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การศึกษา”ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันของขาราชการใน
กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับการ
นํ า ไปใช และเสนอข อ แนะนํ า เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ การนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ น
ชีวิตประจําวันของขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ดโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรในการวิจัยคือขาราชการ
ทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 160 คน ซึ่งเปนการศึกษา
ประชากรทั้งหมด (Population Universe) สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก ความถี่ รอยละ และไควสแควร (ChiSquare Test) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ คาสัมประสิทธิ์ Gamma เพื่อหา
ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ผลการศึกษาพบวา ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันอยูใน
ระดับปานกลาง และ ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับการนําไปใช ไดแก ระดับการศึกษา และ รายไดตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และปจจัยดานองคการที่มีผลตอระดับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ได แก ความเข าใจในหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง พฤติกรรมการออม และ
พฤติกรรมการใชจายของขาราชการทหารและครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ขอเสนอแนะจากการวิจัย มีดังตอไปนี้
1 หนวยงานควรจัดอบรมเรื่องความสําคัญของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และวิธีการนําไปใชใหแกขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาต่ํา โดยเปดโอกาสให
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ครอบครัวของขาราชการทหารไดเขามารับการอบรมดวย
2. หนวยงานควรจัดแขงขันการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และมี
รางวั ลพรอมเกี ยรติบัตรใหแ กข าราชการทหารที่ชนะเลิศ เพื่ อส งใหข าราชการทหาร ทุก ระดับ
โดยเฉพาะขาราชการที่มีระดับรายไดต่ําไดฝกฝนหลักการนําไปใชจริงในชีวิต
3. หน ว ยงานควรมี ก ารทดสอบความเข า ใจในหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให แ ก
ขาราชการทหารเปนประจําเพื่อสงเสริมใหขาราชการทหารมีความเขาใจในหลักการมากขึ้น
4. หนวยงานควรมีการประกาศรายชื่อผูมียอดการออมในสหกรณดีเดนประจําเดือนเพื่อ
สงเสริมใหขาราชการทหารมีการออมอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน
5. หนวยงานควรจัดกิจกรรมสวัสดิการของอุปโภคบริโภคราคาถูกและขาราชการทหารเปน
ประจําทุกสัปดาห เพื่อใหขาราชการทหารไดจัดซื้อสิ่งของจําเปนในราคายอมเยา และลดการไป
เที่ยว หรือชอปปงสินคาที่ไมมีความจําเปนในศูนยการคา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตัวแปรอิสระใหมากขึ้น เชน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ ปจจัยในดานกีฬาและนันทนาการ เปนตน และควรทําการศึกษา
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันในหนวยของขาราชการทหาร
หนวยอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางใหขาราชการทหารทุกหนวยไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชอยางพรอมเพรียงกัน
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This research had objectives to study the philosophy of sufficiency economy to use in
everyday life and factors associated with its adoption and offer recommendations to improve the
level of sufficiency economy philosophy used in everyday communications officer in Battalion
6th Infantry Brigade, 6th . This research used quantitative research methods in the study as a
research tool . Population in this study were the official military battalion communications 6th
Infantry Brigade, 6th Tuesday 160 people who study population (Population Universe) were used
in this study were frequency, percentage and chi- square (Chi. -Square Test) to examine the
relationship between independent variables and the dependent variable and the Gamma coefficient
for the variable direction of the relationship was statistically significant at the .05 level.
The results showed that The principles of the sufficiency economy philosophy to
everyday use in moderate and personal factors that influence the level of adoption , including
education level, and monthly income . Statistically significant at the .05 level . And organizational
factors that affect the level of sufficiency economy philosophy to include an understanding of the
philosophy of sufficiency economy. Saving behavior and spending habits of government officials,
soldiers and their families. Statistically significant at .05 .
Recommendation from the research were as follows.
1. Agency should provide training about the importance of sufficient economic
principles to everyday life and how to apply to military officials , with low education levels . The
opportunity for the families of military officials came to the training with
2. Authorities should bring sufficient economy to compete on a daily basis . And awards
and honors for winning military officials . To send to military officials . Government officials at
all levels , especially at low income levels to practice real-life deployments .
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3 . Agencies should have an understanding of the philosophy of sufficiency economy to
government officials , military officers regularly to encourage greater understanding of the
principles .
4. Agencies should have announced the top savings cooperatives in the month to
encourage military officials regularly offer savings on a monthly basis.
5. Agencies should be consumer welfare activities of officials and soldiers on a weekly
basis. Military officials had to purchase necessities at affordable prices and to reduce or products
that are not necessarily in the Shopping Mall.
Recommendations for research should further study by adding independent variables to
be more like the number of family members and those in the sports and recreation etc. , and make
education the main philosophy of sufficiency economy to use in everyday life military units of
other units of the government to strengthen the military has embraced the philosophy of
sufficiency economy .
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