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บทที่ 5
ขอสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี้เปนการศึกษา ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตของ
ขาราชการในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ดโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากขาราชการทหารในหนวย จํานวน 160 คน ไดนําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทํา
ขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้
5.1
5.2
5.3
5.4

สรุปขอมูลจากการวิจัย
สรุปผลขอพิสูจนสมมุติฐานการวิจัย
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

5.1 สรุปขอมูลจากการวิจัย
อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ
33.8 รองลงมาคือกลุมอายุ 31-40 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ31.3 และสําหรับกลุมตัวอยาง อายุ
มากกวา 50 ป พบนอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.0
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 97 คน คิด
เปนรอยละ 60.6 รองลงมาคือระดับ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 30.6 และ
สําหรับระดับสูงกวาปริญญาตรี พบนอยที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.6
สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 68 คน คิดเปนรอย
ละ 42.5 รองลงมาคือแตงงานแลว จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และสถานภาพหมาย/หยาราง/
แยกกันยอยู พบนอยที่สุด จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 23.1
รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,001 – 30,000 บาทมากที่สุด จํานวน 85
คน คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมาคือรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ21.3 และ
สําหรับรายได มากกวา 30,000 บาท พบนอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.9
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันในดานความ
เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันสามารถแยกพิจารณารายดานดังนี้
ทานไดรับการอบรมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง อยูในระดับ มาก เปนจํานวนมากที่สุด มี
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 38.1รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ
33.1 และระดับ นอยที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ทั้งนี้เนื่องจาก หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหนึ่งในหลักนิยมของขาราชการทหารและขาราชการทหารทุกนายตอง
ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรนี้
ทานมีความเขาใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง อยูในระดับ มาก เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 61
คน คิดเปนรอยละ 38.1รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 33.1 และ
ระดับ นอยที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ทั้งนี้เนื่องจาก หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหนึ่งในหลักนิยมของขาราชการทหารและขาราชการทหารทุกนายตองนํามา
ปฏิบัติในการทํางานและชีวิตสวนตัว
ทานไดเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในครอบครัวผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง อยูในระดับ มาก เปนจํานวนมากที่สุด
มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ
36.9 และระดับ นอยที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 5 คน คิดเปนอยละ 3.1 ทั้งนี้เนื่องจากหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการที่นํามาปฏิบัติไดอยางจริงจังจึงมีการนําไปเผยแพรใหคนใน
ครอบครัวไดรับรู
ทานมีการวางแผนการใชจายประจําเดือนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง อยูในระดับ ปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 71 คน คิด
เปนรอยละ 44.4 รองลงมาอยูในระดับ นอย มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และระดับ มากที่สุด
คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 9 คน คิดเปนอยละ 5.6 ทั้งนี้เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
หลักการที่นํามาปฏิบัติไดอยางจริงจังในการวางแผนการใชจายประจําเดือนของครอบครัว
ทานสามารถใชจายเงินตามแผนการใชจายของทานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง อยูในระดับ ปานกลางเปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 80
คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาอยูในระดับ มาก มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และระดับ
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นอยที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 12 คน คิดเปนอยละ 7.5 ทั้งนี้เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนหลักการที่ทําใหขาราชการมีการวางแผนในการใชจายในแตละเดือน
ทานมักจะชวยเหลือเพื่อนและผูบังคับบัญชาโดยสม่ําเสมอผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
พฤติกรรมการออม อยูในระดับ มาก เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 39.4
รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.3 และระดับ นอยที่สุด คือระดับ
นอยที่สุดมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ทั้งนี้เนื่องจาก ขาราชการทหารสวนใหญมีบัญชีเงินออม
แยกตางหากเพื่อใชในยามฉุกเฉิน
ทานยินดีชวยเพื่อนทํางานเมื่อเพื่อนมีกิจธุระจําเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติ
อยูในระดับ ปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาอยูใน
ระดับ มาก มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และระดับ นอยที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 3.1 ทั้งนี้เนื่องจาก ขาราชการทหารสวนใหญมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณในหนวยของ
ตนเองเพื่อความสะดวกในการกูเงินและยังไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ดีทุกป
ทานลงเวลาการเขา-ออก จากงานตามจริงตลอดเวลาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติ
อยูในระดับ ปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมาอยูใน
ระดับ นอย มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 20.6 และระดับ มากที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 1.9 ทั้งนี้เนื่องจาก ขาราชการทหารสวนใหญมีการออมเงินเปนประจําทุกเดือน
ทานเปนคนอารมณดีไมโกรธงายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติ อยูในระดับ มาก
เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง มีจํานวน
53 คน คิดเปนรอยละ 33.1 และระดับ มากที่สุด คือระดับนอยที่สุดมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.5
ทั้งนี้เนื่องจาก ขาราชการทหารสวนใหญมีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาที่ดี
ทานยอมรับไดหากเพื่อนของทานไดเลื่อนตําแหนงกอนหนาทานผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีการปฏิบัติ อยูในระดับ ปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 38.8
รองลงมาอยูในระดับ มาก มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และระดับ นอยที่สุด คือระดับนอย
ที่สุดมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.0
สรุ ป ระดั บ การนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นชี วิ ต ของข า ราชการทหารอยู ใ น
ระดั บ สู ง คิ ดเป น ร อ ยละ 52.50 และป จ จั ย ที่ มี ความสั มพั นธ กั บระดั บการนํ า หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในชีวิตไดแก ระดับการศึกษา รายได ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความมีคุณธรรม การตระหนัก ความอดทนและความสุจริตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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5.2 ผลการพิสูจนสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ข า ราชการที่ มีร ะดั บ การศึ ก ษาสูง มีร ะดั บการนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่มีระดับการศึกษาต่ํา
ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ที่ระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปใน
ทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติ ฐ านที่ 2 ข า ราชการที่ มี ร ายได ต อ เดื อ นสู ง มี ร ะดั บ การนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่มีรายไดตอเดือนต่ํา
ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ระดับรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ที่ระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 และมีทิศทางของความสัมพันธ
เปนไปในทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 ขาราชการที่เขาอบรมสัมนาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่ไมเขาอบรมสัมนาเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา การเขาอบรมสัมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธกับระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ที่ระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05
และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปในทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 ขาราชการที่มีความสม่ําเสมอในการจัดทําบัญชีรับจายในครัวเรือน มีระดับการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่ไมมีความสม่ําเสมอในการจัดทํา
บัญชีรับจายในครัวเรือน
ผลการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านพบว า ความสม่ํ า เสมอในการจั ด ทํ า บั ญ ชี รั บ จ า ยในครั ว เรื อ น มี
ความสัมพันธกับระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ที่ระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05
และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปในทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4
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สมมติฐานที่ 5 ขาราชการที่มีความสม่ําเสมอในการฏิบัติตามกฏระเบียบของกองพันมีระดับ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตมากกวาขาราชการที่ไมมีความสม่ําเสมอในการจัดทํา
บัญชีรับจายในครัวเรือน
ผลการพิ สู จ น สมมติ ฐ านพบว า ความสม่ํ า เสมอในการฏิ บัติ ต ามกฏระเบี ยบของกองพั น มี
ความสัมพันธกับระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต ที่ระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05
และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปในทางบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 5
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจยั
5.3.1 หนวยงานควรสงเสริมใหขาราชการไปศึกษาตอ และเขารับการอบรมหนวยงานควรจัด
อบรม หน ว ยงานควรจั ด อบรมเรื่ อ งความสํ า คั ญ ของการนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน และวิธีการนําไปใชใหแกขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาต่ํา โดยเปดโอกาสให
ครอบครัวของขาราชการทหารไดเขามารับการอบรมดวย
5.3.2 หนวยงานควรนําเสนอ วิธีประหยัดรายจาย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน กินในสิ่งที่
ปลูกไดพึ่งตนเองและมีการสอดแทรกหลักปรัชญาพอเพียงในการฝกตามวงรอบทุกครั้งหนวยงานควร
จัดแขงขันการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และมีรางวัลพรอมเกียรติบัตรใหแก
ขาราชการทหารที่ชนะเลิศ เพื่อสงใหขาราชการทหาร ทุกระดับโดยเฉพาะขาราชการที่มีระดับรายไดต่ํา
ไดฝกฝนหลักการนําไปใชจริงในชีวิต
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยในครั้งตอไป ควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการศึกษามากขึ้น เชน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และ ปจจัยในดานกีฬาและนันทนาการ เปนตน และควรทําการศึกษาระดับการนําหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ในหน ว ยของข า ราชการทหารหน ว ยอื่ น ๆ เพื่ อ
เสริมสรางใหขาราชการทหารทุกหนวยไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางพรอมเพรียง
กัน

