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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไข
คุณธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในดา้นการมีหน้ีสินนอ้ยลงและการมีเงินเหลือเกบ็
ออม รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ตวัอย่างส าหรับงานวิจยัน้ีคือพนักงานท าความสะอาด
โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 334 คน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาเช่น การแจกแจงความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ ์
 ผลจากการวิจยัพบวา่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล
และดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยมีหน้ีสินน้อยลงและมีเงิน
เหลือเก็บออม นอกจากน้ียงัพบว่าการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความ
พอประมาณ และดา้นเง่ือนไขความรู้ มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีมีเงินเหลือ 
เกบ็ออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.1 
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1.บทน า 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ได้ทรง
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2517 พระองคท์รงให้ความส าคญัในการพฒันาคน 
เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมัน่คงบนพื้นฐานของการพึ่ งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความ
พอประมาณ การค านึงถึงความเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกและทรงเตือนสติคนไทยไม่ให้ประมาท  
ให้ตระหนกัถึงความถูกตอ้งตามหลกัวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต หลกัการ
ทรงงานของพระองค์จะเน้น เขา้ใจ เขา้ถึง และการมีส่วนร่วมในการพฒันา อย่างสอดคลอ้งกบั 
ภูมิปัญญาของสังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
เป็นการพฒันาท่ีมุ่งสู่ การพึ่งพาตนเอง รู้จกัด าเนินการดว้ยความรอบคอบ ดว้ยความเพียรสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันาสู่สงัคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื  
 ในปัจจุบนัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดปัญหาเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนและ
ผนัผวนอยูต่ลอดเวลาไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง การด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนย่อมจะ
ประสบปัญหาทางการเงินในหลายดา้น เช่น ค่าครองชีพ การศึกษาบุตร ผ่อนบา้น ผ่อนรถ ฯลฯ 
เน่ืองจากมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอกบัการใชจ่้าย จากสภาวะเศรษฐกิจภายใตร้ะบบทุนนิยมส่งผลให้
ค่าใช่จ่ายภาคครัวเรือนสูงข้ึน ในขณะท่ีรายรับเท่าเดิม ถึงแมบ้างครัวเรือนจะหารายไดเ้สริมดว้ย
การคา้ขายหรือหารายไดต่้าง ๆ แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในฐานะผูท่ี้ประกอบอาชีพรับราชการ
และประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนถึงแมจ้ะไดรั้บการปรับเงินเดือนและโบนัส ก็ยงัประสบ
ปัญหาค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจากผลกระทบหลายดา้น จากความเปล่ียนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันล้วนส่งผลให้พนักงาน
บริษทัเอกชนและขา้ราชการจากทุกหน่วยงานลว้นแลว้แต่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวน้ีแทบทั้งส้ิน พนักงานบริษทัเอกชนบางกลุ่มประสบกบัปัญหาการขาดความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและการเงิน และเป็นผลสืบเน่ืองต่อไปท าให้พนักงานบริษัทเอกชนเหล่านั้นมีการ
ด ารงชีวิตท่ีไม่ดี 
 จากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจครัวเรือนมีภาวะหน้ีสินเพิ่มข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมา ท าให้มี
ความจ าเป็นตอ้งหาเงินเพื่อมาแกไ้ขภาวะหน้ีสินต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นหน้ีในระบบ หรือหน้ีนอกระบบ
โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบ ถึงแมจ้ะมีภาวการณ์เสียดอกเบ้ียท่ีสูงถึงร้อยละ 10 ถึง 20 ก็ตาม 
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เพราะความจ าเป็นเพื่อน ามาใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงท าใหเ้กิดภาวะหน้ีสินผกูพนัอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้สภาพการณ์ดงักล่าวท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าถา้ปัญหาน้ี ยงัคง
ด าเนินอยูแ่ละลุกลามต่อไป อาจจะส่งผลเสียต่อผลการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัใน
อนาคตไดซ่ึ้งจะท าให้การพฒันาสู่สังคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยืนเป็นไปไดย้าก ทั้งน้ีเพราะพนกังาน
บริษทัเหล่าน้ีลว้นเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ดงันั้นผูว้ิจยัมีความเห็นสอดรับกบัแนวนโยบายของรัฐท่ีจะน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการช่วยแกไ้ขปัญหา  
 ผูว้ิจยั จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน: ในทศันคติของพนกังานท าความสะอาด โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร       
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีให้เป็นประโยชน์ในระดบันโยบายโดยน าผลการวิจยัคร้ังน้ีมาปรับทิศ
ทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมพนักงานท าความสะอาดโรงพยาบาล ศิริราช 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนกังานเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข โดยเป็น
พลเมืองและทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศชาติให้
เจริญกา้วหนา้สืบไปอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไข
คุณธรรมกบัการมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนซ่ึงประกอบดว้ย การมีหน้ีสินน้อยลงและการมีเงินเก็บออม
มากข้ึน 
 

3.  สมมติฐานการศึกษา 
 H1a: การด า เนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีหน้ีสินนอ้ยลง 
 H1b: การด า เนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีเงินเหลือเกบ็ออม 
 H2a: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีหน้ีสินนอ้ยลง 
 H2b: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีเงินเหลือเกบ็ออม 
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 H3a: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีหน้ีสินนอ้ยลง 
 H3b: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีเงินเหลือเกบ็ออม 
 H4a: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขความรู้มีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีหน้ีสินนอ้ยลง 
 H4b: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขความรู้มีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีเงินเหลือเกบ็ออม 
 H5a: การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขเง่ือนไขคุณธรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีหน้ีสินนอ้ยลง 
 H5b: การด า เ นินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านเ ง่ือนไขคุณธรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีเงินเหลือเกบ็ออม 
  

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางให้กับพนักงานในองค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป น ามาสร้างทศันคติในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  
 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
  ขอบเขตด้านประชากร  ได้แก่  พนักงานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 334 คน 
 ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษาการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ในทศันคติของพนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
ในช่วงเวลาระหวา่งเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง
ประกอบดว้ยสามห่วงไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี และสองเง่ือนไข
ไดแ้ก่ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรมเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยวดัไดจ้ากการมีหน้ีสินนอ้ยลง 
และการมีเงินเหลือเกบ็ออม  
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6. ระเบียบวธีิวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยมีข้อค าถามเก่ียวกับ  เพศ อายุ  
ต าแหน่ง  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนจ่ายหน้ี จ านวนเงินออม 
 ตอนท่ี 2 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งเป็น 2 ค าตอบดงัน้ี 
 1 หมายถึง  ใช่ 
 2 หมายถึง   ไม่ใช่ 
 ตอนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไข
คุณธรรม  
 โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามแบบ  (Rating  Scale)  ของ  
Likert แบ่งเป็น  5  ระดบัความส าคญั  ดงัน้ี 
 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มาก 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  นอ้ย 
 1 หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นขอ้มูลค าถามแบบปลายเปิด 
 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู ่
ท่ีดีข้ึน มุ่งท่ีจะแสดงลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ(Independence Variable)  
คือการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 5 ตวัแปรไดแ้ก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เ ง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม และตัวแปรตาม 
(Dependence Variable) คือการมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนประกอบดว้ย 2 ตวัแปรคือ การมีหน้ีสินลดลง 
และการมีเงินเหลือเก็บออม โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  สรุปไดด้งัน้ี 
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 พนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร จ านวน  334  คน  พบวา่
พนกังานท าความสะอาด  เป็นเพศชายและหญิงเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ  50.00  อายรุะหวา่ง 30-40  ปี  
มีจ านวนมากตามล าดบั ระดบัการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดบัหวัหนา้งานพบวา่ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ระดบัปฏิบติัการพบวา่ส่วนใหญ่มีระดบั ม.6  มีรายไดต่้อเดือน 10,000–
15,000  มีประสบการณ์นอ้ยกวา่  5  ปี  มีจ านวนมากท่ีสุด   
 ยอดจ่ายหน้ีทั้งในเดือน พฤษภาคม 2562 ยอดจ่ายหน้ีเดือน มิถุนายน  2562 ส่วนมากไม่
มีหน้ีสินตอ้งช าระ  
 เงินออมทั้งในเดือน พฤษภาคม 2562 และเงินออมเดือน มิถุนายน 2562 ส่วนมาก ไม่มี
เงินออม  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.093–0.237 ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.1 แสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์กบัความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน การมีหน้ีสินลดลง และการมีเงินเหลือเกบ็ออม ดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ียดา้นความพอประมาณ พบว่าในภาพรวมพนกังานท าความสะอาด มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี  3.40  อยูร่ะดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากคือ  ค่าใชจ่้ายประจ าวนั
คือ ค่าอาหาร และค่าเดินทาง  
 ค่าเฉล่ียดา้นความมีเหตุผล พบว่าในภาพรวมพนักงานท าความสะอาด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  
3.60  อยูร่ะดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากคือ การตดัสินใจซ้ือของใช ้
ต่าง ๆ เม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น  
 ค่าเฉล่ียดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี พบวา่ในภาพรวมพนกังานท าความสะอาด มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี  3.51  อยูร่ะดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากคือ  ท่านสอนบุตรหลานให้
รู้จกัการเกบ็ออม ประหยดั มธัยสัถ ์ 
 ค่าเฉล่ียเง่ือนไขความรู้ พบว่าในภาพรวมพนกังานท าความสะอาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.56  
อยู่ระดับมาก เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่าท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากคือ  คิดว่าการจัดอบรมการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นส่ิงท่ีควรท า  
 ค่าเฉล่ียเง่ือนไขคุณธรรม พบว่าในภาพรวมพนักงานท าความสะอาด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  
4.03  อยู่ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่าท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุดคือ เม่ือเก็บของไดค้วร
หาทางคืนเจา้ของโดยเร็ว เป็นส่ิงท่ีควรกระท าอยา่งยิง่  
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความพอประมานมีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนท าให ้มีเงินเหลือเกบ็ออม  
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 ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบัความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าใหมี้หน้ีสินนอ้ยลง  
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าใหมี้เงินเหลือเกบ็ออม  
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าใหมี้หน้ีสินนอ้ยลง 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าใหมี้เงินเหลือเกบ็ออม 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขความรู้ มีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าใหมี้เงินเหลือเกบ็ออม 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัพบวา่การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน ในมุมมองของพนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 
 ความพอประมาณ พนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครไดใ้ห้
ความเห็นในระดบัส าคญัมาก คือ ค่าใชจ่้ายประจ าวนัคือ ค่าอาหารและค่าเดินทาง สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ (ภูสิทธ์ ขนัติกลุ, 2555) พบวา่การใชจ่้ายใด ๆ กต็อ้งค านึงถึงความจ าเป็นต่อการ 
ด ารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การลงทุนก็ตอ้งคน้หาขอ้มูลอยา่งละเอียดถ่ีถว้นรู้จกัวางแผน และตอ้งไม่
ท าเกินตวัเกินความสามารถของตน ค าว่า “พอ” ท่ีเป็นการพฒันาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจ
ในชีวิตท่ีพอเพียง ซ่ึงจะประยกุตใ์ชก้บั ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดี ลดละ
ส่ิงชั่ว ประพฤติตนตามหลกัธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ทั้งน้ีผูน้ า ชุมชนและประชาชนจะเน้นย  ้า
เก่ียวกบัเศรษฐกิจในค าวา่ "ประหยดั” เป็นค าหลกั ด ารงตนอยา่งไม่ฟุ่ มเฟือยใชส่ิ้งของใหคุ้ม้ค่า และ
ใชชี้วิตอยา่งมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลาง 
 ความมีเหตุผล พนักงานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้
ความเห็นในระดับส าคญัมาก การตัดสินใจซ้ือของใช้ต่าง ๆ เม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น และจะ
เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียก่อนตดัสินใจซ้ือทุกคร้ัง  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กุลวดี ลอ้มทอง    
วีระ ภทัรานนท ์(2550) พบวา่ การประยกุตใ์ชก้บัตนเองและการประยกุตใ์ชก้บัครอบครัว  
คือ สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย และยงัมีเหลือเก็บออม มีการใชเ้หตุผลเพื่อแกไ้ข
สถานการณ์ต่าง ๆ เนน้เร่ืองความประหยดัและคุม้ค่า มีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
เสริมสร้างความรู้ควบคู่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเนน้เร่ืองความซ่ือสัตย ์การประยกุตใ์ชก้บัการทา
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งาน คือ สามารถท างานไดท้นัต่อเวลา มีการใชเ้หตุผลเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ เนน้เร่ืองความ
จ าเป็นและคุ้มค่า มีการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความรู้ควบคู่เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและเนน้เร่ืองความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี พนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครไดใ้ห้
ความเห็นในระดบัส าคญัมาก ท่ีจะสอนบุตรหลานใหรู้้จกัการเกบ็ออม ประหยดั มธัยสัถ ์ รายจ่ายใน
แต่ละเดือนล้วนเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็น  สอดคล้องกับผลศึกษาของ (นภาพรรณ วงศ์มณี, 2553) 
ศึกษาวิจยั เร่ือง การน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตชุมชนทรายทอง ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย การวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงการน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไปใชใ้นการ 
ด าเนินชีวิตของประชาชนในเขตชุมชนทรายทอง ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 
ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ผลการวิจยั พบว่า ระดบัแนว
ปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล และดา้น
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั อยูใ่นระดบัมาก และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การน าแนวปฏิบติั
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม แตกต่างไปตาม ระดบัการศึกษา ระดบัความรู้และความ
เขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เง่ือนไขความรู้ พนักงานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้
ความเห็นในระดบัส าคญัมาก คิดว่าการจดัอบรมการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นส่ิงท่ีควรท า และ 
คิดว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ บ่อย ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ                      
(ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ, 2551) พบว่า ประชาชนในภาคบริการมีความเขา้ใจในระดบัมาก  
โดยเฉพาะดา้นหลกัการมีภูมิคุม้กนัและเง่ือนไขการมีความรู้และคุณธรรม  
 เง่ือนไขคุณธรรม พนกังานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้
ความเห็นในระดบัส าคญัมาก เม่ือเกบ็ของไดค้วรหาทางคืนเจา้ของโดยเร็วเป็นส่ิงท่ีควรกระท า 
อย่างยิ่ง และในการท างานจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ ดว้ยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (ศกัด์ิชยั ค ้าชู, 2550) ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความพอประมาณ  
พอมี พอกิน พอใช ้เป็นแนวคิดพึ่งตนเอง ไม่ประมาท รู้จกัเก็บออม ไม่ฟุ่ มเฟือย ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผน ใชค้วามรู้คู่คุณธรรม ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้นซ่ึงตรงกนักบั
ลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลอ้งกบั (เอ้ืองทิพย ์เกตุทราย, 2551)  
ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั 
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ปานกลาง ทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล ส่วนการประยกุตใ์ช ้ใชเ้ง่ือนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ เง่ือนไขคุณธรรมอยูใ่น
ระดบัมาก และเง่ือนไขความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความพอประมานมีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนท าใหมี้เงินเหลือเกบ็ออม สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
ภูสิทธ์ ขนัติกลุ (2555) ไดก้ล่าวไว ้โดยเฉพาะเร่ืองการใชจ่้ายใด ๆ กต็อ้งค านึงถึงความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การลงทุนก็ตอ้งคน้หาขอ้มูลอยา่งละเอียดถ่ีถว้นรู้จกัวางแผน และตอ้งไม่
ท าเกินตวัเกินความสามารถของตน เก่ียวกบัการประหยดั เช่นการปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเสมอเม่ือออก
จากบา้นหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ส่วนการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลและ
ครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัเห็นดว้ยกบัค าว่า “พอ” ท่ีเป็นการพฒันา
ตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง ด ารงตนอย่างไม่ฟุ่ มเฟือยใชส่ิ้งของให้คุม้ค่า 
และใชชี้วิตอยา่งมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่าน้ีกเ็พียงพอ 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนท าให้มีหน้ีสินน้อยลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลวดี ล้อมทอง                    
วีระ ภทัรานนท ์(2550) พบว่า การประยกุตใ์ชก้บัตนเองและการประยกุตใ์ชก้บัครอบครัว มีการใช้
เหตุผลเพือ่แกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ ในการตดัสินใจ เนน้เร่ืองความจ าเป็นและความคุม้ค่า   
มีการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และยงัไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
ภทัรา เรืองสินภิญญา (2555) “บญัชีครัวเรือน” เร่ืองใกลต้วัท่ีถูกมองขา้ม “บญัชีครัวเรือน” ซ่ึงเป็น
บญัชีท่ีใช้ส าหรับบนัทึกรายไดแ้ละรายจ่าย ผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือนจะไดรั้บประโยชน์คือ มีรายได้
เพิ่มข้ึน มีค่าใช้จ่ายลดลง มีเงินออมเพิ่มข้ึน มีหน้ีสินลดลงและในท่ีสุดจะสามารถแก้ไขปัญหา
หน้ีสินไดอ้ย่างย ัง่ยืน อนัเป็นไปตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความพอเพียง
หรือความพอประมาณกบัตนเอง อยูไ่ดอ้ยา่งพอกินพอใชไ้ม่เดือนร้อน เป็นการยดึทางสายกลาง โดย
อาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท าให้มีเงินเหลือเก็บออม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลวดี ล้อมทอง             
วีระ ภทัรานนท์ (2550) พบว่า การประยุกต์ใช้กับตนเองและการประยุกต์ใช้กับครอบครัว คือ 
สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย และยงัมีเหลือเก็บออม มีการใช้เหตุผลเพื่อแกไ้ข
สถานการณ์ต่าง ๆ เนน้เร่ืองความประหยดั  
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กับความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท าให้มีหน้ีสินน้อยลง สอดคลอ้งกับผลศึกษา ของร้อยเอกสุกิจ บุญยงค์ 
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(2553) พบว่าตวัอยา่งมีความเห็นควรหลีกเล่ียงการใชเ้งินกู ้และเงินนอกระบบ รองลงมาคือควรมี
การใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัและควรซ้ือส่ิงของตามความจ าเป็น ไม่ฟุ่ มเฟือยเหมาะสมกบัรายไดข้อง
ตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรา เรืองสินภิญญา (2555) “บญัชีครัวเรือน”  
เร่ืองใกลต้วัท่ีถูกมองขา้ม “บญัชีครัวเรือน” ซ่ึงเป็นบญัชีท่ีใช้ส าหรับบนัทึกรายได้และรายจ่าย 
ผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือนจะไดรั้บประโยชน์คือ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีค่าใชจ่้ายลดลง มีเงินออมเพิ่มข้ึน  
มีหน้ีสินลดลงและในท่ีสุดจะสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อนัเป็นไปตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความพอเพียงหรือความพอประมาณกบัตนเอง อยูไ่ดอ้ยา่งพอกิน
พอใชไ้ม่เดือนร้อน เป็นการยดึทางสายกลาง โดยอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์
กบัความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท าให้มีเงินเหลือเก็บออม สอดคลอ้งกบัผลศึกษาของ วาริพิณ มงคลสมยั 
(2552) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการน าแนว
พระราชด าริ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มาใชเ้ป็นแนวทางในการใชจ่้ายเงิน 
ท าใหชุ้มชนลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นและมีเงินออมมากข้ึน การท าบญัชีทุกวนัเพราะเราจะไดรู้้การใช้
จ่ายในบญัชีครัวเรือนท่ีชดัเจน ท าใหรู้้วา่รายจ่ายของครอบครัวส่วนมาก มาจากรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเง่ือนไขความรู้ มีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนท าใหมี้เงินเหลือเกบ็ออม สอดคลอ้งกบั ภทัรา เรืองสินภิญญา (2555)  
“บญัชีครัวเรือน” เร่ืองใกลต้วัท่ีถูกมองขา้ม “บญัชีครัวเรือน” ซ่ึงเป็นบญัชีท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายได้
และรายจ่าย ผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือนจะไดรั้บประโยชน์คือ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีค่าใชจ่้ายลดลง มีเงิน
ออมเพิ่มข้ึน มีหน้ีสินลดลงและในท่ีสุดจะสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อนัเป็นไปตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความพอเพียงหรือความพอประมาณกบัตนเอง อยูไ่ด้
อย่างพอกินพอใช้ไม่เดือนร้อน เป็นการยึดทางสายกลาง โดยอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน 
 

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล
และดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยมีหน้ีสินน้อยลงและมีเงิน
เหลือเก็บออม นอกจากน้ียงัพบว่าการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความ
พอประมาณ และดา้นเง่ือนไขความรู้ มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนโดยมีมีเงินเหลือ 
เกบ็ออม แต่ยงัมีบางปัจจยัท่ีผูป้ฏิบติังานใหค้วามส าคญันอ้ย ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะดงัน้ี 



11 

 1. ควรวางแผนการใชจ่้ายประจ าวนั เช่นค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่าย
เป็นประจ าทุกวนัฉะนั้น การท าอาหารรับประทานเองในครอบครัว ลดการไปทานอาหารนอกบา้น 
วางแผนการเดินทางเพื่อใหท้นัเวลาและไม่ตอ้งเสียเงินค่าเดินทางดว้ยเหตุจากความเร่งรีบ  
 2. ควรมีปลูกฝังบุตรหลานใหรู้้จกัการเก็บออม ประหยดั มธัยสัถ ์สร้างค่านิยมและวินยั
ท่ีดีแก่บุตรหลานตั้งแต่เยาวว์ยั  
 3. ในการซ้ือส่ิงของ ควรพิจารณาจากความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั และควร
เปรียบเทียบคุณภาพ ขอ้ดี ขอ้เสีย ราคา จากหลาย ๆ แหล่งเพื่อใหไ้ดส่ิ้งของท่ีตรงกบัความตอ้งการมี
คุณภาพ และราคาเหมาะสม 
 

10.กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน: ในทศันคติของพนกังานท าความสะอาด” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา ความอนุเคราะห์
และก าลงัใจท่ีดียิง่จากบุคคลหลายท่านผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต อาจารยท่ี์
ปรึกษา โดยท่านไดส้ละเวลาช่วยช้ีแนะแนวทางและใหค้ าแนะน า ขอ้คิดเห็น รวมทั้งดา้นต าราและ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 หากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีก่อให้เกิดความรู้ อนัเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในภายภาคหนา้
ผูเ้ขียนขอมอบคุณความดีน้ีใหแ้ก่บิดา มารดา และอาจารยทุ์กท่าน รวมถึงผูแ้ต่งหนงัสือต าราทุกท่าน
ท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งอิงในสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทางการศึกษาใน
ตอนตน้และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมาณท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจ
รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบคุณผูป้ฏิบัติงานท าความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้ง 334 ท่าน ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีหากมีส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผูศึ้กษาขออภยัเป็นอยา่ง
สูงในขอ้บกพร่องและผิดพลาดและผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งตลอดจนผูท่ี้สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม 
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