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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษา พิจ ารณาและรวบรวม ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข องในด า นหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความตองการของมนุษย และ ความพึงพอใจ เพื่อใชประมวลเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ ( Needs Theory)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ( Satisfactory Theory)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 ความหมายและที่มาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดอุดมการณการพัฒนาของประเทศ โดยปญญาชนใน
สังคมไทยหลายทานไดรวมแสดงความคิดเห็น อยางเชน ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสนห จามริก, ศ.อภิชัย
พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
เคยถูกเสนอมากอนหนาโดยองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งนับตั้งแตพุทธทศวรรษ 2520 และไดชวย
ใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่รูจักอยางกวางขวางในสังคมไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทาง
เศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และไดจัดทําเปนบทความเรื่อง "ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง" และไดนําความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําบทความที่ทรงแกไขแลวไปเผยแพร เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและทุกฝายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ วาเปน
ปรัชญาที่มีประโยชน ตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสนั บสนุ นใหประเทศสมาชิ กยึด เป น
แนวทางสูการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรหลายคนเห็นดวยกับแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต ใ นขณะเดี ย วกั น บางสื่ อ ได มี ก ารตั้ ง คํ า ถามถึ ง การยกย อ งขององค ก าร
สหประชาชาติ รวมทั้งความนาเชื่อถือของรายงานศึกษาและทาทีขององคการ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได พั ฒ นาหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อที่จะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวาง สังคมระดับทองถิ่นและตลอดระดับสากล
จุดเดนของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได
โดยปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัฒน และการอยูรวมกันของทุกคนในสังคม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทย ตอง
ประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และ ตองการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการ
ไมพึ่งพาผูอื่น และ พัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวมีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อวาจะสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางสังคมของชมชุนใหดีขึ้นโดยมีปจจัย 2 อยางคือปจจัยที่ 1 การผลิตจะตองมีความสัมพันธ
กันระหวาง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค และปจจัยที่ 2ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรของตนเอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ
1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน
2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
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3. รักษาสมดุลขอองระบบนิเวศศ และปราศจาากการแทรกแแซงจากปจจัยยภายนอก
2.1.22 หลักปรัชญาาเศรษฐกิจพออเพียง
เศรษษฐกิจพอเพียงงเปนปรัชญาทีที่ยึดหลักทางสสายกลาง ที่ชชีี้แนวทางการดํารงอยูและปปฏิบัติของ
ป
ประชาชนใน
ทุกระดับใหดดําเนินไปในททางสายกลาง มีความพอเพีพียง และมีความพรอมที่จะจั
ะ ดการตอ
ผ
ผลกระทบจา
กการเปลี่ยนแแปลง ซึ่งจะตตองอาศัยความมรอบรู รอบคคอบ และระมัมัดระวัง ในกาารวางแผน
แ าเนินกาารทุกขั้นตอนน ทั้งนี้ เศรษฐฐกิจพอเพียงเเปนการดําเนินินชีวิตอยางสสมดุลและยั่งยืน เพื่อให
และดํ
ส
สามารถอยู
ไดแมในโลกโลลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง

แผนภภาพที่ 1 แสดงงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงือ่ นนไข
ที่มา: วิกิพเี ดีย สาราานุกรมเสรี (22554)
ปรั ชชญาของเศรษษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ท รงปรั บ ปรุ ง พระราชชทานเป น ที่ มมาของนิ ย าม "3 ห ว ง 2
เงืเ ่อนไข" ที่คณ
ณะอนุกรรมกการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเเพียง สํานักงาานคณะกรรมกการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แ งคมแหหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาของเศรรษฐกิจพอเพียยงผานชองทางสื่อตาง ๆ
และสั
อ ในปจจุบัน ซึ่งประกอบบดวยความ "พพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมมิคุมกัน" บนนเงื่อนไข "คววามรู" และ
อยู
" ณธรรม" เศศรษฐกิจพอเพีพียง มีคุณลักษณะ 3 ประกการ ไดแก คววามพอประมาาณ หมายถึง ความพอดี
"คุ
ไ นอยเกินไปป ไมมากเกินไป หรือไมสุดโตงไปขางใใดขางหนึ่ง และตองไมเบียยดเบียนตนเอองและผูอื่น
ไม
ค เหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสินใใจ การกระทํทํา การลงทุน ตองเปนไปอยางมีเหตุมีผล คํานึงถึง
ความมี
เ ปจจัยที่เกี่ยวของและผผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรรอบคอบ การรมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การ
เหตุ
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เตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งนี้ ตองมีเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ ไดแก มีความรู คือ มีความรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวังในการนําความรู วิทยาการเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการปฏิบัติ มี
คุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวิต
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบาย
ถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วา เปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนการใชความรู ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ตางๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว ปจจัยเหลานี้จะเกิดขึ้นไดนั้น จะตองอาศัยความรู และคุณธรรม เปนเงื่อนไขพื้นฐาน กลาวคือ
เงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบการงาน สวนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตางๆ อาทิ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
อดทน ความเพียร การมุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปน ตลอดเวลาที่ประยุกตใชปรัชญา
(รายงานประจําปคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2542)
อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงวาเปน "ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง"
ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่ง ไดใหคําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง วา "คือความพอประมาณ
ซื่อตรง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอื่น"
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงิน
ใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน และ
ถามีเงินเหลือ ก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน และอาจจะใชจายมาเพื่อปจจัยเสริมอีก
บางสวน สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียง ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้ เพราะ
สภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง สราง หรือกระตุน ใหเกิดการใชจาย
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อยางเกินตัว ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภคเกินตัว ความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เปนตน
จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น สงผลใหเกิดการกูหนี้ยืมสิน เกิดเปนวัฏ
จักรที่บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ถู ก ใช เ ป น กรอบแนวความคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยูใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อมุงสู
การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกัน เพื่อความอยูดีมีสุข มุงสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน หรือที่
เรียกวา "สังคมสีเขียว" ดวยหลักการดังกลาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 นี้จะ
ไมเนนเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังคงใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทวิ
ลักษณ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกันระหวางเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท แนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยั ง ถู ก บรรจุ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทย เช น รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ในสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78 (1) ความวา:
"บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ"
ผู วิ จั ย จึ งสรุ ปได ว าหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ จ ะนํ า มาใชใ นการบริ หารเศรษฐกิ จ ใน
ครั ว เรื อ นคื อ การจั ด การทรั พ ยากรต า ง ๆ อย า งประหยั ด ใช เ ท า ที่ จํ า เป น โดยการใช จ า ยต อ งมี
ความสัมพันธกับรายรับ เพื่อใหเกิดสมดุลในรายรับและรายจายและไมเกิดปญหาทางดานการเงินอันจะ
เปนตัวนําไปสูปญหาในครอบครัวและหนาที่การงานอื่น ๆ
2.2

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ ( Needs Theory)

ความตองการตามแนวความคิดของมาสโลว (Dr. Abraham H. Maslow) นักจิตวิทยากลุม
มนุษยนิยมไดอธิบายเรื่อง ความตองการของมนุษยวาเปนลําดับทั้งหมด 5 ขั้น (Five general system of
needs) โดยเขียนเปนรูปพีระมิดแหงความตองการไว แสดงความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย (Basic
needs) เปนทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งเปนคนแรกที่ไดเขียนขึ้น เรียกวา "Maslow's General theory of human
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mativation" (เสถียร เหลืองอราม, 2519: 325) Maslow กําหนดหลักการวาบุคคลพยายามสนองความ
ตองการของตนเพื่อความอยูรอดและความสําเร็จของชีวิต
Needs หมายถึงความตองการอันจําเปน ซึ่งชีวิตจะขาดเสียมิได ผลจากการศึกษาทราบวาทุก
กริยาทาทาง หรืออาการที่มนุษยแสดงออกมาเปนรูปของพฤติกรรมนี้ก็เพราะแรงผลักดันจากความ
ตองการเปนกําลังสําคัญใหแสดงออกมา ความตองการอาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูที่ไดมาภายหลัง และ
จากสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไมตองเรียนรูเปนความตองการทางชีววิทยา (Biological needs) ทั้งที่เปนสิ่งที่
แสดงออกมาใหเห็นไดและเปนสิ่งที่ซอนตัวอยู
2.2.1 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมนุษย แบงความตองการของมนุษยออกเปน 5
ระดับ ความคิดสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ความตองการสวนใหญในระดับที่ต่ํากวาตองไดรับการ
ตอบสนองกอนที่ความตองการในระดับที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้น อยางไรก็ดี ทั้งนี้มิไดหมายความวาความ
วาตองการมากกวาหนึ่งระดับไมอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ความตองการของมนุษยเปนจุดเริ่มตนของ
การจูงใจ มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความตองการไมสิ้นสุด ตั้งแตเกิดจนตายมนุษยทุกคนมีความตองการ
ตลอดเวลา และจะตองการมากขึ้นเรื่อยไป ความตองการของมนุษยจัดเปนขั้นตอนตามความสําคัญจาก
ต่ําไปสูง ซึ่งเรียกวา ความตองการมูลฐาน 5 ขั้น มาสโลวจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยไวอยางมี
ระเบียบเรียกวา Hierarchy of human needs เรียงลําดับขั้นจากต่ําไปสูง ถาความตองการในขั้นแรกๆ ยัง
ไมไดรับการตอบสนอง ก็ยังไมมีความตองการในขั้นสูงถัดไป ดังนี้
1. ความตองการพืน้ ฐานทางสรีระ (Basic physiological needs or biological needs ,
physical needs) คือความตองการบําบัดความหิวกระหาย ตองการพักผอน ตองการเรือ่ งกามารมณ
ตองการบําบัดความเจ็บปวดและ ความไมสมดุลทางรางกายตางๆ
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs and security) คือ ตองการความมัน่ คง
ตองการการปองกัน อันตราย ตองการระเบียบ ตองการทํานายอนาคต
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and belonging needs or social
Needs) คือ ตองการเพื่อน ตองการผูรวมงาน ตองการครอบครัว ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม ตองการ
ใกลชิดกับเพศตรงขาม
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs, self-esteem needs) คือ ตองการ
ความนับถือ ตองการความมั่นคงซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเห็นของคนโดยทั่วไป ตองการความพอใจ
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ชมเชย นิ ย ม ต อ งการความมั่ น ใจในตนเอง ต อ งการคุ ณ ค า ในตนเอง ต อ งการยอมรั บ ตนเอง
5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs, self-realization , selffulfillment needs) คือตองการไปใหถึงความสามารถสูงสุดของตนเอง ตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตน ตองการทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ตองการความงอกงามและขยายความตองการใหถึงที่สุด คนพบ
ความจริง สรางสรรคความงาม สงเสริมความยุติธรรม สรางระเบียบ
2.1.2ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร (ERG Theory)
เคลยตัน แอลเดอรเฟอร (Claton Elderfer) แหงมหาวิทยาลัยเยล ไดรับปรับปรุงลําดับ
ความตองการตามแนวคิดของมาสโลวเสียใหม เหลือความตองการเพียงสามระดับ คือ
1. ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการทางรางกายและ
ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบไดกับความตองการระดับตอของมาสโลว ...ยอโดย E
2. ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือ ความตองการตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันกับความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งในที่ทํางานและสภาพแวดลอมอื่น ๆ ตรงกับความ
ตองการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว ...ยอโดย R
3. ความตองการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือความตองการภายใน เพื่อการพัฒนา
ตัวเอง เพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที่ แสวงหาโอกาสในการ
เอาชนะความทาทายใหมๆ เปรียบไดกับความตองการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณใหชีวิตตาม
แนวคิดของมาสโลว
2.3

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องของความรูสึกที่มีความสึกของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติอยู
และความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวัน
สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งที่
เคยพึงพอใจมาแลว ฉะนั้นผูบริหารจําเปนจะตองสํารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรตลอดไป ทั้งนี้เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร
หรือหนวยงานที่ตั้งไว
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ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจ
ของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาคหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือ
มีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจ
ผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตน
ตั้งใจไววามีมากหรือนอย
คณิต ดวงหัสดี (2537) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือ
พอใจของบุคคลที่มีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถางานที่ทําหรือองคประกอบ
เหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจ
รวมทั้ ง สติ ป ญ ญาให แ ก ง านของตนให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี คุ ณ ภาพ
สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุปของ มี
ดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (Material Inducement) ไดแก เงิน สิง่ ของหรือสภาวะทางกายทีใ่ หแกผู
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่งแวดลอมในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่สนอง ความตองการของ
บุคคล
4. ผลประโยชนทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูร วม
กิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูร วมกัน เปนความพึงพอใจ
ของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงใน
การประกอบกิจกรรม
ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําที่มีความหมายคลายคลึงกันมากจนสามารถใชแทนกันไดโดย
ใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้วา หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนัน้ และ
ทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ (Vroom,1990: 90)
แนวคิดความพึงพอใจทีก่ ลาวมาขางดน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่
เปนนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถมองเห็นรูปรางได
นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกดานบวกของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความ
คาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซึ่งความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล
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2.4

การวัดความพึงพอใจ

หทัยรัตน ประทุมสูตร (2542: 14) กลาววา การวัดความพึงพอใจ เปนเรื่องที่ เปรียบเทียบได
กับความเขาใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดไดโดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเครื่องมือที่
ตองการจะใชในการวิจัยหลาย ๆ อยาง อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทางแตการศึกษา
ความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัด ไดสองแนวคิดตามความคิดเห็นของ ซาลีซนิคค คริสเทนส
กลาวคือ
1. วัดจากสภาพทั้งหมดของแตละบุคคล เชน ทีทํางาน ที่บานและทุก ๆ อยางที่
เกี่ยวของกับชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะไดขอมูลที่สมบูรณ แตทําใหเกิดความยุงยากกับการที่จะ
วัดและเปรียบเทียบ
2. วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศ
งานเกี่ยวกับนายจาง
ซึ่ ง ในการวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย จะวั ด จากขอ มู ล ทั่ ว ไปด า นประชากรศาสตร และ องค ป ระกอบที่
เกี่ยวกับงานและการใชชีวิตของกลุมตัวอยาง
2.5

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

พิพัฒน แกวใส (2552: 1-2) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มี
ตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปจจัยสนับสนุนตอบทบาทของครูในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนและปญหา ความตองการในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน ผลการวิจัย พบวา ครูมีความคิดเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ดานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ครูมีการชี้แจงใหความรูความเขาใจ
และเห็นคุณคาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนความคิดเห็นของครูท่มี ีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสัมพันธทางบวกกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการเรียนการสอน มีปญหารอยละ
54.27 และความตองการที่จะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียน มี
ความตองการรอยละ 94 .87 ครูไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและหนวยงานราชการในการนํา
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จําแนกตามกลุมสาระที่สอนและระดับชั้นที่สอน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ในการเปรียบเทียบ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามกลุม
สาระที่สอน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ จําแนกตามระดับชั้นที่สอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ตวงพร ศรีชัย (2550: 1-2) การวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร สามารถสรุปได 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงคการวิจยั
ดังนี้ 1.1 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร
โดยส ว นรวมพบว า มี ก ารนํ า ความรู เ รื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ ม ากในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติมากในดานสังคมและวัฒนธรรม ปฏิบัติคอนขางมากในดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และเมื่อ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยของการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆ พบวา
ดานวัฒนธรรมปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาเปนดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1.1.1 ดานเศรษฐกิจ นักเรียนเตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดาน
เศรษฐกิจโดยรวมไปปฏิบัติคอนขางมากในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีการปฏิบัติมากในประเด็น
เลือกใชสิ่งของโดยคํานึงถึงประโยชน และความจําเปนมากกวาความอยากได 1.1.2 ดานสังคม นักเรียน
เตรี ย มทหารมี การนํ าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในดา นสั ง คมโดยรวมไปปฏิ บั ติ มากในการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน โดยมีการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็น ไมลักขโมย หรือหยิบของผูอื่นไปใชโดยไมไดรับ
อนุญาต และมีการปฏิบัติคอนขางมากในประเด็น ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมสม่ําเสมอ และ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 1.1.3 ดานสิ่งแวดลอม นักเรียนเตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในดานสิ่งแวดลอมโดยรวมไปปฏิบัตคิ อนขางมากในการดําเนินชีวติ ประจําวัน โดยมีการปฏิบัติ
มากในประเด็น ดูแลและรักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียน ดูแลและรักษาสาธารณะสมบัติของชุมชน
ใชน้ําอยางประหยัดและคุมคา ใชเครื่องปรับอากาศตามความจําเปน และตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา
เซลเซียส ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน และใชกระดาษสองหนา 1.1.4 ดานวัฒนธรรม
นักเรียนเตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานวัฒนธรรมโดยรวมไปปฏิบัติมากในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็นแสดงความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพ
บุรุษของชาติเมื่อมีโอกาส 1.2 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
เตรียมทหารระหวางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม พบวา นักเรียน
เตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันในดานตางๆ แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จิรายุ พวงศรี (2550 ) ศึกษาเรื่องการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของคนใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงปจจัยพื้นฐานสวน
บุคคลวามีผลตอการรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวและไดนําไปประยุกตใช เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดใหพนจากความ
ยากจน ให พ อมี พ อกิ น และมี สั ม มาอาชี พ ให มี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง า ยและให ยึ ด ถื อ ทางสายกลาง โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม ตัวอยางคนที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมจํานวน 400
ตัวอยาง พบวา การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพฯ พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 21-30 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพ โสด มีร ายไดอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาท สวนผูตอบ
แบบสอบถามในเขตปริมณฑล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 21-30 ปการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน สถานภาพโสดมีรายไดระดับ10,000-20,000
บาท การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช
ในการดําเนินชีวิต เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด รองลงมา คือเพื่อใหพอมีพอกิน และมีสัมมา
อาชี พ เพื่ อ ให มี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง า ย เพื่ อ ให พ น จากความยากจน และเพื่ อ ให ยึ ด ถื อ ทางสายกลาง
2. ผูตอบแบบสอบถามในเขตปริมณฑล มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อใหพอมี พอกิน และมีสัมมา
อาชีพ เพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย เพื่อใหพนจากความยากจน และเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง
เพศแตกตางกันมีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน ในดานเพื่อให
ตนเองสามารถพึ่งตนเองได เพื่อใหมีชีวิตเรียบงาย และเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง อายุ ระดับการศึกษา
จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แ ตกต า งกัน มี ผ ลต อ การนํ าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปใช ไ ม
แตกต างกั น สถานภาพการสมรสแตกต างกั น มี ผ ลต อ การนํ าหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงไปใช
แตกตา งกัน ในด านเพื่อให พอมี พอกิน และมีสั มมาอาชีพ รายไดที่แตกตา งกั น มี ผลตอการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกัน ในดานเพื่อใหยึดถือทางสายกลาง ภาระหนี้สินที่แตกตางกัน
มีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกันในดานเพื่อใหพนจากความยากจน และ
เพื่อใหยึดถือทางสายกลางเขตที่อยูอาศัยที่แตกตางกันมีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชไมแตกตางกัน ในดานเพื่อใหพนจากความยากจน เพื่อใหพอมี พอกินและมีสัมมาอาชีพ และเพื่อให
ยึดทางสายกลาง สวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
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และเพื่อใหมีชีวิตที่เรียบงาย ผูตอบแบบสอบถามที่มีเขตที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันมีผลตอการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแตกตางกันการรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธกับ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได และเพื่อใหมีชีวิตที่
เรียบงาย
วนิดา อธิกิจไพบูลย, ลดาวัลย ตั้งธีระสุนันท และพิริยา อุดมทรัพย (2551) ศึกษาเรื่อง
การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ศึกษาจากบุคลากร
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยกลุมประชากร ประกอบดวยครูและนักเรียน นักศึกษาจํานวน 3,160
คน กลุ ม ตั ว อย า ง จํ านวน 420 คน และพบวา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต มี ก ารจั ด กิจ กรรมต า งๆ ที่
ครอบคลุมและสอดคลองตามองคประกอบและตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตตามความคิดเห็นของครู โดยรวม มีระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง ทั้งนี้ ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใน
ระดับมากทุกตัวชี้วัด ยกเวน การจัดกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน เพื่อใหผลการจัดกิจกรรมมีความยั่งยืน สวนการปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองตามองคประกอบ
และตัวชี้วัดอื่นๆ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ ดาน การพัฒนาบุคลากร ดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยรายการที่วิทยาลัยฯ ควร
มีการปรับปรุงระดับการปฏิบัติไดมากขึ้น ไดแก
ด านการพั ฒ นาบุค ลากร ด ว ยการส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในการจัด กิ จ กรรม
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ําเสมอ โดยจัดใหมีการศึกษาดูงาน ประชุม/
อบรม / สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู เพื่อสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักในคุณคาของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก องคประกอบการปรับใชอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
นิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การสอน
รวมถึงการสงเสริมกิจกรรม โครงงาน การวิจัยในการเรียนการสอน การใชงบประมาณ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการระดมทุนจากภายนอกเพื่อสงเสริมการเรียนรู การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและขยายผลสูชุมชน
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ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดแสดง
ผลงาน หรือการประกวดผลงานของนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดจากการเรียนรูตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การจัดสื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การที่ผูเรียนมีความรูและปฏิบัติ
จริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน รวมถึงการวัดและประเมินผล การเรียน
การสอนและนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาใหการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสมบูรณ
พั ฒ นา สาธร (2551) คุ ณ ธรรม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จํานวน 8 ดาน โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมากทุก
ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปฏิบัติมากที่สุดในแตละดาน คือ ดานความขยัน นักศึกษามีความอดทน
สูงาน ไมทอถอย ดานความประหยัด นักศึกษาใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงาน ดาน ความซื่อสัตย
สุจริต นักศึกษาประพฤติตามกฎระเบียบขอบังคับสถานศึกษา ดานการมีวินัย นักศึกษาจะตั้งใจทํางานที่
อาจารยมอบหมาย ดานความสุภาพ นักศึกษาจะแสดงทาทางยอมรับจากอาจารยเมื่อมีการวากลาว
ตักเตือน ดานความสะอาด นักศึกษาแตงกายตามระเบียบของสถานศึกษา ดานความสามัคคี นักศึกษา
ชวยเหลือเพื่อนอยางเต็มความสามารถเมื่อมีการทํางานกลุม และ ดานความมีน้ําใจ นักศึกษาชอบที่จะ
ชวยเหลือผูเดือดรอน การเปรียบเทียบคุณธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จําแนกตามเพศ ระดับชั้น และสาขางาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศ
ระดับชั้น และสาขางาน ตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน การนํา
คุณธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน พบวา ไดนําหลักการมา
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ ตั้งใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรและมี
ความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รองลงมาคือ รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่
ถูกตอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามลําดับ
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในดานแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ ( Needs Theory) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ( Satisfactory Theory) และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดสรุปและนํามา
กําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปจจัยสวนบุคคล
1. ระดับการศึกษา
2. รายไดตอเดือน
ปจจัยดานองคการ
3. ความเขาใจในเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ความมีคุณธรรม

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช ใ นชี วิ ต ของข า ราชการในกองพั น
ทหารสื่ อ สารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
จังหวัดรอยเอ็ด
- ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล
- ความมีภูมิคุมกัน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

