้บัตรเครดิต 109 25.95 

     เงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้ค่าผ่อนช าระสินค้า      
     สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ 

23 5.48  

     เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้เพ่ือซื้อบ้าน ฯลฯ 50 11.90  

12. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องช าระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ 
     ไม่มีภาระหนี้สินต้องช าระ 174 41.43 ไม่มีภาระหนี้สิน 

     1% - 20% 147 35.00 
     มากกว่า 20% - 40% 63 15.00 

     มากกว่า 40% 36 8.57  

13. กรณทีี่คุณเป็นเสาหลักของครอบครัว และไม่สามารถท างานหารายได้ได้อีกต่อไป คุณคิดว่า
ครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร 
     เดือดร้อนแน่ เพราะขาดหลักประกันในชีวิต 232 55.24 เดือดร้อนแน่ เพราะ

ขาดหลักประกันใน
ชีวิต 

     เดือดร้อนในระดับหนึ่ง เพราะมีเงินออม 81 19.29 

     เดือดร้อนในระดับหนึ่ง เพราะมีเงินออมและท า 
     ประกันชีวิตไว้บ้าง 

68 16.19 

     ไม่เดือดร้อนเลย เพราะมีเงินออมและท า
ประกัน 
     ชวีิตเป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัว 

39 9.28  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคล (n =  
 420)  
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 
14. คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต 
     ไม่มีความจ าเป็นต้องท าประกันชีวิต 107 25.48 ต้องท าประกันชีวิต 

เพ่ือเป็นหลักประกัน
แก่ตนเอง 

     ท าก็ได้ ไม่ท าก็ไม่เป็นไร 107 25.48 

     ต้องท าประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันแก่ 
     ตนเองและครอบครัว 

124 29.52 

     เห็นความจ าเป็น แต่ยังไม่ได้ท าประกัน 82 19.52  

15. การลงทุนของคุณในปัจจุบันเป็นการลงทุนส าหรับ 
     ไม่มีเงินลงทุน 246 58.57 ไม่มีเงินลงทุน 

     1 - 5 ปี 110 26.19 
     6 - 10 ปี 32 7.62  

     มากกว่า 10 ปี 32 7.62  

16. ขณะนี้คุณมีทัศนคติเก่ียวกับการลงทุนอย่างไร 
     ฉันไม่สามารถยอมรับการขาดทุนจากการลงทุน 
     ได้เลย 

120 28.57 ฉันเข้าใจดีกว่า การ
ลงทุนที่ให้

ผลตอบแทนสูง ย่อม
มีความเสี่ยงสูง และ
ฉันมีเป้าหมายใน    

การลงทุนที่เนน้ ด้าน
ผลตอบแทนเป็นหลัก 

     ฉันสามารถรับการขาดทุนได้บ้าง ถ้าได้รับ 
     ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

88 20.95 

     ฉันยอมรับการขาดทุนได้เต็มที่ 11 2.62 

     ฉันเข้าใจดีว่า การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง  
     ย่อมมีความเสี่ยงสูง และฉันมีเป้าหมายใน     
     การลงทุนที่เน้น ด้านผลตอบแทนเป็นหลัก 

201 47.86 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ตามพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคล (n =  
 420)  
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 
17. คุณคิดว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด 
     รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก 201 47.86 รับความเสี่ยงได้ใน

ระดับต่ ามาก      รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของคน 
     ทั่วไป 

89 21.19 

     รับความเสี่ยงได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป 103 24.52  

     รับความเสี่ยงได้ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคน 
     ทั่วไป 

27 6.43  

18. คุณเหลือเวลาอีกก่ีปี จึงจะเกษียณอายุ 
     1 - 5 ปี 39 9.28 มากกว่า 20 ปี 
     6 - 10 ปี 38 9.05 

     15 - 20 ปี 76 18.10  
     มากกว่า 20 ปี 267 63.57  

19. เหตุผลที่คุณไม่มีการวางแผนทางการเงิน 
     รายได้ไม่แน่นอน 139 33.09 ไม่สามารถประมาณ

การรายจ่ายใน
อนาคตได้ 

     ไม่มีเวลาในการวางแผน 43 10.24 

     ไม่สามารถประมาณการรายจ่ายในอนาคตได้ 191 45.48 
     ไม่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 47 11.19  

20. คุณทราบหรือไม่ว่าการวางแผนการเงินช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคต 
     ทราบ 309 73.57 ทราบ 
     ไม่ทราบ 29 6.90  

     ไม่แน่ใจ 75 17.86  
     ไม่เคยได้ยินมาก่อน 7 1.67  

 
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีรายได้หลักมาจากเงินเดือน ค่าจ้าง (ร้อยละ 78.33) ซึ่งนอกเหนือจาก

รายได้หลักแล้ว ผู้ที่ไม่มีรายได้จากแหล่งรายได้อ่ืนมีมากถึงร้อยละ 59.29 ซึ่งหากพิจารณาความ
สอดคล้องของพฤติกรรมทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ความพอประมาณในการจัดสรรรายได้ พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47 มีการออมเงินก่อนใช้
เงินซึ่งแสดงถึงความพยายามในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของความ
พอเหมาะพอดี ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ออมเงินได้มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ จ านวน 108 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 33 และเม่ือรวมกลุ่มตัวอย่างที่ออมเงินได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ จะมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเงินออมจ านวน 294 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 
 ความมีเหตุผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 63 เมื่อจะซื้อของจะพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและคาดว่าจะได้ใช้แน่นอนก่อนจึงจะซื้อ 

ส าหรับในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่มีเงิน
ส ารองเผื่อฉุกเฉินที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้มากกว่า 6 เดือนโดยไม่มีรายได้ และร้อยละ 16 มีเงินส ารอง
ฉุกเฉินส าหรับ 3 – 6 เดือน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 28  มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยังไม่
ดีพอเพราะมีเงินส ารองไม่เพียงพอส าหรับ 3 เดือน และอีกร้อยละ 41.90 ไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินใน
ระยะสั้น เพราะไม่มีเงินส ารองเผื่อฉุกเฉินเลย หรืออาจสรุปได้ว่ามากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างขาด
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน (ร้อยละ 70) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 55.24 ยังยอมรับว่า
ครอบครัวจะประสบปัญหาเดือดร้อนถ้าไม่สามารถท างานหารายได้ได้อีกต่อไปเพราะขาดหลักประกัน
ในชีวิต รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 50.96 มีความเห็นว่าการท าประกันชีวิตไม่มีใช่เรื่องจ าเป็น  
 จากข้อมูลหนี้สินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้สิน (ร้อยละ 57.14) มี
หนี้บัตรเครดิต เงินกู้นอกระบบและเงินกู้ในระบบ ซึ่งหนี้สินที่เป็นปัญหาในชีวิตมากท่ีสุด (ร้อยละ 
56.67) คือ เงินกู้นอกระบบ รองลงมา คือ หนี้บัตรเครดิต (ร้อยละ 24.52) โดยส่วนใหญข่องผู้ที่มี
หนี้สินมีภาระต้องช าระหนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ มีเพียงร้อยละ 8.57 ที่มีภาระหนี้จ่ายมากกว่า
ร้อยละ 40 ของรายได้ ซึ่งเป็นภาระจ่ายช าระหนี้ในแต่ละเดือนที่สูงมากเทียบกับรายได้ 
 ส าหรับข้อมูลด้านการลงทุนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.86) เข้าใจดีว่า การลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูง และมีเป้าหมายในการลงทุนที่เน้นด้านผลตอบแทนเป็นหลัก 
อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.57 ไม่มีการลงทุนใดๆ และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 7.62 ที่มี
การลงทุนระยะยาว (มากกว่า 10 ปี) โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.05 ประเมินว่า ตนเองสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป 
 จากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.57) ยอมรับว่าการวางแผนการเงินจะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคตได้ แต่กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 45.48 ไม่
มีการวางแผนทางการเงิน เพราะคิดไม่สามารถประมาณการรายจ่ายในอนาคตได้ 
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ตารางที่ 4.6: สรุปข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (n = 420) 
 

ข้อมูล พฤติกรรมทางการเงิน ร้อยละ 

1. แหล่งรายได้หลัก เงินเดือน ค่าจ้าง 78.33 
2. รายได้จากแหล่งรายได้อ่ืน ไม่มี 59.29 

3. การจัดสรรเงินออม แบ่งเงินเพ่ือออมก่อนการใช้จ่าย 46.91 

4. สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าร้อยละ 10 37.14 
5. ถ้าได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จะจัดสรร
อย่างไร 

ออม 3,000 บาท ใช้ 7,000 บาท 39.05 

6. เงินส ารองเผื่อฉุกเฉินที่ท าให้สามารถด ารง
ชีพอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ นานที่สุดกี่เดือน 

ไม่เคยเก็บเงินส ารองเลย 41.90 
 

7. เวลาคุณจะใช้เงินซื้ออะไรบางอย่าง คุณจะ จ าเป็นและได้ใช้แน่นอน จึงจะซื้อ 63.33 

8. ปัจจุบันคุณมีภาระหนี้สินประเภทใดมาก
ที่สุด 

ไม่มีภาระหนี้สิน 42.86 

9. คุณมีบัตรเครดิตกี่ใบ ไม่มี 59.28 

10. คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดคงค้างและต้อง
ช าระดอกเบี้ยกี่ใบ 

ไม่มีบัตร หรือไม่มียอดคงค้างเลย 65.24 

11. หากคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้
ประเภทใดที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณมาก
ที่สุด 

เงินกู้นอกระบบ 56.67 

12. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องช าระหนี้สิน
ทุกประเภทคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ 

ไม่มีภาระหนี้สินต้องช าระ 41.43 

13. หากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัว และ
ไม่สามารถท างานหารายได้ได้อีกต่อไป คุณคิด
ว่าครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร 

เดือดร้อนแน่ เพราะขาด
หลักประกันในชีวิต 

55.24 

14. คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท า
ประกันชีวิต 

ต้องท าประกันชีวิต เพื่อเป็น
หลักประกันแก่ตนเองและ
ครอบครัว 

29.52 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): สรุปข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (n = 420) 
 

ข้อมูล พฤติกรรมทางการเงิน ร้อยละ 

15. การลงทุนของคุณในปัจจุบันเป็นการ
ลงทุนส าหรับ 

ไม่มีเงินลงทุน 58.57 

16. คุณมีทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไร ฉันเข้าใจดีกว่า การลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง 
และฉันมีเป้าหมายใน    การลงทุน
ที่เน้น ด้านผลตอบแทนเป็นหลัก 

47.86 

17. คุณคิดว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงได้มาก
น้อยเพียงใด 

รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก 47.86 

18. คุณเหลือเวลาอีกก่ีปี จึงจะเกษียณอายุ มากกว่า 20 ปี 63.57 

19. เหตุผลที่คุณไม่มีการวางแผนทางการเงิน ไม่สามารถประมาณการรายจ่ายใน
อนาคตได้ 

45.48 

20. คุณทราบหรือไม่ว่าการวางแผนการเงิน
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ใน
อนาคต 

ทราบ 73.57 

 
4.4 ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินเชิงลึก 

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลทางการเงินเชิงลึกมีผู้ที่สมัครใจให้ข้อมูล จ านวน 18 คน โดยข้อมูล
ทางการเงินเชิงลึกที่สอบถามเพ่ิมเติม ได้แก่ ข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าหรับจัดท างบดุลส่วนบุคคล และงบรายได้รายจ่ายส่วนบุคคล เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงินเชิง
ลึกของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7: ค่าสถิติเชิงพรรณนาข้อมูลทางการเงินเชิงลึกของผู้สมัครใจให้ข้อมูล (n = 18) 
 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 

อายุ (ปี) 32 46 19 7 
รายได้ต่อเดือน (บาท) 27,500 65,000 9,999 13,531 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 4 8 2 2 

ระยะเวลาที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร (ปี) 5 11 1 4 
ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) 

รายได้จากการท างาน 29,517 65,000 15,000 16,104 

รายได้จากแหล่งอื่น 306 4,500 0 1,073 
รายได้จากสินทรัพย์ลงทุน* 0 0 0 0 

รายได้รวม 29,822 65,000 15,000 16,185 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการออม / การลงทุน 3,797 15,000 0 4,487 
ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระหนี้ 7,333 25,000 0 6,763 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 6,081 23,300 0 5,478 
ค่าใช้จ่ายรวม 17,211 37,500 1,100 10,541 

ข้อมูลแสดงสถานะทางการเงิน (บาท) 

มูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ย 946,945 7,840,000 10,000 1,859,914 
มูลค่าหนี้สินเฉลี่ย 468,803 2,001,850 10,000 639,237 

ความมั่งค่ังสุทธิเฉลี่ย 478,142 980,000 (710,000) 926,033 

 
ตารางที่ 4.7: แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และสถานะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครที่สมัครใจให้ข้อมูล จ านวน 18 คน จากข้อมูลทั่วไปสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุเฉลี่ย 32 ปี รายได้ต่อเดือน 27,500 บาท จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 4 คน อาศัยในกรุงเทพมหานครประมาณ 5 ปี ส าหรับด้านรายได้และค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยรวม 29,822 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้หลักมาจากรายได้จากการท างาน 
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29,517 บาท และมีบางคนท่ีมีรายได้จากแหล่งอ่ืนประมาณ 306 บาทต่อเดือน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้
ไม่มีรายได้จากสินทรัพย์ลงทุนเลย  

ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 17,211 บาทต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ในการผ่อนช าระหนี้เฉลี่ย 
7,333 บาท ค่าใช้จ่ายผันแปรเฉลี่ย 6,081 บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อการออมเฉลี่ย 3,797 บาท ส าหรับ
สถานะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างนี้ มีสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 946,945 บาท มีหนี้สินเฉลี่ย 
468,803 บาท และความม่ังคั่งสุทธิเฉลี่ย 478,142 บาท จากข้อมูลทางการเงินทั้งหมดนี้ สามารถ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างได้ ดัง รายละเอียดในตารางที่ 4.8 ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.8: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขต 
 กรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจให้ข้อมูล เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง (n = 18) 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 

ของกลุ่มตัวอย่าง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.77 เท่า ควรมากกว่า 1 เท่า 

อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน  7.50 เดือน ประมาณ 3 - 6 เดือน 
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อความมั่งค่ัง
สุทธิ 

ร้อยละ 27.01 ควรเกินร้อยละ 15 

การวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สิน 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระคืนหนี้
ทั้งหมด  

ร้อยละ 50.49 มากกว่าร้อยละ 50 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์  ร้อยละ 49.51 ไม่ควรเกินร้อยละ 50 

อัตราส่วนแสดงการช าระหนี้สินจากรายได้  ร้อยละ 24.59 ไม่ควรเกินร้อยละ 40 
การวิเคราะห์ความสามารถในการออมและการลงทุน 

อัตราส่วนการออม  ร้อยละ 12.73 อย่างน้อยร้อยละ 10 
อัตราส่วนการลงทุน  ร้อยละ 8.13 อย่างน้อยร้อยละ 50 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจให้ข้อมูล 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง สถานการณ์หนี้สินและความสามารถในการออมการลงทุน ซึ่งเมื่อน า
ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า 
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โดยรวมสภาพคล่องของกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน ตั้งแต่อัตราส่วนสภาพ
คล่อง  (Liquidity Ratio) ซึ่งหมายถึงการมีสินทรัพย์สภาพคล่องพอที่จะช าระหนี้ระยะสั้นได้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.77 เท่า ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะมีมากกว่า 1 เท่า 
ส าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน (Basic Liquidity Ratio) หรือเงินฉุกเฉินที่ควรมีไว้ในกรณีที่ขาด
รายได้ในระยะสั้น กลุ่มตัวอย่างจะมีเงินใช้จ่ายอย่างปกติ ได้ถึง 7.50 เดือนซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ควรส ารองไว้ 3 – 6 เดือน และอัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ (Liquidity 
asset to net worth Ratio) ที่กลุ่มตัวอย่างมีมากถึงร้อยละ 27.01 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควร
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยสรุป สภาพคล่องของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน 

ส าหรับสถานการณ์หนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสามารถในการช าระคืนหนี้ทั้งหมด 
(Solvency Ratio) มีอัตราส่วนร้อยละ 50.49 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรมีไม่เกินร้อยละ 50 
ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Asset Ratio) ที่มีค่าร้อยละ 49.51 แสดงว่าสินทรัพย์
รวมนั้นมีเพียงพอที่จะช าระหนี้ทั้งหมดได้ และอัตราส่วนการช าระคืนหนี้สินจากรายได้ (Debt 
Service Ratio) ที่เป็นอัตราส่วนวัดความสามารถในช าระหนี้ในแต่ละเดือน มีอัตราส่วนร้อยละ 24.59 
ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ได้ค่อนข้างดี กล่าวคือ รายได้ทุก 
100 บาท กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายไปเพ่ือการช าระหนี้ 24.59 บาทในแต่ละเดือน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ไม่ควรช าระหนี้เกินร้อยละ 40 ของรายได้ที่หาได้ในแต่ละเดือน 

และเม่ือวิเคราะห์การออมและการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างออมเงินได้
ประมาณเดือนละ 12.73 บาท จากรายได้ 100 บาทที่หาได้ในแต่ละเดือน ซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าที่แนะน าให้ออมร้อยละ 10 ของรายได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา อัตราส่วนการลงทุน 
(Net investment asset to net worth Ratio) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน
ประมาณ ร้อยละ 8.13 ของความม่ังคั่งซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า เพราะตามมาตรฐานบุคคล
ควรมีสินทรัพย์ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของความมั่งคั่งสุทธิ   

 
ตารางที่ 4.9: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจให้ข้อมูล ด้านระดับความรู้ ความเข้าใจใน 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (n = 18) 
 

ระดับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  8 44.44 
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50 - 79) 8 44.44 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจให้ข้อมูล ด้านระดับความรู้ ความ 
 เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (n = 18) 

 

ระดับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ร้อยละ 
ระดับน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) 2 11.12 

รวม 18 100.00 
 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจให้ข้อมูลทางการเงินเชิงลึก จ านวน 18 คน มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง คือ มีผู้ตอบถูกอยู่ในช่วง
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ มีความรู้ในระดับปาน
กลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับน้อย มีจ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.12  

 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย ใช
สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(F- test; One – way Analysis of Variance) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ได้ผลการศึกษาดังนี้  

สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันจะมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศหญิง (คะแนนเฉลี่ย 10.92) มีระดับความรูความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเพศชาย (คะแนนเฉลี่ย 10.28)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย
สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t - test) พบว่า t= -1.39 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.16 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 รายละเอียดในตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อเพศที่ต่างกัน 

 

เพศ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

T 
Sig.  

(2 - tailed) 

ชาย 188 10.28 4.79 -1.39 0.16 
หญิง 232 10.92 4.60   

     รวม 420 10.60    

 
สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันจะมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี (คะแนนเฉลี่ย 11.72) มีระดับความรู

ความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ อายุ 20-30 ปี (คะแนนเฉลี่ย 10.67) อายุ 41-50 ปี (คะแนนเฉลี่ย 
9.91) อายุ 51-60 ปี (คะแนนเฉลี่ย 9.81) อายุต่ ากว่า 20 ปี (คะแนนเฉลี่ย 9.78) และอายุ 61 ปีขึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ย 8.50)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย
สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 1.43 และ  
p – value = P = 0.21 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2 รายละเอียดในตารางที่ 
4.11 

 
ตารางที่ 4.11: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่ออายุที่ต่างกัน 

 

อายุ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

ต่ ากว่า 20 ปี 9.78 
20-30 ปี 10.67 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่ออายุที่ต่างกัน 

 

อายุ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 
31-40 ปี 11.72 
41-50 ปี 9.91 
51-60 ปี 9.81 
61 ปีขึ้นไป 8.50 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

อายุ 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig.  
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 155.96 5 31.19 1.43 0.21 

ภายในกลุ่ม 9,061.30 414 21.89   
     รวม 9,217.26 419    

 
สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภูมิล าเนาต่างกันจะมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันตก (คะแนนเฉลี่ย 12.44) มี

ระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คะแนนเฉลี่ย 
12.04) ภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ (คะแนนเฉลี่ย 11.89) ภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร (คะแนนเฉลี่ย 
11.03) ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออก (คะแนนเฉลี่ย 10.75) ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
10.25) และภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ (คะแนนเฉลี่ย 9.93) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิล าเนาและระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย
สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 1.71 และ p 
– value = P = 0.12 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ภูมิล าเนาต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3 รายละเอียดในตารางที่ 
4.12 
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ตารางที่ 4.12: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อภูมิล าเนาที่ต่างกัน 

 

ภูมิล าเนา ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 
ภาคเหนือ 9.93 
ภาคใต้ 11.89 
ภาคตะวันออก 10.75 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.04 
ภาคตะวันตก 12.44 
ภาคกลาง 10.25 
กรุงเทพมหานคร 11.03 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ภูมิล าเนา 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 223.51 6 37.25 1.71 0.12 

ภายในกลุ่ม 8,993.75 413 21.78   

     รวม 9,217.26 419    
 

สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกันจะมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ (คะแนนเฉลี่ย 11.68) มีระดับ
ความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ สถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย (คะแนนเฉลี่ย 11.21) สถานภาพ
โสด (คะแนนเฉลี่ย 10.82) และสถานภาพสมรส (คะแนนเฉลี่ย 10.13)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 0.95 
และ p – value = P = 0.42 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีสถานภาพต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.4 รายละเอียดใน
ตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อสถานภาพที่ต่างกัน 

 

สถานภาพ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 
โสด 10.82 
สมรส 10.13 
หย่าร้าง/ หม้าย 11.21 
แยกกันอยู่ 11.86 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

สถานภาพ 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 62.58 3 20.86 0.95 0.42 

ภายในกลุ่ม 9,154.69 416 22.01   
     รวม 9,217.26 419    

 
สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. (คะแนนเฉลี่ย 

12.00) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
(คะแนนเฉลี่ย 11.02) ระดับการศึกษาปริญญาโท (คะแนนเฉลี่ย 10.92) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
(คะแนนเฉลี่ย 10.52) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า (คะแนนเฉลี่ย 10.23) และ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก (คะแนนเฉลี่ย 8.00)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 0.72 
และ p – value = P = 0.61 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5 
รายละเอียดในตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อระดับการศึกษาที่ 
 ต่างกัน 

 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 10.23 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 11.02 
อนุปริญญา/ ปวส. 12.00 
ปริญญาตรี 10.52 
ปริญญาโท 10.92 
ปริญญาเอก 8.00 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ระดับการศึกษา 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 79.46 5 15.89 0.72 0.61 

ภายในกลุ่ม 9,137.81 414 22.07   

     รวม 9,217.26 419    
 

สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกันจะมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน กับ อาชีพพ่อบ้าน 
/ แม่บ้าน (คะแนนเฉลี่ย 11.33) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ ค้าขาย (คะแนนเฉลี่ย 10.58) อาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนนเฉลี่ย 9.21) 
อาชีพรับจ้างทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 9.00) และอาชีพอ่ืน ๆ (คะแนนเฉลี่ย 6.76)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย
สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 5.65 และ p 
– value = P = 0.00 (< 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.6 รายละเอียดในตารางที่ 
4.15 

 
ตารางที่ 4.15: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่ออาชีพที่ต่างกัน 

 

อาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9.21 
พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน 11.33 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 10.58 
รับจ้างทั่วไป 9.00 
พ่อบ้าน / แม่บ้าน 11.33 
อ่ืน ๆ  6.76 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

อาชีพ 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 588.52 5 117.70 5.65 0.00 

ภายในกลุ่ม 8,628.74 414 20.84   

     รวม 9,217.26 419    
 

สมมติฐานที่ 1.7 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิก 6 - 10 คน (คะแนนเฉลี่ย 11.63) มี
ระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ จ านวนสมาชิก 3 - 5 คน (คะแนนเฉลี่ย 11.09) จ านวน
สมาชิกมากกว่า 10 คน (คะแนนเฉลี่ย 10.21) และจ านวนสมาชิก 1 - 2 คน (คะแนนเฉลี่ย 8.26)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.7 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) 
พบว่า F = 8.45 และ p – value = P = 0.00 (< 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1.7 รายละเอียดในตารางที่ 4.16 

 
ตารางที่ 4.16: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อจ านวนสมาชิกใน 
 ครอบครัวที่ต่างกัน 

 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

1 - 2 คน 8.26 
3 - 5 คน 11.09 
6 - 10 คน 11.63 
มากกว่า 10 คน 10.21 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 529.58 3 176.53 8.45 0.00 
ภายในกลุ่ม 8,687.69 416 20.88   

     รวม 9,217.26 419    

 
สมมติฐานที่ 1.8 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาการท างานก่อน

เกษียณต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณ 15 -20 ปี (คะแนน

เฉลี่ย 11.68) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณ
มากกว่า 20 ปี (คะแนนเฉลี่ย 10.78) ระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณ 1 - 5 ปี (คะแนนเฉลี่ย 
10.18) และระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณ 6 - 10 ปี (คะแนนเฉลี่ย 9.86)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.8 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการ
ท างานก่อนเกษียณและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of 
Variance) พบว่า F = 1.54 และ p – value = P = 0.20 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับ



98 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.8 รายละเอียดในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครตอระยะเวลาการท างาน 
 ก่อนเกษียณที่ต่างกัน 

 
ระยะเวลาการท างานก่อนเกษียณ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

1 - 5 ปี 10.18 
6 - 10 ปี 9.86 
15 - 20 ปี 11.68 
มากกว่า 20 ป ี 10.78 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ระยะเวลาการ
ท างานก่อนเกษียณ 

Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 101.39 3 33.80 1.54 0.20 
ภายในกลุ่ม 9,115.88 416 21.91   

     รวม 9,217.26 419    

 
สมมติฐานที่ 2 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการเงิน

ส่วนบุคคลของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได้ต่างกันจะมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่อเดือน 50,001-80,000 บาท (คะแนน

เฉลี่ย 11.09) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ระดับรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 
บาท (คะแนนเฉลี่ย 10.85) ระดับรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (คะแนนเฉลี่ย 
10.51) และระดับรายได้ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท (คะแนนเฉลี่ย 9.67)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้และ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (F – test; One -way Analysis of Variance) พบว่า F = 1.07 
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และ p – value = P = 0.36 (> 0.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 
รายละเอียดในตารางที่ 4.18 

 
ตารางที่ 4.18: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อระดับรายได้ที่ต่างกัน 

 

ระดับรายได้ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10.51 
10,001-30,000 บาท 10.85 
30,001-50,000 บาท 9.67 
50,001-80,000 บาท 11.09 

การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ระดับรายได้ 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(p – value) 

ระหว่างกลุ่ม 70.26 3 23.42 1.07 0.36 

ภายในกลุ่ม 9,147.00 416 21.99   

     รวม 9,217.26 419    
 
สมมติฐานที่ 2.2 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการออม

ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 0.24 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.81 (> 0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.2 รายละเอียดดังตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน 

 

พฤติกรรมการออม 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

T 
Sig 

(2-tailed) 

  ไม่มีเงินออม 125 10.72 4.37 0.24 0.81 
  มีเงินออม 295 10.60 4.83   

         รวม 420 10.66    
 
สมมติฐานที่ 2.3 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสัดส่วนการออมต่างกันจะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการออมของคนท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 0.19 และ Sig. (2 – tailed) = 0.85 (> 
0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการออมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3 รายละเอียดดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อสัดส่วนการออมที่ต่างกัน 

 

สัดส่วนการออม 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ออมเงินน้อยกว่า 10% 
ของรายได้ต่อเดือน 

282 10.67 4.53 0.19 0.85 

ออมเงินมากกว่า 10% 
ของรายได้ต่อเดือน 

138 10.57 5.01   

         รวม 420 10.62    
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สมมติฐานที่ 2.4 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนเงินส ารองต่างกัน
จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินส ารองของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 2.11 และ Sig. (2 – tailed) = 0.04 (< 
0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินส ารองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 

 
ตารางที่ 4.21: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อจ านวนเงินส ารองที่ต่างกัน 
 

จ านวนเงินส ารอง 
จ านวน
ตัวอยา่ง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

เงินส ารองน้อยกว่า 3 
เดือน 

294 10.97 4.39 2.11 0.04 

เงินส ารองมากว่า 3 
เดือน 

126 9.85 5.25   

         รวม 420 10.41    

 
สมมติฐานที่ 2.5 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้จ่าย

ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.5 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 0.63 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.53 (> 0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.5 รายละเอียดดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ต่างกัน 

 

พฤติกรรมการใช้จ่าย 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

จ่ายเมื่ออยากได้ หรือมี
โปรโมชั่นลดราคา จึง
จะซื้อ 

154 10.82 4.60 0.63 0.53 

พิจารณาว่าจ าเป็นและ
ได้ใช้แน่นอน จึงจะซื้อ 

266 10.53 4.75   

         รวม 420 10.68    

 
สมมติฐานที่ 2.6 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภาระหนี้สินต่างกันจะมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.6 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาระหนี้สินของคนท างานใน

เขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 1.24 และ Sig. (2 – tailed) = 0.22 (> 
0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับภาระหนี้สินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อภาระหนี้สินที่ต่างกัน 

 

ภาระหนี้สิน 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

มีภาระหนี้สิน 246 10.87 4.81 1.24 0.22 

ไม่มีภาระหนี้สิน 174 10.30 4.51   
         รวม 420 10.59    
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สมมติฐานที่ 2.7 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติต่อการประกัน
ชีวิตต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.7 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการประกันชีวิตของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 0.62 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.53 (> 0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการประกันชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.7 รายละเอียดดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อทัศนคติต่อการประกันชีวิตที่ต่างกัน 

 

ทัศนคติต่อ 
การประกันชีวิต 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ไม่เห็นความจ าเป็น 296 10.73 4.50 0.62 0.53 
เห็นความจ าเป็น 124 10.40 5.13   

         รวม 420 10.57    

 
สมมติฐานที่ 2.8 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติต่อการลงทุน

ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.8 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการลงทุนของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 0.14 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.89 (> 0.85) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.8 รายละเอียดดังตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อทัศนคติต่อการลงทุนที่ต่างกัน 

 

ทัศนคติต่อการลงทุน 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ไม่สามารถยอมรับการ
ขาดทุนจากการลงทุนได้
เลย 

208 10.67 4.75 0.14 0.89 

เข้าใจและรับผลขาดทุน
ได้ 

212 10.60 4.64   

         รวม 420 10.64    

 
สมมติฐานที่ 2.9 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการยอมรับความ

เสี่ยงต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.9 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการยอมรับความเสี่ยงของ

คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = -0.66 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.51 (> 0.05) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับความเสี่ยงไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.9 รายละเอียดดังตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกัน 

 

ระดับการยอมรับความ
เสี่ยง 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป 

290 10.53 4.72 -0.66 0.51 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ 
 ต่างกัน 

 

ระดับการยอมรับความ
เสี่ยง 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

รับความเสี่ยงได้ในระดับ
เท่ากับหรือมากว่าค่าเฉลี่ย
ของคนทั่วไป 

130 10.86 4.62   

         รวม 420     
 

สมมติฐานที่ 2.10 กลุ่มตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการวางแผนทางการเงิน
ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.10 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนทางการเงินของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและระดับความรูความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสถิติ
การ เปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ย (t – test) พบวา t = 1.24 และ Sig. (2 – tailed) = 
0.22 (< 0.10) หมายความวา กลุ่มตัวอย่างของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.10 รายละเอียดดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน 

 

การวางแผนทาง
การเงิน 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ไม่มีเวลาในการ
วางแผน ไม่สามารถ
ประมาณการรายได้
รายจ่ายในอนาคตได้ 

373 10.47 4.64 -1.99 0.05 

(ตารางมีสอบ) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
 ตัวอย่างคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน 

 

การวางแผนทาง
การเงิน 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ไม่มีความรู้ทางการ
วางแผนการเงินส่วน
บุคคล 

47 11.91 4.93   

         รวม 420 11.19    

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยมี 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
คนทํางานในเขตกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางในการเผยแพรแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเหมาะสม 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ป จํานวน 420 ตัวอย่าง 
ทําการสุ่มด้วยวิธี Cluster Random Sampling เก็บข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Science: SPSS  Version 14.0) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก
คาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถสรุป ผลการวิจัยได้ดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.24 อายุระหว่าง 20 - 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00  มีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.33 ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 60.24 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.33 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.47 มีรายได้ประมาณ 10,001 - 30,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 65.47 มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 ระยะเวลาที่
อาศัยในกรุงเทพมหานครไม่ถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.90 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า 
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ตนเองรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.62  
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนจึงไม่สูงมาก ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่าย
เพราะยังไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีภาระหนี้สิน และยังไม่มีรายจ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เหลือเวลาการทํางานมากกว่า 20 ปี จึงจะเกษียณอายุ จึงไมม่ีเงินเก็บสํารองเอาไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน ไม่เคยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินและไม่มีการวางแผนทางการเงิน 
 รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน จึงมีความ
จําเป็นต้องพอเพียง ที่จะต้องดิ้นรนกันเพ่ือเลี้ยงชีพตนและครอบครัว 
 จากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ทําให้ทราบถึง คําว่าพอเพียงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครว่า พอเพียงเพราะ
อยากพอเพียง หรือพอเพียงเพราะจําเป็นต้องพอเพียง ซึ่งคําตอบที่ได้คือพอเพียงเพราะจําเป็นต้อง
พอเพียง โดยคํากล่าวที่ได้ยินบ่อยๆ คือ “สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ” สาเหตุมาจากคนวัยทํางานยังขาด
ความพอเพียง และขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี จึงจําเป็นต้องพอเพียงในการพ่ึงตนเองเป็นหลัก 

5.1.2 ข้อมูลด้านระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการศึกษา พบวา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลาง โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้อง จํานวน 351 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.5 ข้อที่ตอบถูกมากที่สุดเป็นลําดับที่
สอง คือ กลุ่มตัวอย่างรู้ว่าคนพอเพียงจะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สมดุลกับรายรับและอัตภาพของตน 
โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้อง จํานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 78.81 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังเข้าใจว่าคน
พอเพียงจะคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม โดยข้อนี้มีผู้ที่ตอบถูกต้อง จํานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมี
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกว่า คนพอเพียงจะไม่สร้างภาระหนี้มากจนเกินทุน และสามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด จํานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 นอกจากนี้ มีผู้ตอบถูกว่าคนพอเพียงจะสามารถรับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ ทําให้เกิดความผันผวนน้อยลง จํานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 72.38 
และรู้ว่าการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่การมีความรู้ที่ถูกต้อง  โดยมีผู้ที่ตอบถูก 
จํานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76  

สําหรับคําถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกไม่ถึงร้อยละ 35 ได้แก่ คําถามที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ห้ามซื้อของหรูหรา ราคาแพง โดยมีผู้ที่ตอบถูกต้องเพียง 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 75) ยังเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดใน
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อุดมคติ นอกจากนี้ ผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 80 ยังเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียง
แนวคิดสําหรับเกษตรกร 

จากคําถามเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 20 ข้อ จะ
เห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 5.1.3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางการเงินของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา กลุ่มตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ พบว่ามีรายได้หลักมาจากเงินเดือน ค่าจ้าง (ร้อยละ 78.33) ซึ่งนอกเหนือจากรายได้หลัก
แล้ว ผู้ที่ไม่มีรายได้จากแหล่งรายไดอ่ื้นมีมากถึงร้อยละ 59.29 ซ่ึงหากพิจารณาความสอดคล้องของ
พฤติกรรมทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความพอประมาณในการจัดสรรรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 
70 และมีพฤติกรรมการออมเงินก่อนใช้เงินซึ่งแสดงถึงความพยายามในการจัดสรรทรัพยากรทางการ
เงินและการใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของความพอเหมาะพอดีถึงร้อยละ 47   
 ความมีเหตุผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 63 เมื่อจะซื้อของจะพิจารณาถึงความ
จําเป็นและคาดว่าจะได้ใช้แน่นอนก่อนจึงจะซื้อ 

สําหรับในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่
มีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินที่สามารถดํารงชีพอยู่ได้มากกว่า 6 เดือนโดยไม่มีรายได ้และร้อยละ 16 มีเงิน
สํารองฉุกเฉินสําหรับ 3 – 6 เดือน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 28  มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ที่ยังไม่ดีพอเพราะมีเงินสํารองไม่เพียงพอสําหรับ 3 เดือน และอีกร้อยละ 41.90 ไม่มีภูมิคุ้มกันทาง
การเงินในระยะสั้น เพราะไม่มีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินเลย หรืออาจสรุปได้ว่ามากกว่าครึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างขาดภูมิคุ้มกันทางการเงิน (ร้อยละ 70) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 55.24 ยัง
ยอมรับว่าครอบครัวจะประสบปัญหาเดือดร้อนถ้าไม่สามารถทํางานหารายได้ได้อีกต่อไปเพราะขาด
หลักประกันในชีวิต รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 50.96 มีความเห็นว่าการทําประกันชีวิตไม่มีใช่
เรื่องจําเป็น  
 จากข้อมูลหนี้สินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 57.14 มีหนี้บัตรเครดิต 
เงินกู้นอกระบบและเงินกู้ในระบบ ซึ่งหนี้สินที่เป็นปัญหาในชีวิตมากที่สุด (ร้อยละ 56.67) คือ เงินกู้
นอกระบบ โดยมีภาระต้องชําระหนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้  
 สําหรับข้อมูลด้านการลงทุนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.05 ประเมินว่า ตนเองสามารถ
รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
73.57) ยอมรับว่าการวางแผนการเงินจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคตได้ แต่



110 

กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 45.48 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน เพราะคิดไม่สามารถประมาณ
การรายจ่ายในอนาคตได้ 
 5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน
จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน
จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลําเนา
ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ
ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.4 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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   สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1.6 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 1.7 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1.7 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 1.8 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลา
การทํางานก่อนเกษียณต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่าง
กัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.8 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาการทํางานก่อนเกษียณต่างกันมีความสัมพันธ์
กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงิน
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   สมมตฐิานที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
รายได้ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.2 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรม
การออมต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.2 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   สมมติฐานที่ 2.3 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสัดส่วนการ
ออมต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนการออมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.4 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนเงิน
สํารองต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินสํารองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   สมมติฐานที่ 2.5 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.5 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.6 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภาระหนี้สิน
ต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.6 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับภาระหนี้สินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.7 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติต่อ
การประกันชีวิตต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.7 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการประกันชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.8 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติต่อ
การลงทุนต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.8 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   สมมติฐานที่ 2.9 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการ
ยอมรับความเสี่ยงต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.9 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับความเสี่ยงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานที่ 2.10 กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการ
วางแผนทางการเงินต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 2.10 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตัวแปร
ตามได้ดังตาราง 5.1   
 
ตารางที่ 5.1: สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

มี
ความสัมพันธ์ 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
  1.1 เพศ   
  1.2 อายุ   
  1.3 ภูมิลําเนา   
  1.4 สถานภาพ   
  1.5 ระดับการศึกษา   
  1.6 อาชีพ   
  1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

  1.8 ระยะเวลาการทํางานก่อนเกษียณ   
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

มี
ความสัมพันธ์ 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

2. ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
  2.1 ระดับรายได้   
  2.2 พฤติกรรมการออม   
  2.3 สัดส่วนการออม   
  2.4 จํานวนเงินสํารอง   

  2.5 พฤติกรรมการใช้จ่าย    
  2.6 ภาระหนี้สิน    
  2.7 ทัศนคติต่อการประกันชีวิต    
  2.8 ทัศนคติต่อการลงทุน   
  2.9 ระดับการยอมรับความเสี่ยง   
  2.10 การวางแผนทางการเงิน   

 
5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2.1.1 อาชีพ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า อาชีพมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากแต่ละอาชีพมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันอันเนื่องมีสังคมที่แตกต่างกัน 
เวลาการทํางานที่ต่างกัน รวมทั้ง การให้ความรู้ หรือการสื่อสารอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดให้กลุ่ม
ตัวอย่างทุกอาชีพได้เข้าใจเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน จึงทําให้อาชีพมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวัน มีนรักษ์เรือนเดช (2549) ได้
ศึกษาเรื่องการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ผลการวิจัยพบว่า อาชีพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และ
สอดคลองกับ การศึกษาของ ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2552) ที่ศกึษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ ผู้ที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา อาชีพเป็นปัจจยัที่มีผลตอระ
ดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5.2.1.2 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวสูงก็ยิ่งมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นตามไปด้วย 
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก จะมีภาระความรับผิดชอบสูง จงึต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาทางการเงินของครอบครัว ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับงานวิจัยของ สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่สงผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5.2.1.3 จํานวนเงินสํารอง 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
จํานวนเงินสํารองต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีเงินสํารองมาก จะมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเงินสํารอง เนื่องจาก
ผู้ที่มีการเก็บเงินสํารองถือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน ซึ่งมักมีความคิดท่ีรอบคอบก่อนการใช้
จ่าย เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุ
ตินันท์ ทองคํา (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การออม
เงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขต
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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  5.2.2 ปัจจัยทีไ่ม่มีอิทธิพลต่อความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2.2.1 เพศ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศหญิงและเพศชายมีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ผู้ที่มี
ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา เพศของประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไม่
มีความสัมพันธ์กับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2.2.2 อายุ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สันสกฤต  
มุนีโมไนย (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต : ศึกษากรณี นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบวา อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจและการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
  5.2.2.3 ภูมิลําเนา 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ภูมิลําเนาต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิลําเนามีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิพรรณ 
บัวทรัพย์ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา ภูมิลําเนา เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลตอความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญา 

5.2.2.4 สถานภาพ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ เกรียงไกร  
ธุระพันธ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ตัวบงชี้ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงของ ประชาชนในชนบท อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา สถานภาพมีระดับความพอเพียงของครอบครัวของ 
ประชาชนในชนบท อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไมแ่ตกต่างกัน 

5.2.2.5 ระดับการศึกษา 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ  
ปราโมทย ์มลคล้ํา (2551) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นํา
ครอบครัวในเขตปกครองทองที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นําครอบครัวในเขตปกครองทองที่ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับการศึกษาของ เกรียงไกร  ธุระพันธ์ 
(2554) ที่ศึกษาเรื่อง ตัวบงชี้ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงของ ประชาชนในชนบท อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อระดับความพอเพียงของ ประชาชนในชนบท 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

5.2.2.6 ระยะเวลาการทํางานก่อนเกษียณ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระยะเวลาการทํางานก่อนเกษียณต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาการทํางาน
ก่อนเกษียณของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธร
จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
ส่วนใหญ่แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้ เพ่ือการเกษียณ เป็นเงินบําเหน็จ/บํานาญ จึงไม่ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเกษียณ 

5.2.2.7 ระดับรายได้ 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับรายได้ต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณดา 
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จันทร์สม และณัฎฐพงศ์ ทองภักดี (2550) ที่ศึกษาเรื่อง คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการศึกษาพบวา การรับรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ไม่
มี ความแตกต่างกันระหว่างรายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2.2.8 พฤติกรรมการออม 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
พฤติกรรมการออมต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา การออมโดยมี
วัตถุประสงค์ในการออมเงินเพ่ือความจําเป็น/ฉุกเฉิน ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย 

5.2.2.9 สัดส่วนการออม 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สัดส่วนการออมต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า สัดส่วนการออมของกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา การออม ส่วนใหญ่มี
การออมต่อเดือนไม่เกิน 5%  ของ รายได้ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อข้าราชการตํารวจมีระดับ
การศึกษาสูงขึ้น อายุราชการเพ่ิมข้ึน จะให้ ความสําคัญกับการออมมากข้ึนตามลําดับ 

5.2.2.10 พฤติกรรมการใช้จ่าย 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีพฤติกรรมการใช้
จ่ายของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากในปจจุบัน ครัวเรือนมีค่าครองชีพสูงขึ้น เป็นสาเหตุที่ทําใหกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุตินันท์ ทองคํา (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนในเขตอําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา รายจ่ายเป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนในเขตอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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5.2.2.11 ภาระหนี้สิน 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ภาระหนี้สิน ต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ภาระหนี้สินของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปจจุบัน ครัวเรือนมีคา่
ครองชีพสูงขึ้น เป็นสาเหตุที่ทําใหกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงตองมี การกูยืม ซึ่ง
สาเหตุของการกูยืมนั้นมีหลายสาเหตุ เชน ตองการซื้อที่อยู่อาศยั กูยืมมาใชในกรณีฉุกเฉิน กู้ยืมทํา
ธุรกิจ เป็นต้น การกูยืมอาจนํามาซึ่งปญหาตอความสามารถในการชําระหนี้ได้ หากกลุ่มตัวอย่างใช
เงินกูอ้ย่างไม่เหมาะสมและไม่คุม้คากับประโยชนที่ได้รับจากการกูนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พงค ์รัตนะ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต1 ผลการศึกษาพบวา 
ผู้ทีไ่มม่ีหนี้สินหรือมีหนี้สินพอใช้คืนได ้มีคาเฉลี่ยของ พฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่า
ผู้ทีมี่หนี้สินและมีปัญหาในการใช้คนื    

5.2.2.12 ทัศนคติต่อการประกันชีวิต 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ทัศนคติต่อการประกันชีวิต ต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ทัศนคติต่อการประกันชีวิตของ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถประมาณการรายจ่ายในอนาคตได้ ซึ่งมองว่าการทําประกัน
ชีวิตจะทําให้มีคาใชจา่ยเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ  
เก้าเอ้ียน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธร
จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทําประกันชีวิต สําหรับผู้ที่ทําประกันชีวิตมี
เป้าหมายในการทําเพ่ือความคุ้มครอง เพื่อประโยชน์ ทางภาษี และเพ่ือเป็นการลงทุนและออมทรัพย์ 
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่างานที่ทํามีความมั่นคง และมีสวัสดิการที่ดี
อยู่แล้ว จึงไม่ได้ให้ความสําคัญ และการทําประกันชีวิตนั้นจะทําให้บุคคลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นั่นคือ ค่า
เบี้ยประกัน 

5.2.2.13 ทัศนคติต่อการลงทุน 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ทัศนคติต่อการลงทุนต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ทัศนคติต่อการลงทุนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
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กับการศึกษาของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา การลงทุน
ของข้าราชการตํารวจยังขาดความรู้ในการจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง จากการลงทุน 
และความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีการเลือก ลงทุนในหุ้นหรือตั๋วแลกเงิน โดย
ปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกลงทุนส่วนใหญ่ คํานึงถึงผลตอบแทนซึ่งหมายถึงรายได้เสริมที่ข้าราชการ
ตํารวจจะได้รับนั่นเอง 

5.2.2.14 ระดับการยอมรับความเสี่ยง 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการยอมรับความเสี่ยงต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ระดับการยอมรับความเสี่ยงของ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างถ้ามีการกูเงินมาลงทุนก็เพ่ือลงทุนหรือนํามาใช้จ่าย แต่ไม่สามารถการบริหาร
ความเสี่ยง หรือจัดการเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 
และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา การบริหารความเสี่ยงและการประกันชีวิต 
ส่วนใหญ่ไม่ทํา เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่างานที่ทํามีความม่ันคง และมีสวัสดิการที่ดีอยู่แล้ว จึง
ไม่ได้ให้ความสําคัญ 

5.2.2.15 การวางแผนทางการเงิน 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
การวางแผนทางการเงินต่างกันจะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 หมายความว่า การวางแผนทางการเงินของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักับการศึกษาของ สุรสิทธิ์ หอมแสน (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การแกไขปัญหาหนี้สินตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ทหารกองพันทหารช่าง ที่ 1 รักษาพระองค์ 
ผลการศึกษาพบวา ปัจจยัที่ส่งเสริมใหเ้กิดภาวะหนี้สินในครอบครัวขาดการวางแผนเรื่องการใช้จ่าย 
ทําให้ไม่รู้จักการประมาณ การในเรื่องการใช้จ่ายเงินในครอบครัว และมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเรื่อง
ค่าใช้จา่ยในครอบครัว ค่อนข้างมาก 
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5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 จากผลการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ต่อการนําไปพัฒนาเรื่องความรู้ความ
เข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเงินส่วนบุคคล ดังนี้    

5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     5.3.1.1 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครส่วน

ใหญ่มีความรู ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง และยังเข้าใจว่าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงแนวคิดสําหรับเกษตรกร โดยกลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ และยังพบว่าคนมีหนี้สินและคนไม่มีหนี้สินมีระดับความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านการนําเสนอตัวอย่างบุคคลในหลากหลายอาชีพที่สามารถเป็น
แบบอย่างการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่สังคมได้ เพ่ือให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมี
ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนบุคคลของประชากร และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชากร ชุมชน 
และประเทศอย่างยั่งยืน   

   5.3.1.2 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสวน
ใหญ่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินค่อนข้างน้อย โดย 28.10% มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยังไม่ดีพอเพราะมีเงิน
สํารองเงินไม่เกิน 3 เดือน และอีก 41.90% ไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินเลย เพราะไม่มีเงินเก็บเงิน
สํารองเผื่อฉุกเฉินและยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง หรือ 55.24% ครอบครัวจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเหตุ
ให้ต้องขาดรายได้ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเงินลงทุน (58.57%) ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งทีส่ถาบันการเงินและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมุ่งให้ความรู้พื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน การออม และการลงทุนที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินและการลงทุนแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชากรสามารถวางแผนทางการเงินระยะยาวสําหรับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความรู้ทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินจะต้องเป็นไปตามหลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ต้องคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจยัประสบกับปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สมัครใจจะ

เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเชิงลึก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบลับเฉพาะที่กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการจะ
เปิดเผย การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะต้องคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูล
ทางการเงินเชิงลึก 
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นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึง “ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางการเงินส่วนบุคคลในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกอย่างครบถว้น 
และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 รวมทั้ง งานวิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเด็นอื่นๆ ที่
ประยุกต์หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นคง การใช้
จ่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออนาคตท่ีมั่นคง เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถามงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
NO………… 

แบบสอบถามงานวิจัย 
หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในระดับ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการหา
แนวทางในการจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมต่อไป  

ในการนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริง
มากที่สุด เพราะทุกค าตอบของท่านมีคุณค่ามาก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะถูกเก็บเป็นความลับ โอกาสนี้ผู้ศึกษาวิจัย นางสาวอริสรา 
เกิดผล นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
ของท่านเป็นอย่างสูง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ   
  ชาย           หญิง    
 
2.  อายุ    
  ต่ ากว่า 20 ปี     20-30 ปี   
  31-40 ปี      41-50 ปี   
  51-60 ปี      61 ปีขึ้นไป 
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3.  ภูมิล าเนา 
  ภาคเหนือ      ภาคใต้ 
  ภาคตะวันออก     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ภาคตะวันตก     ภาคกลาง     
  กรุงเทพมหานคร   
 
4.  สถานภาพ  
  โสด            สมรส        
  หย่าร้าง/ หม้าย     แยกกันอยู่     
 
5.  ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.     
  อนุปริญญา/ ปวส.     ปริญญาตรี   
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
 
6.  อาชีพ 

   ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย   รับจ้างทั่วไป 
  พ่อบ้าน / แม่บ้าน     อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
 
7.  รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท   10,001-30,000 บาท  
  30,001-50,000 บาท    50,001-80,000 บาท  
   80,001-100,000 บาท    มากกว่า 100,000 บาท 
 
8.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
  1 - 2 คน      3 - 5 คน  
  6 - 10 คน      มากกว่า 10 คน  
 
 
 



129 

9.  ระยะเวลาที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
  ไม่ถึง 1 ปี      1 ปี – 3 ปี  
  3 ปี - 5 ปี      5 ปี – 10 ปี 
  มากกว่า 10 ปี 
 
10.  ท่านรู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ 
  รู้จัก      ไม่รู้จัก 
  ไม่แน่ใจ 
 
11.  ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อใดมากที่สุด (กรุณาใส่ตัวเลข 1, 2, 3 
ตามล าดับ) 
  อินเตอร์เน็ต     โทรทัศน์    
  วิทยุ      หนังสือ / นิตยสาร / วารสาร 
  ครู / อาจารย์ / โรงเรียน    เพ่ือน / ญาติพ่ีน้อง 
  การอบรมสัมมนา     อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
 
ส่วนที่ 2 ค าถามด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ค าชี้แจง : โปรดท า  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อเพียงค าตอบเดียว 
 

ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนิน

ชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 
   

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดส าหรับ
เกษตรกรเป็นหลัก  

   

3. การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง คือไม่แก่งแย่งแข่งขันกับ
ใคร ไม่ก่อหนี้ ไม่ลงทุน   

   

4. เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ไปด้วยกันไม่ได้    
5. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจค 

สามารถเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

6. เศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการหา
ก าไร 

   

7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กับทุก
ศาสนา 

   

8. ความพอเพียงใช้ได้กับคนบางกลุ่ม บางอาชีพ    

9. พอเพียงแล้วห้ามกู้เงิน    
10. การวางแผนระยะยาวเพ่ือเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิด ถือเป็นภูมิคุ้มกันในตัวตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

11. เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น       
ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อการค้าขาย 

   

12. เศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของ
ตนเองหรือภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน 

   

13. เศรษฐกิจพอเพียงห้ามซื้อของหรูหรา ราคาแพง    

14. คนพอเพียงจะค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่นและส่วนรวม อย่างรอบคอบ 

   

15. คนพอเพียงจะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สมดุลกับ
รายรับและอัตภาพของตน 

   

16. คนพอเพียงจะไม่สร้างภาระหนี้มากจนเกินทุน  และ
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

   

17. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจ 

   

18. คนพอเพียงจะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ 
ท าให้เกิดความผันผวนน้อยลง 

   

19. การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่การ
มีความรู้ที่ถูกต้อง 

   

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดอุดมคติ    
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ส่วนที่ 3 ค าถามด้านการเงินส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ปัจจุบันคุณมีรายได้หลักมาจากแหล่งใด 

ก. เงินเดือน ค่าจ้าง   ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว  
ค. รายได้จากเงินปันผล   ง. ไม่มีรายได้ประจ า 

 
2. นอกจากรายได้ในข้อ 1 แล้ว คุณยังมีรายได้มาจากแหล่งอ่ืนอีกหรือไม่ 

ก. ไม่มี     ข. มี... แต่รายได้ไม่แน่นอน 
ค. มี... แต่รายได้ไม่ต่อเนื่อง  ง. มี... รายได้แน่นอนและต่อเนื่อง 

 
3. คุณจัดการเงินแบบใด 

ก. แบ่งเงินเพื่อออมก่อนการใช้จ่าย  ข. ใช้ก่อน เหลือจึงค่อยออม 
ค. ไม่เคยออม    ง. อยากออมนะ แต่ไม่เคยมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือน 

 
4. ท่ีผ่านมาคุณออมเงินประมาณเท่าใดของรายได้ต่อเดือน 

ก. ไม่เคยออมเงิน    ข. น้อยกว่า 10% 
ค. 10% - 20%    ง. มากกว่า 20% 

 
5. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะจัดสรรเงินอย่างไร 

ก. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด  
ข. แบ่งออม 3,000 บาท และแบ่งไว้ใช้อีก 7,000  
ค. แบ่งออม 5,000 บาท และแบ่งไว้ใช้อีก  5,000 บาท 
ง. เก็บไว้ โดยฝากธนาคารหรือลงทุนทั้ง 10,000  

 
6. ปัจจุบันคุณมีเงินส ารองเผื่อฉุกเฉินที่ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ นานที่สุดกี่
เดือน 

ก. ไม่เคยเก็บเงินส ารองเลย  ข. ไม่เกิน 3 เดือน 
ค. ประมาณ 3 - 6 เดือน   ง. มากกว่า 6 เดือน 
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7. เวลาคุณจะใช้เงินซื้ออะไรบางอย่าง คุณจะ... 
ก. พิจารณาว่าจ าเป็นและได้ใช้แน่นอน จึงจะซื้อ 
ข. หากมีการลดราคา 50% - 70% จึงจะซื้อ 
ค. หากมีโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จึงจะซ้ือ ง. อยากได้ก็ซ้ือทันท ี

 
8. ปัจจุบันคุณมีภาระหนี้สินประเภทใดมากที่สุด 

ก. เงินกู้นอกระบบ   ข. หนี้สินจากบัตรเครดิต 
ค. เงินกู้ในระบบ    ง. ไม่มีภาระหนี้สิน 

 
9. คุณมีบัตรเครดิตกี่ใบ 

ก. ไม่มี     ข. 1 ใบ 
ค. 2 ใบ     ง. มากกว่า 3 ใบ 

 
10. คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดคงค้างและต้องช าระดอกเบี้ยกี่ใบ 

ก. ไม่มีบัตร หรือไม่มียอดคงค้างเลย ข. 1 ใบ 
ค. 2 ใบ     ง. มากกว่า 3 ใบ 

 
11. สมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้ประเภทใดที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณมากที่สุด 

ก. เงินกู้นอกระบบ   ข. หนี้บัตรเครดิต 
ค. เงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้ค่าผ่อนช าระ สินค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ  
ง. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้เพ่ือซื้อบ้าน ฯลฯ 

 
12. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องช าระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ 

ก. ไม่มีภาระหนี้สินต้องช าระ  ข. 1% - 20% 
ค. มากกว่า 20% - 40%   ง. มากกว่า 40% 

 
 
 
 
 



133 

13. กรณีที่คุณเป็นเสาหลักของครอบครัว และไม่สามารถท างานหารายได้ได้อีกต่อไป คุณคิดว่า
ครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร 

ก. เดือดร้อนแน่ เพราะขาดหลักประกันในชีวิต  
ข. เดือดร้อนในระดับหนึ่ง เพราะมีเงินออม 
ค. เดือดร้อนในระดับหนึ่ง เพราะมีเงินออมและท าประกันชีวิตไว้บ้าง 
ง. ไม่เดือดร้อนเลย เพราะมีเงินออมและท าประกันชีวิตเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ตนเองและ 
ครอบครัว 

 
14. คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต 

ก. ไม่มีความจ าเป็นต้องท าประกันชีวิต  
ข. ท าก็ได้ ไม่ท าก็ไม่เป็นไร 
ค. ต้องท าประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัว 
ง. เห็นความจ าเป็น แต่ยังไม่ได้ท าประกัน  

 
15. การลงทุนของคุณในปัจจุบันเป็นการลงทุนส าหรับ 

ก. ไม่มีเงินลงทุน     ข. 1 - 5 ปี 
ค. 6 - 10 ปี     ง. มากกว่า 10 ปี 

 
ส่วนที่ 3 ค าถามด้านการเงินส่วนบุคคล (ต่อ) 
16. ขณะนี้คุณมีทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไร 

ก. ฉันไม่สามารถยอมรับการขาดทุนจากการลงทุนได้เลย   
ข. ฉันสามารถรับการขาดทุนได้บ้าง ถ้าได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 
ค. ฉันยอมรับการขาดทุนได้เต็มที่   
ง. ฉันเข้าใจดีกว่า การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง และฉันมีเป้าหมายใน 
การลงทุนที่เน้น ด้านผลตอบแทนเป็นหลัก 

 
17. คุณคิดว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด 

ก. รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก    
ข. รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของคนท่ัวไป 
ค. รับความเสี่ยงได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป  
ง. รับความเสี่ยงได้ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนท่ัวไป 
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18. คุณเหลือเวลาอีกกี่ปี จึงจะเกษียณอายุ 
ก. 1 - 5 ปี     ข. 6 - 10 ปี 
ค. 15 - 20 ปี     ง. มากกว่า 20 ปี 

 
19. เหตุผลที่คุณไม่มีการวางแผนทางการเงิน  
 ก. รายได้ไม่แน่นอน      
 ข. ไม่มีเวลาในการวางแผน 
 ค. ไม่สามารถประมาณการรายจ่ายในอนาคตได้  
 ง. ไม่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 
20. คุณทราบหรือไม่ว่าการวางแผนการเงินช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ในอนาคต 
 ก. ทราบ      ข. ไม่ทราบ 
 ค. ไม่แน่ใจ     ง. ไม่เคยได้ยินมาก่อน 
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านสถานการณ์ทางการเงิน 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียด ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
โปรดระบุเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของคุณในวันนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เป้าหมายที่ต้องการ 
1............................................2.......
.....................................3................
........................................................
............... 

จ านวนเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
1............................................................2.........
...................................................3....................
....................................... 

ระยะเวลาไปถึงเป้าหมาย 
1.............................................2.......
......................................3.................
.........................................................
........... 
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แบบส ารวจสินทรัพย์และหนี้สิน (งบดุลส่วนบุคคล) 
 

ณ วันที่.............................................................. 

งบดุลส่วนบุคคล 

สินทรัพย์ หนี้สิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง บาท หนี้สินระยะสั้น (ไม่เกิน 1ปี) บาท 

เงินสด  หนี้บัตรเครดิต  
เงินฝาก  หนี้นอกระบบ  

ทองค า  เงินกู้ (< 1ปี)  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม  หนี้สินระยะสั้นรวม  

สินทรัพย์ส่วนตัว บาท หนี้สินระยะยาว (เกิน 1ปี) บาท 

บ้าน  เงินกู้ซื้อบ้าน  

ที่ดิน  เงินกู้ซื้อที่ดิน  
รถยนต์  เงินกู้ซื้อรถ  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  เงินกู้อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................  
สินทรัพย์ส่วนตัวรวม  ผ่อนสินค้า (>1ปี)  

สินทรัพย์ลงทุน บาท เงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)  

พันธบัตร / หุ้น  ยอดคงค้างหนี้บัตรเครดิต  

กองทุน  ยอดหนี้คงค้างจากการกู้ ธกส.  
ประกันชีวิต  ยอดหนี้คงค้างจากการกู้สหกรณ์  

เงินออมเกษียณ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  

สินทรัพย์ลงทุนรวม  หนี้สินระยะยาวรวม  

สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวม  

สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ความม่ังคั่งสุทธิ 
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แบบส ารวจรายได้รายจ่าย (รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล) 
 

ส าหรับเดือน.............................................................. 

งบรายได้รายจ่าย 

รายได้ รายจ่าย 

รายได้หลักจากการท างาน บาท รายจ่ายเพื่อการออม / การลงทุน บาท 

เงินเดือน  เงินฝากธนาคาร  
ค่าล่วงเวลา  เงินสหกรณ์  

รายได้จากธุรกิจส่วนตัว  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  
รายได้หลักจากการท างานรวม  รายจ่ายเพื่อการออมรวม  

รายได้จากแหล่งอ่ืน บาท รายจ่ายคงที่ บาท 

รายได้จากอาชีพเสริม  ค่าผ่อนบ้าน / ค่าเช่าบ้าน  

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  ค่าผ่อนรถ  
เงินปันผลจากหุ้น / กองทุน  ค่าผ่อนบัตรเครดิต   

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  
สินทรัพย์ส่วนตัวรวม  รายจ่ายคงที่รวม  

สินทรัพย์ลงทุน บาท รายจ่ายผันแปร บาท 

หุ้น  ค่าอาหาร  

พันธบัตร  ค่าสาธารณูปโภค(น้ า-ไฟ-โทรศัพท์)  
กองทุน  ค่าของใช้ในชีวิตประจ าาวัน  

ประกันชีวิต  ค่าหวย / ล๊อตเตอรี่  

เงินออมเกษียณ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................  
สินทรัพย์ลงทุนรวม  รายจ่ายผันแปรรวม  

รายได้รวม  รายจ่ายรวม  

รายได้รวม – รายจ่ายรวม = เงินคงเหลือ (ขาด) 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

** ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ** 
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะถูกเก็บ เป็นความลับ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวอริสรา เกิดผล 
วัน เดือน ปีเกิด 14 มกราคม 2531 
สถานที่ติดต่อ 100/49 หมู่2 ซอยเติมสายทอง ถนนเศรษฐกิจ ต าบลนาดี  
 อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
ประวัติการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบัญชี  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประสบการณ์การท างาน  -  ปี 2560 – ปัจจุบัน  

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จ ากัด 
 ต าแหน่ง ผู้ควบคุมงานอาวุโสแผนธุรกิจและงบประมาณ  
 แผนก แผนธุรกิจและงบประมาณ 

ฝ่าย บัญชี และการเงิน 
 - ปี 2560 - 2560 

บริษัท เอเจ เวนดิ้ง จ ากัด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
แผนก บัญชี 
ฝ่าย บัญชี และการเงิน 

 - ปี 2559 - 2560 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ต าแหน่ง หัวหน้าบัญชีต้นทุน  
แผนก บัญชี 
ฝ่าย บัญชี 

  - ปี 2552 - 2559 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส  
แผนก รายงานและควบคุมต้นทุน 
ฝ่าย บัญชีและควบคุมต้นทุนโรงงาน 
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