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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนจากการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจาวันของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับผลกระทบจากการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาในจังหวั ดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบบังเอิญ จานวน
400 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน คิด
เป็นร้อยละ 89.30
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับผลกระทบจากการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยภาพรวมได้รับผลกระทบดีขึ้น โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ มาตรฐานการครอง
ชีพของครัวเรือนอยู่ ในระดับที่ดีขึ้น (X̅ = 4.56 S.D. = 0.51) รายได้ของครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (X̅ =
4.53 S.D. = 0.53) เกิดการกระตุ้นการผลิตของชุมชน (X̅ = 4.52 S.D. = 0.52) ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจในระดับมาก 3 ลาดับแรก ได้แก่ ราคาที่ดินสูงขึ้น (X̅ = 4.48 S.D. = 0.51) ขายผลผลิตได้
มากขึ้น (X̅ = 4.47 S.D. = 0.53) การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ (X̅ = 4.39 S.D. = 0.62)
และเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้น (X̅ = 4.39 S.D. = 0.63)
คาสาคัญ : ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจาวัน
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Abstract
The research on the economic impact of the people from the application of
the sufficiency economy philosophy in daily life has the objectives to 1) study the
application of the sufficiency economy philosophy in the daily life of the people in
Samut Sakhon Province 2) study the economic information of the people in Samut
Sakhon Province which is affected by the application of the sufficiency economy
philosophy in daily life which has the scope of study area in Samut Sakhon Province.
The samples were chosen by accidental selection of 400 people.
The results of the research showed that
1. Most of the sample groups have applied the sufficiency economy
philosophy to use in daily life accounting for 89.30 percent
2. Economic information of people in Samut Sakhon Province which is
affected by the application of sufficiency economy philosophy in daily life. Overall,
the effect has been improved The top 3 items of the most level economic impact
which are the standard of living of the household which has been improved (X̅ =
4.56, S.D. = 0.51), the household income has increased (X̅ = 4.53, S.D. = 0.53)
stimulating community production (X̅ = 4.52, S.D. = 0.52). The top 3 items of the
high level which are higher land prices (X̅ = 4.48, S.D. = 0.51), selling more products
̅ = 4.47, S.D. = 0.53), improving the quality of products and services (X
̅ = 4.39, S.D. =
(X
0.62) and more job creation and career creation (X̅ = 4.39, S.D. = 0.63).
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