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This quantitative research had aimed at 3 objectives: 1) to study the knowledge and the
understand in using Sufficiency Economy Philosophy of the government officer, the Department
of Internal Trade Ministry of Commerce. 2) to study behavioral application in using Sufficiency
Economy Philosophy for quality of life activities. 3) to be the guidelines for the officers in using
Sufficiency Economy Philosophy in the lifestyles. The sample size of this study consists of 215
people which calculated by Yamane’s method the sample unit was used by the accidental
sampling. The research instrument is questionnaire. The data-analysis were used the multiple
descriptive statistic methods, such as frequency, percentage, mean and standard deviation. In
addition, researcher compares and tests the difference of mean with T-test and One-way Anova.
The results showed that most government officers, the Department of Internal Trade
Ministry of Commerce were a medium level of knowledge and understanding in the Sufficiency
Economy Philosophy and were a high level of behavior application in using Sufficiency Economy
Philosophy for application in life ( X = 3.81, S.D. = 0.870). The behavioral comparatives analysis
were classified by personal status found that the different sex, age, education level, the official
period, knowledge and the understanding Sufficiency Economy Philosophy were strongest
probability significant different level at 0.01 or even of 0.00.
(3)

Recommendations from the research are: The Department of Internal Trade Ministry of
Commerce should set up seminar about the scientific knowledge and the understand technical
knowhow in using “Sufficiency Economy Philosophy”. These should be a policy to promote and
support activities related to Sufficiency Economy Philosophy and should be campaigning for selfconduct to Sufficiency Economy Philosophy.
Recommendations from the next research, it should to research the knowledge and
behavior in using Sufficiency Economy Philosophy for application of life of the government
officers in the Ministry of Commerce and other ministry. Qualitative research may be included
for more in-depth study. In addition, should be study on the model in using Sufficiency Economy
Philosophy for application of life of government officer the Department of Internal Trade
Ministry of Commerce by tolerable, rational, are immune and the conditions of knowledge and
virtue. The research should be stated in what and how to do?
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่ งบุคคลสาคัญที่ผูว้ ิจยั
ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้กรุ ณา
ให้คาปรึ กษา แนะนา ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ในทุ กขั้นตอน
เพื่อให้การเขียนสารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ส าขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ให้กบั ผูว้ ิจยั รวมถึงเจ้าของผลงานเขียนในหนังสื อ วารสาร บทความในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องกับสารนิ พนธ์ฉบับนี้ ทุกท่าน ที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนได้อา้ งอิงถึงผลงานทาง
วิชาการซึ่งเป็ นประโยชน์ในการเรี ยบเรี ยงสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นอย่างยิง่
ขอขอบคุ ณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึ งผูเ้ กี่ ยวข้องต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ใน
ที่น้ ี ที่ได้กรุ ณาสละเวลาเอื้อเฟื้ อข้อมูลและให้ความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้สารนิ พนธ์
ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูว้ างรากฐานการศึกษาอันเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในชีวติ ให้กบั ผูว้ จิ ยั และเป็ นกาลังใจให้แก่ผวู ้ ิจยั เสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากสารนิพนธ์
ฉบับ นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบบู ช าพระคุ ณบิ ดา มารดา ตลอดจนผูม้ ี พ ระคุ ณทุ ก ท่า นที่ มี ส่วนร่ วมในการ
ช่ วยเหลื อ และขอน้อมบูชาท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ดว้ ยความรักและ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา ส่ วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จเป็ นอันดับแรก
ด้วยความเชื่อที่วา่ เมื่อเศรษฐกิจดีจะส่ งผลให้การพัฒนาด้านอื่น ๆ ดีตามไปด้วย แต่ในความเป็ นจริ ง
กลับไม่เป็ นเช่นนั้น ดังจะเห็นได้จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ที่เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
คนไทยเกิ ดปั ญหาหลากหลายด้าน ซึ่ งนับวันจะยิ่งทวีความรุ นแรงมากขึ้น เนื่ องจากสังคมไทยให้
ความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทาให้มนุษย์เกิดความจาเป็ นต้องดิ้นรนทาทุกวิถีทาง
เพื่อตอบสนองในสิ่ งที่ ตนเองต้องการ นาความรู ้ ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์
โดยไม่คานึ งถึ งจรรยาบรรณและความเดื อดร้ อนที่อาจจะเกิ ดขึ้ นกับผูอ้ ื่น ขอเพียงให้ตนเองได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดก็พอ จึงเกิ ดการแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงิ นตราโดยไม่จากัดรู ปแบบ เช่ น การ
ดาเนิ นกิจกรรมผิดกฎหมาย การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์ บงั หลวง (อารี ย ์ เชื้ อเมืองพาน, 2551:
9-11) ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็ นปั ญหาที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่นาไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม
เช่น ปั ญหาการขาดคุณธรรม จริ ยธรรม ปั ญหาความยากจน ปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมจนอาจ
เกิ ดปั ญหาอาชญากรรมที่รุนแรง ปั ญหาต่าง ๆ นั้นได้อิทธิ พลมาจากการนาค่านิ ยมและวัฒนธรรม
ต่างชาติที่ไม่เหมาะสมเข้ามาประกอบในการดาเนินชีวติ
ประกอบกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1–7 ที่ ได้มุ่งเน้นการใช้
แนวความคิดทางตะวันตกมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตและบริ หารประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาประเทศให้เป็ นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และลดความสาคัญของภาคเกษตรกรรมอันเป็ น
อาชี พหลักของคนไทย ทาให้ระบบเศรษฐกิ จขาดความสมดุล แรงงานคนย้ายเข้าสู่ เมืองเพื่อรับจ้าง
และประกอบอาชี พ ในภาคอุ ตสาหกรรม มี ก ารพึ่ ง พิ ง ต่ า งประเทศ เช่ น การกู้ยืม เงิ นทุ น การใช้
วัตถุ ดิบ เครื่ องจัก รและเทคโนโลยี ท าให้ป ระเทศเข้า สู่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จอย่า งรุ นแรง
สถาบันการเงินและหน่ วยงานธุ รกิจต่าง ๆ อยูใ่ นฐานะล้มละลาย มีภาระต้องชาระหนี้ ต่างประเทศ
จานวนมาก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้ประเทศและสังคม
อ่อนแอ ผลของการพัฒนาที่ขาดความสมดุลกับการพัฒนาคุ ณภาพของประชากรทั้งทางด้านจิตใจ
คุณธรรม จริ ยธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตของคนในประเทศ ทาให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ
ตามมา ไม่ ว่า จะเป็ นปั ญหาด้านความยากจน ด้า นยาเสพติ ด ด้า นอาชญากรรม ด้า นสิ่ ง แวดล้อม
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ด้านความไม่ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิ ดความเหลื่อมล้ าทางด้านฐานะ
ระหว่างคนรวยและคนจนที่ มากขึ้นซึ่ งเป็ นลักษณะรวยกระจุ กจนกระจาย ประชาชนไม่สามารถ
พึ่ ง พาตนเองได้ ใช้ชี วิตผูก ติ ดกับ ระบบเศรษฐกิ จ ทุ นนิ ย ม ส่ วนในภาคเกษตรกรรมหรื อชุ ม ชน
ประสบปั ญหาหนี้ สิ น คนเมื องก็ มี ปั ญหาสั ง คมมากมาย ส่ ง ผลให้ส ถาบันครอบครั วและชุ ม ชน
อ่อนแอกลายเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อนตามมา
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤติน้ นั เอง ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณ
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
แก่ประชาชนชาวไทย เนื่ องในวโรกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึ ง
ความสาคัญในการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ แนวเศรษฐกิ จพอเพียง และทรงพระราชทาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต ให้สามารถฝ่ าฟั นภาวะวิกฤติ
ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ งหลักการที่สาคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นทาง
สายกลาง ความไม่ประมาท พึ่งตนเอง โดยคานึ งถึ งความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้ าง
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมาหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ ท รงพระราชทานให้แก่ ป วงชนชาวไทยได้รับความสนใจอย่า ง
กว้างขวางในทุกภาคส่ วน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 54)
“เศรษฐกิ จพอเพี ยง” เป็ นปรัชญาที่ พ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานพระราชดาริ ช้ ี แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า
25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิ ดวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จ และเมื่ อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแส โลกาภิวตั น์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ก.พ. 2549)
ซึ่ งเศรษฐกิ จพอเพี ยง เป็ นปรั ชญาชี้ ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิ บ ตั ิ ตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
ให้ดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพี ย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล รวมถึ งความจาเป็ นที่ จะต้องมี ระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในภายนอก
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุ กขั้นตอน และขณะเดี ยวกัน จะต้องเสริ มสร้ างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มีสานึ กใน
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนิ นชี วิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 7-9)
โดยความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม่ น้อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่าง
มี เหตุ ผล โดยพิ จารณาจากเหตุ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3. การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ใ นตัว หมายถึ ง การเตรี ยมตัว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้น โดยคานึ งถึ งเงื่ อนไขความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต และมี เงื่อนไขของการตัดสิ นใจและดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียงมี 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่ อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้ เกี่ ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู ้ เหล่ านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
2. เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้อ งเสริ ม สร้ า ง ประกอบด้ว ย มี ค วามตระหนัก ในคุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งได้รับ การน้อมนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศชาติไปสู่ ความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน เริ่ มจากการที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ได้ทาการปรับปรุ งทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) โดยการหันมาให้ความสาคัญกับคน และมองว่าคนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่ วมในการพัฒนามากขึ้น เปิ ดโอกาสให้แก่องค์กร ชุ มชน
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ฟื้ นฟู ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ต่อมาแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้ยึดแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญานาทาง
ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาชน ยิง่ กว่านั้น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้นอ้ มนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญาในการจัดทาแผน เพื่อสร้างให้สังคม ในทุ กระดับชั้น
เกิดความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปเป็ นพื้นฐาน และแนวทางในการดาเนิน
ชีวติ ตลอดจนการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไปสู่ ความสมดุลยัง่ ยืน และมีภูมิคุม้ กันที่ดี
และใช้ค่านิยามนี้ในการขับเคลื่อน (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ 2548: 7)
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นอกจากนี้ แนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ยังถู ก บรรจุ ใ นรั ฐธรรมนู ญของไทย เช่ น
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่ วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริ หาร
ราชการแผ่นดินมาตรา 78 (1) บริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมัน่ คงของประเทศอย่า งยัง่ ยืน โดยต้องส่ ง เสริ ม การดาเนิ นการตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสาคัญ (อภิชยั พันธเสน, 2547: 110)
กรมการค้า ภายในเป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง ในสั งกัดกระทรวงพาณิ ช ย์ มี ภารกิ จเกี่ ย วกับ การ
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการค้า ภายในประเทศ โดยก ากับ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการค้า
ภายในประเทศให้ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในระบบการค้าเสรี
และผูบ้ ริ โภคได้รับการพิทกั ษ์ประโยชน์ โดยมีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการตามกฎหมาย จัดทาและ
ประสานแผนปฏิบตั ิราชการของกรมให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวง
รวมทั้งเร่ งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของกรม และดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ งานสถิ ติ แ ละประมวลผล พัฒ นาระบบ และให้ บ ริ การข้ อ มู ล สารสนเทศการค้ า
ภายในประเทศ รวมทั้งจัดระบบ ส่ งเสริ ม และพัฒนาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและมีความเป็ นธรรม จัดระเบียบและส่ งเสริ มระบบการค้าสิ นค้าเพื่อรักษาระดับ
ราคาสิ นค้าเกษตร ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและป้ องกันการผูกขาดตัดตอน
ทางการค้า จัดระบบราคาและปริ มาณสิ นค้าให้เกิดความเป็ นธรรม ส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ โภคให้มี
บทบาทในการพิทกั ษ์ประโยชน์ของตนเอง จัดระบบและพัฒนาการชัง่ ตวงวัดในเชิ งพาณิ ชย์ จัด
ระเบี ย บเกี่ ย วกับ การค้า และการตลาด ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ และควบคุ ม การประกอบ
ธุ รกิจ และพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งดาเนินการเพื่อส่ งเสริ มการค้าให้เป็ นธรรม ซึ่ งจะ
เห็ นได้ว่ากรมการค้าภายในเป็ นหน่ วยงานที่มีส่วนช่ วยในการพัฒนาประเทศให้มีความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนโดยตรง จึงเป็ นหน่ วยงานที่มีความสาคัญ และสมควรที่จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาใช้ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐบาล เป็ นตัว อย่า งที่ ดี ใ ห้ แก่ ป ระชาชนและ
ขับเคลื่อนให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ จะต้องปฏิ บ ตั ิ
หน้า ที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุ จริ ต รั บผิดชอบ เสี ย สละ ยึด ถื อความถู ก ต้องเป็ นธรรม เป็ นที่ เชื่ อถื อ
ไว้วางใจของประชาชน และต้องดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั ประชาชน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์มีความรู ้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชี วติ
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2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของ
ข้าราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตามคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลและความรู ้
ความเข้าใจ
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มีพฤติกรรมที่ต่างกันในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
2. พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ แตกต่างกันตามความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ใ นการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมการค้าภายใน จานวน 466 คน
5. นิยำมศัพท์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจความหมายของค าศัพ ท์เ ฉพาะที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ใ ห้
คานิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
ควำมรู้ หมายถึ ง 1. ระดับความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และเงื่อนไขการตัดสิ นใจ 2 ประการ คือ ความรู ้และคุณธรรม
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2. ระดับความรู ้ ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนิ นชี วิต 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิ จ 2.ด้านสังคม 3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
พฤติกรรม หมายถึ ง การกระทา การแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรื อ การปฏิบตั ิตนใน
เรื่ องต่ าง ๆ ของข้า ราชการกรมการค้าภายใน ที่แสดงออกถึ งการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ 4 ด้าน (ตามความรู ้ 2) ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ 3 ด้าน
1. ความพอประมาณ ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การออมเงิน การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
2. ความมีเหตุผล ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การทางาน
3. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงิ น
การวางแผนในการทางาน และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยันหมัน่ เพียร
และความอดทน
6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบระดับความรู ้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
2. ทาให้ทราบพฤติกรรมของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีเพศ อายุ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวติ ต่างกัน
3. ทาให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และสามารถเสนอแนะแนวทางในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้เ ป็ นแนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ของข้า ราชการกรมการค้า ภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์
4. ท าให้ไ ด้แนวทางในการน าผลการวิจ ัย ไปใช้เป็ นข้อมู ล พื้ น ฐานในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการดาเนินชีวติ ของข้าราชการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “ความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยขอนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ทาให้ทราบถึ งความหมาย แนวคิ ด
หลักการ ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดารัสเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไว้วา่ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่หรู หรา หรื อแม้บางอย่างอาจ
ดู ฟุ่ มเฟื อย แต่ ถ้า ท าแล้ว มี ความสุ ข ถ้า ท าได้ก็ สมควรที่ จะทา สมควรที่ จะปฏิ บ ตั ิ (ค าพ่อสอน
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับความสุ ขในการดาเนินชีวิต, 2549: 9)
ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การมีจิตใจที่พอเพียง มีความวิริยะ
พอเพียง มีปัญญาพอเพียง มีวฒั นธรรมพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมพอเพียง และ มีความเอื้ออาทรต่อกัน
หลักของเศรษฐกิ จพอเพียงก็คือ เศรษฐกิ จที่สามารถบูรณาการได้อย่างมีดุลยภาพ เป็ นปกติยงั่ ยืน
(ประชาคมตาบล : ยุทธศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุ ขภาพ, 2541: 3)
อาพน กิต ติอาพน ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิ จพอเพีย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึ งการมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ในการที่จะได้รับผลกระทบใด ๆ
อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก (ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับสังคมไทย,
2550: 14)
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สุ เมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถ
เลี้ยงดูตนเองให้อยูไ่ ด้โดยไม่เดือดร้อน และต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสี ยก่อน
คือ ตั้งตัวให้มีความพอกิ น พอใช้ ไม่มุ่งหวังแต่จะสร้ างความเจริ ญทางเศรษฐกิจให้เติบโตแต่เพียง
อย่ า งเดี ย ว เพราะผู ้ที่ มี อ าชี พ และฐานะเพี ย งพอที่ จ ะพึ่ ง ตนเองได้ ย่ อ มสามารถสร้ า งความ
เจริ ญก้า วหน้า และฐานะทางเศรษฐกิ จ ให้สู ง ขึ้ นไปตามล าดับต่ อไปได้ (ใต้เบื้ องพระยุคลบาท,
2549: 286)
ถวัล ย์ มาศจรั ส ได้ก ล่ า วถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ ความพอประมาณ ความมี เ หตุ มี ผ ล
รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ด
จากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยจะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ รวมถึ ง
ความระมัดระวังในการนาหลักวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ (นโยบาย ครม. ฒ ผูเ้ ฒ่า เน้นคืนสู่ ภูมิ
ปัญญาของมาตุภูมิ “ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม ความโปร่ งใส”, 2549: 6-14)
สุ รีพร เอีย้ วถาวร ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิ จพอเพียงว่า หมายถึง แนวปฏิบตั ิในการ
ด าเนิ น ชี วิต และการปฏิ บ ัติ ต นตามที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้มี
พระราชดารัสชี้ แนะพสกนิ กรชาวไทย เป็ นการพัฒนาที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ป ระมาท และค านึ ง ถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล มี การเสริ มสร้ า งพื้นฐานจิ ตใจ
ให้มีสานึ กในคุ ณธรรมความดี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรอบรู ้ ที่เหมาะสม ดารงชี วิตด้วยความ
อดทน ความพยายาม มี สติ ปั ญญา เพื่ อให้สมดุ ล และพร้ อมรับ ต่อการเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว
ในทุกด้าน (“การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนรู ้ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
นวมินทราชูทิศหอวัง นนทบุรี”, 2550: 10)
ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู ้
และคุณธรรมเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิต การป้ องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติให้สามารถดารงอยูไ่ ด้
อย่า งมัน่ คงและยัง่ ยื นภายใต้ก ระแสโลกาภิ วตั น์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ (การขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา, 2550: 3)
เกษม วัฒนชั ย ได้กล่าวถึงเศรษฐกิ จพอเพียงไว้วา่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ น
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับทุกประเทศบนโลก โดยเฉพาะเป็ นแนวทางในการสร้ างความ
เข้มแข็งเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ (การปฏิรูป
การศึกษาไทย, 2545: 18)
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สรุ ปได้วา่ เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาเนินชีวติ ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของสายกลาง และความ
ไม่ประมาท สามารถดารงชีวติ ได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่หลงใหลไปตามกระแสของสังคม จนสามารถ
ปรับตัวเองให้สมดุลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมบนพื้นฐานแห่ งความมัน่ คงและยัง่ ยืนได้
ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู ้
และคุณธรรมเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ ด้วย
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
มี พระราชดารั ส ชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียงแก่ ประชาชนชาวไทย
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็ นเวลานานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิ ดเหตุ การณ์ วิกฤตทางเศรษฐกิ จ และ
ภายหลังทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน ภายใต้ก ารเปลี่ ย นแปลงไปของโลก ดั่ง ที่ มี ผู ร้ ู ้ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ
พอเพียงไว้ ซึ่งพอจะสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าเป็ นแนวทางในการดารงชี วิต และวิธีปฏิ บตั ิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
ทรงมีพระราชดารัสชี้ แนะแก่พสกนิ กรชาวไทย โดยทรงเน้นย้ าถึ งแนวทางการพัฒนาที่ต้ งั อยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้ างภู มิคุ ้มกันที่ ดีในตัวเอง รวมถึ งการใช้ความรู ้ ความสามารถที่ประกอบไปด้วยคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เพื่อป้ องกันตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤต สามารถดารงตนอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึ่ งมี
หลักการพิจารณาอยู่ 5 ส่ วน (นานาคาถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2548: 3) ดังนี้
1) กรอบลักษณะ เป็ นปรัชญาที่ช้ ี แนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิ บตั ิตนในทาง ที่ควรจะ
เป็ น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการเอาตัวรอดจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมัน่ คงและยัง่ ยืนของการพัฒนา
2) คุ ณลักษณะ เศรษฐกิ จพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิ บตั ิตนได้ในทุกมิติ
โดยเน้นการปฏิบตั ิตนบนทางสายกลางและการพัฒนาแบบเป็ นขั้นตอน
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3) คานิยาม ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ความพอประมาณ คื อ ความพอดี ที่ ไ ม่ น้อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยต้อ งไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอสมควร
(2) ความมี เหตุ ผล คื อ การตัด สิ นใจเกี่ ย วกับ ระดับ ของความเพี ย งพอต้องเป็ นไปอย่า ง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบด้าน
(3) การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ในตัว ที่ ดี คื อ การเตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อ มในการรั บ ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึ งถึ งความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันใกล้และไกล
4) เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับของความพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยทั้งความรู ้และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน ดังนี้
(1) เงื่ อ นไขความรู ้ ประกอบด้ว ย ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ วิ ช าการในด้า นต่ า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งรอบด้า น ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู ้ เ หล่ า นั้น มาพิ จ ารณาให้ เ ชื่ อ มโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
(2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม ความดี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และมีความอดทน มีความเพียรพยายาม ใช้ความรู ้ สติปัญญาในการดาเนินชีวติ ไม่โลภมาก
5) แนวทางการปฏิบตั ิ หรื อผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาประยุ ก ต์ใ ช้ ก็ คื อ การพัฒ นาที่ ม ั่น คงและยัง่ ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้า น
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ว่า ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่ า ง ๆ มาใช้ ไม่ ว่า จะเป็ นการวางแผนและการดาเนิ น การในทุ ก ขั้นตอน ในขณะเดี ย วกัน ต้อ ง
เสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุ รกิจให้มีสานึ ก
ในคุ ณธรรม ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต มี ค วามรอบรู ้ ที่ เ หมาะสมต่ อการดาเนิ น ชี วิ ตด้วยความอดทน
ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ส มดุ ล และพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ดขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว
ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (ทฤษฎี ใหม่สู่การเรี ยนรู ้ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง, 2543: 79)
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ประเวศ วะสี ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียงว่า ความพอเพียงจะต้องพอเพียง
7 ประการ (เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย, 2542: 4-5) ดังนี้
1) พอเพียงสาหรับทุกคน ทุกครอบครัว เป็ นเศรษฐกิจแบบไม่ทอดทิ้งกัน
2) จิตใจพอเพียง ส่ งผลให้เป็ นผูร้ ักและเอื้ออาทรต่อคนอื่น
3) สิ่ งแวดล้อมพอเพียง สามารถยังชี พและทามาหากิ นได้บนพื้นฐานของการอนุ รักษ์และ
เพิ่มพูนสิ่ งแวดล้อม เช่น การทาเกษตรแบบผสมผสาน เป็ นต้น
4) ชุ ม ชนเข้มแข็ง พอเพีย ง เป็ นการรวมตัวกันของคนในชุ มชนจนเป็ นชุ มชนที่ เข้มแข็ง
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
5) ปั ญญาพอเพียง มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
6) ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของวัฒนธรรมพอเพียง คือมีความสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม จึงจะมัน่ คงและยัง่ ยืน
7) มีความมัน่ คงพอเพียง ไม่ใช่วบู วาบ ส่ งผลทาให้สุขภาพจิตดี
คณะอนุ ก รรมการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก ล่ า วถึ งเศรษฐกิ จพอเพีย งไว้ว่าเป็ น
ปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา เป็ นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอด มุ่งเน้นการเอาตัวรอดจากภัยและวิกฤต เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของการ
พัฒนา คุณลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กบั การปฏิบตั ิ
ตนในทุ ก มิ ติ โดยมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารปฏิ บ ัติ บ นทางสายกลาง และการพัฒ นาอย่ า งเป็ นขั้น ตอน
(เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, 2547: 14)
เกษม วัฒนชั ย ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียงว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยูบ่ นทางสายกลาง โดยคาว่า “พอเพียง” คือ ไม่สุดโต่ง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง
คือ 1) พอประมาณคือพอทั้งปริ มาณและคุณภาพ 2) มีเหตุผลในการบริ โภค 3) มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้ องกันภัยและวิกฤต โดยเงื่อนไขสาคัญที่จะนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จนั้น มี 2 ประการ คือ 1) คุณธรรม เป็ นกลไกการคิด
และตัดสิ นใจของแต่ละคน กล่ าวคื อหากคิ ดและตัดสิ นใจเหมือนคนทัว่ โลกที่บอกว่าเป็ นความดี
ความงาม ความจริ ง แสดงว่าเป็ นคนมีคุณธรรม แต่ถา้ คิดและตัดสิ นใจออกมาตรงกันข้าม แสดงว่า
เป็ นคนไร้คุณธรรม 2) วิชาการหรื อความรู ้ ในการวางแผนและการลงมือทานั้น ต้องใช้หลักวิชาที่
เหมาะสมคือ เอาความรู ้จริ งและความรอบคอบเป็ นตัวตัดสิ น จะใช้อารมณ์และอคติไม่ได้ ซึ่ งถือเป็ น
เงื่อนไขในการดาเนินชี วิตต้องใช้ความอดทน ใช้สติ ใช้ปัญญาในการดาเนิ นชี วิต (การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา, 2549: 4-6)
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สรุ ปได้วา่ การที่เราสามารถดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้น้ นั จะต้องมีการ
ให้ความรู ้ ความเข้าใจ ให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง มีการปลุกจิตสานึกในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้
สติ ปั ญ ญาไปในทางที่ ถู ก ที่ ค วร เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพของแต่ ล ะคน ให้ ส ามารถอยู่อย่า ง
พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟื อย สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น และสามารถอยู่
ร่ วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
1.3 ความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ความส าคัญ ของเศรษฐกิ จพอเพี ย งนั้น ได้มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นน าเสนอไว้ม ากมาย
ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอยกมานาเสนอ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระราชดารั ส
เกี่ยวกับความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การรู ้จกั ประมาณตนนี้ จะทาให้คนเรารู ้จกั ใช้
ความรู ้ความสามารถที่มีอยูไ่ ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้ประโยชน์สูงสุ ดเต็มตามประสิ ทธิ ภาพ
อีกทั้งยังทาให้รู้จกั ไขว่คว้าศึกษาหาความรู ้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยูเ่ สมอ เพื่อปรับปรุ งศักยภาพ
ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว เองให้ ยิ่ ง สู ง ขึ้ น ส่ ว นการรู ้ จ ัก ประมาณสถานการณ์ น้ ัน ได้แ ก่ การรู ้ จ ัก พิ จ ารณา
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ให้ทราบถึงความเป็ นมาเป็ นไป รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็ นไปในอนาคต
การรู ้จกั ประมาณสถานการณ์ น้ ี จะทาให้สามารถวางแผนและรับมือได้อย่างถู กต้องตรงกับปั ญหา
ทันต่อสถานการณ์ และความจาเป็ น ทาให้งานที่ทาได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์ คุม้ ค่า การรู ้ จกั ประมาณ
ตนและรู ้จกั ประมาณสถานการณ์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นที่จะเกื้ อกูลให้บุคคลดาเนิ นชี วิตและ
ดาเนิ นกิ จการได้อย่างราบรื่ นและก้าวหน้า (คาพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ดารัสเกี่ยวกับความสุ ขในการดาเนินชีวติ , 2544: 30)
สุ รยุทธ์ จุ ลานนท์ พลเอก ได้กล่าวถึ งความสาคัญของเศรษฐกิ จพอเพียงไว้ ซึ่ งพอสรุ ปได้
(จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ การปฏิบตั ิ : แนวทางการบริ หารประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 17-18) ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิ จ หากรู ้ จกั ประหยัด อดออม ใช้จ่ายแต่พอดี ไม่สร้ างหนี้ สินจนเกิ นความ
จาเป็ น ไม่ฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจที่ดี ถ้าทุกคนพอมีพอกิน พอเพียงพอใช้ ก็จะสามารถ
สร้างความสุ ขให้เกิดขึ้นได้
2) ด้า นสั ง คม ความพอเพี ย งจะช่ ว ยสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ สั ง คม ช่ วยให้ ทุ ก คนใน
ประเทศอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข ภายใต้ความสมานฉันท์ ไม่ตอ้ งมีการแข่งขันกัน
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3) ด้านการต่างประเทศ ความพอเพียงทาให้ไม่ตอ้ งมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
จนเกินความจาเป็ น ทาให้บา้ นเมืองมีความสวยงามน่าอยูเ่ ป็ นที่เชื่ อถือเชื่ อมัน่ แก่ประชาคมโลก การ
ที่ไม่ตอ้ งไปทะเลาะกับประเทศใด ๆ ทาให้เราไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
สุ เมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
การรู ้จกั โลกที่เราอยูว่ า่ มีสภาพเป็ นอย่างไร และการพัฒนาในอดีตให้อะไรแก่เราแล้วบ้าง เพื่อจะได้
ไม่เดินไปสู่ ความผิดพลาดซ้ ารอยเดิ ม ในขณะที่เราพูดถึงแต่เรื่ องความยัง่ ยืน แต่ไม่เคยทาอะไรให้
เกิ ดความยัง่ ยืนเลย ทุ กวินาที เราถู ก กระตุ น้ ให้บริ โภคตลอดเวลาจากโลกาภิ วตั น์ ถ้าเราหยุดการ
บริ โภคเมื่อไหร่ ธุรกิจก็จบเช่นกัน (ใต้เบื้องพระยุคลบาท, 2549: 3)
เกษม วัฒนชัย ได้อธิ บายถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เมื่อทุกคนร่ วมใจกันใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้ได้รับประโยชน์ (เส้นทางสู่ ความพอเพียง, 2551: 69) ดังนี้
1) ความสมดุล คือ ความสมดุลในชีวติ ความสมดุลในชุมชน
2) ความพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมที่จะรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากทั้ง 4 ด้าน
วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร ได้กล่าวถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เป็ นปรัชญาการ
ดาเนิ นชี วิตที่ จะต้องเป็ นเครื่ องก ากับ นโยบายและมาตรฐานทางเศรษฐกิ จ ของรัฐบาลตลอดจน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน สามารถยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิได้ในทุก ๆโอกาส
หากว่าจะพิจารณาในบริ บทของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิ จพอเพียงถือเป็ นแบบจาลองทางเศรษฐกิ จ
ที่สะท้อนความเป็ นจริ งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่ งมีความถูกต้องและชัดเจนที่สุด
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย, 2546: 5-6)
อุทยั สงวนดีกุล ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดารั สชี้ แนะแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด ตั้ง แต่ก่ อนเกิ ดวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จในปี 2540 และเมื่ อภายหลัง จากการเกิ ด
วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ ได้ทรงเน้นย้ าให้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้นจากความเดือดร้อน ทั้งยังช่ วยให้สามารถดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน แม้
ประเทศจะตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ (คู่มือเกษตรกรเพื่อการ
พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง, 2548: 1)
สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทาให้รู้จกั พอเพียงในการ
ใช้ชีวิต พอเพียงในการใช้จ่าย สามรถช่ วยให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และ
สร้างความสมดุลให้กบั ชีวติ อีกทั้งทาให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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1.4 หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับ
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางการดารง
อยู่ และปฏิ บตั ิ ตนในทางที่ ควรจะเป็ น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา เป็ นการมองโลกเชิ งระบบที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย
คุ ณลักษณะสาคัญคือ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้กบั การปฏิ บตั ิ ตนได้ในทุ กมิ ติ โดยมุ่ งเน้นการ
ปฏิ บ ตั ิ บนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน ซึ่ งปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2553: 14-16) คือ
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไป
อย่างมี เหตุ ผล พิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมที่จะรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกลนอกจากนี้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยเงื่อนไขของการตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับ
พอเพียง ต้องอาศัยความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน เมื่อปฏิบตั ิได้เช่นนี้ ผลที่จะได้รับคือ การพัฒนา
ที่สมดุ ลและยัง่ ยืน พร้ อมรั บต่อการเปลี่ ยนแปลงในทุ กด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม
ความรู ้และเทคโนโลยี
อานั นท์ ปั นยารชุ น ได้กล่ าวถึ งหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงว่า เศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นปรัชญาการดาเนิ นชี วิตที่ปรับใช้ได้กบั ทุกภาคส่ วน โดยการดารงอยู่ และการปฏิบตั ิตน
มีพ้ืนฐานอยูบ่ นความพอดี อยูบ่ นทางสายกลาง การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุมีผล มีความเข้มแข็ง มัน่ คง
และยัง่ ยืน พร้ อมปรั บ ตัวให้สามารถรั บมื อกับ ความไม่แน่ นอน และความผันผวนจากภายนอก
ประเทศได้ โดยอาศัย ความรอบคอบ รอบรู ้ ความร่ วมมื อ ความสุ จริ ต และความเพี ย รพยายาม
จุดมุ่งหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถ้าหากเปรี ยบเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแก่น แนวปฏิบตั ิ
ต่ า ง ๆ ก็ คื อเครื่ องมื อ หลัก ชัย ก็ คื อ การพัฒนาที่ ย งั่ ยืน สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นความยัง่ ยืนที่ ม าจากความ
ตระหนักว่า ในระบบมีขอ้ จากัดในด้าน Input มิใช่มีทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาถมลงไปได้โดยไม่มีที่
สิ้ นสุ ด เป็ นความยัง่ ยืนที่เกิ ดจากความเข้าใจว่า Input และ Output ต้องสมดุลกัน ต้องใช้ Input
บริ หาร Output อย่างมีสติ ด้วยความรอบคอบ พอดี และพอเพียง (สัมมนาวิชาการ เรื่ อง เศรษฐกิ จ
พอเพียง, 2552: 4-6)
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สมพร เทพสิ ทธา กล่าวว่า เศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดาริ อยู่เหนื อกว่าเศรษฐกิ จ
แบบทุ น นิ ย มของตะวัน ตก ซึ่ งเกี่ ย วข้องกับ เรื่ อ งวัต ถุ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม เช่ น ก าไร เงิ น ทรั พ ย์สิ น
ไม่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของจิตใจที่เป็ นนามธรรม แต่เศรษฐกิ จพอเพียงมีขอบเขตกว้างกว่าเศรษฐกิ จ
ธุ รกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ด้าน (เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ , 2549: 39-40) ดังนี้
1) มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นเศรษฐกิ จ แบบพอมี พ อกิ น ให้ มี ค วาม
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้รอดพ้นจากความยากจน
การปฏิ บตั ิตามทฤษฎี ใหม่ตามแนวพระราชดาริ เป็ นตัวอย่างของการปฏิ บตั ิตามเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ งช่ วยให้เกษตรกรจานวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เป็ นสุ ขตามสมควรแก่อตั ภาพ
พ้นจากการเป็ นหนี้และความยากจน สามารถพึ่งตนเองได้
2) มิติดา้ นจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จกั พอ คือ พอดี พอประมาณพอใจในสิ่ งที่
มีอยู่ และยินดี ในสิ่ งที่ได้ ไม่โลภมาก เศรษฐกิ จพอเพียงจะต้องเริ่ มที่ตวั เอง โดยสร้ างรากฐานทาง
จิตใจให้มน่ั คง เริ่ มจากใจที่รู้จกั พอ เป็ นการปฏิบตั ิตามทางสายกลาง
3) มิ ติด้า นสั งคม เศรษฐกิ จพอเพีย งมุ่ งให้เกิ ดสั งคมที่ มีค วามสงบสุ ข ประชาชนมีความ
เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีความเมตตา ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความรักความสามัคคี
ร่ วมมือกัน
4) มิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิ จพอเพียงมุ่งให้เกิ ดวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตที่ รู้จกั ประหยัด
อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ และไม่ตกเป็ นทาสของวัตถุนิยม
สรุ ปได้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางในการดาเนิ นชีวิต ซึ่ ง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อให้สามารถ
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้สามารถก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ นอกจากนี้ตอ้ งมีระบบภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวในการที่จะต้องรับผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
1.5 หลักในการดาเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักในการดาเนิ นชี วิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงนั้น ทุ กคนสามารถที่ จะนาเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวิตได้ ไม่วา่ จะเป็ นคนรวยหรื อคนจน
โดยการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องเริ่ มต้นจากภายใน คือ การมีจิตสานึ ก
มีความเชื่ อมัน่ มีความศรัทธา และนาไปปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จากนั้นจึงค่อยขยายไปสู่ ระดับครอบครัว
ระดับชุ มชน และระดับประเทศชาติต่อไป ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมหลักการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่านได้นาเสนอไว้ สามารถนามาเป็ นแนวทางได้ ดังนี้
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ปิ ยบุตร หล่ อไกรเลิศ ได้กล่าวถึงการดาเนิ นชี วิตอย่างพอเพียงไว้วา่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช คือ การหันกลับมายึด
เส้นทางสายกลางในการดารงชีวติ โดยหลักการพึ่งตนเอง ซึ่ งสามารถแยกแยะโดยยึดหลักสาคัญอยู่
5 ประการ (เศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 26-28) คือ
1) ด้านจิตใจ ทาตนให้เป็ นที่พ่ ึง ของตนเอง มีจิตสานึ กที่ดี สร้ างสรรค์ให้ตนเองและชาติ
มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
2) ด้านสังคม แต่ละชุมชนจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่ อมโยงกันให้เป็ นเครื อข่าย
ชุมชนที่เข้มแข็ง
3) ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ใช้ แ ละจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิม่ มูลค่า โดยให้ยดึ หลักของความยัง่ ยืน
4) ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีที่เข้ามา
ใหม่น้ นั มีท้ งั ดี และไม่ดี ต้องแยกแยะและเลื อกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ ควรพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
5) ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งเน้นที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งเน้นที่การลด
รายจ่าย แต่ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งเน้นในการลดรายจ่ายก่อนเป็ นสาคัญ
และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
ศรั ทธาธิป มาประสพ ได้อธิ บายถึงกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงว่า กรอบ
แนวคิดมี 3 องค์ประกอบหลัก (การจัดการขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 17-18)
คือ
1) ความพอประมาณ ประกอบไปด้วย
- การมีคุณธรรมที่ถูกต้องดี งาม การรู ้จกั ตัวเอง ไม่เอาเปรี ยบ แบ่งปั นคนอื่น ไม่เอาเปรี ยบ
ธรรมชาติ มีคุณธรรมนาชีวติ นาธุ รกิจการงาน ไม่เอาเงินนาหน้า ปัญญาตามหลัง
- การรู ้จกั ตัวเอง รู ้ รากเหง้า ภูมิใจ เชื่ อมัน่ รู ้คุณค่าของตนเอง มีเอกลักษณ์ ภูมิใจในกาพืด
ถิ่ นฐานบ้านเกิ ด รากเหง้าเผ่าพันธุ์ บรรพบุรุษ ภูมิใจ ในของกิ น ของใช้พ้ืนบ้าน กิ นอยู่แบบไทยๆ
เข้าถึงคุณค่ามากกว่ายึดติดรู ปแบบ
- มีชีวติ ที่เรี ยบง่าย พออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่หน้าใหญ่ใจใหญ่ ไหลตามกระแส รู ้ จกั กาละและ
เทศะ มีความสุ ขตามอัตภาพ ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่ติดแบรนด์คิดแต่สร้างภาพ ไม่ไหลไป
ตามกระแส
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2) ความมีเหตุผล ประกอบด้วย
- การมีหลักวิชา กิ นอยู่อย่างมี ขอ้ มู ลและมีคุณภาพ ตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและความรู ้ “รู ้เขา
รู ้เรา” รู ้ เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ไม่ทาตาม ๆ กัน รู ้ จกั ตัวเอง รู ้ศกั ยภาพ รู ้ปัญหา รู ้ โลกาภิวตั น์
แสวงหาความรู ้ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง
- มี การวางแผน มีแผนชี วิต แผนครอบครัว แผนชุ มชน แผนยุทธศาสตร์ แผนงานแผน
องค์กร แผนงบประมาณครอบครัว รายรับ รายจ่าย หนี้สิน แผนการลงทุน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
- การเป็ นมืออาชี พ มีคุณภาพ มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน “อิทธิ บาท 4” (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมงั สา) รู ้จริ ง รู ้รอบ รู ้ลึก ทาดีมีคุณภาพ ด้วยความสม่าเสมอ
3) มีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ประกอบด้วย
- การมี ระบบชี วิตที่ ดี ครอบครั ว ที่ อบอุ่ น มี ค วามมัน่ คงในชี วิต ลู ก ได้รับ การเลี้ ย งดู ที่ ดี
มีการศึกษาที่ดี เติบโตเป็ นคนดี
- การมีระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจชุ มชนสวัสดิการ
ชุ มชน เครื อข่ายชุ มชน เครื อข่ายเศรษฐกิจชุ มชน วิสาหกิจชุ มชน เกษตรผสมผสานสหกรณ์ SMEs
เน้นการผลิตเพื่อการบริ โภคในท้องถิ่น ก่อนจะพึ่งตลาดภายนอกหรื อส่ งออก
- มีระบบการจัดการองค์กรที่ดี องค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีระบบการจัดการ
ที่ดี มีผนู ้ าและผูต้ ามที่ดี ผูน้ าสร้างแรงบันดาลใจ ทาให้ทุกคนใจดีใจกว้าง ใจสู ้ ใจถึง (เข้าใจ - เข้าถึง)
รงค์ ประพันธ์ พงศ์ ได้ให้คานิ ยามของเศรษฐกิ จพอเพียงว่าประกอบด้วย 3 คุณลักษณะที่
เป็ นห่วงสอดร้อยประสานกัน เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งได้แก่
1) ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ไม่ น้อ ยเกิ น ไป ไม่ ม ากเกิ น ไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอดี
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3) การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ใ นตัว หมายถึ ง การเตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อ มเพื่ อ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึ งถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันใกล้และไกล
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้นาเสนอถึงการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดาเนินชีวติ (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 18-21) ดังนี้
1) ระดับ บุ ค คลและครอบครั ว เป็ นการมุ่ งเน้นให้บุ คคลและครอบครั วอยู่ร่วมกันอย่า ง
มีความสุ ข ทั้งกายและใจ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่ทาอะไรเกินความพอดี
ดารงชี วิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น มีการพัฒนาตนเองอยูส่ ม่าเสมอ รวมถึงเป็ นที่พ่ ึงให้กบั
ผูอ้ ื่นได้
2) ระดับชุ มชน มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อทาประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน
ภายในชุ มชนบนหลักของความรัก ความสามัคคี สร้ างเป็ นเครื อข่ายเชื่ อมโยงกันทั้งในชุ มชนและ
นอกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3) ระดับธุ รกิ จ โดยเริ่ มจากความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จที่หวังผลประโยชน์หรื อกาไร
ในระยะยาวมากกว่า ระยะสั้ น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้ นฐานของการแบ่ ง ปั น มุ่ ง ให้ทุ ก ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งลูกค้า ผูถ้ ือหุ น้ คู่คา้ และพนักงาน
4) ระดับประเทศ บริ หารจัดการประเทศ โดยเริ่ มจากการวางรากฐานให้ประชาชน ส่ วน
ใหญ่อยู่อย่างพอมี พอกิน พอใช้ และสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู ้และคุณธรรมในการดารงชี วิต
มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สื บทอดภูมิปัญญา และร่ วมกันพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู ้ รักสามัคคี เสริ มสร้ างเครื อข่ายเชื่ อมโยงกันระหว่างชุ มชน ให้เกิ ด
เป็ นสังคมแห่งความพอเพียง
สรุ ป ได้ว่า เศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นแนวทางที่ จ ะนาพาประเทศชาติ และประชาชนไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นตอน โดยอาศัยความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมี ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ประกอบกับการมีความรู ้ และคุณธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา การช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีความรักความสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อสร้าง
ชุ ม ชนที่ เข้ม แข็ง นาไปสู่ ก ารพัฒ นาอย่า งมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึ่ งอาจกล่ า วได้ว่า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นหลักปรัชญาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกเพศ
ทุกวัย และทุกยุค ทุกสมัย
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2. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลและสาระสาคัญ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พอสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 ความหมายของความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู ้ ความเข้าใจ คือ สิ่ งที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้า หรื อประสบการณ์
รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิบตั ิและทักษะความเข้าใจ หรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์
สิ่ งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรื อการปฏิบตั ิองค์วิชาในแต่ละสาขา ตามที่พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายไว้และ Bloom (อ้างถึงใน ศิพล รื่ นใจชน, 2549: 10)
ได้จาแนกความหมายของความรู ้ ความเข้าใจไว้ ดังนี้
ความรู ้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเน้นการจา ไม่วา่ จะเป็ นการระลึกถึ ง
หรื อระลึกได้ เป็ นสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นสื บเนื่ องมาจากการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มต้นจากการรวบรวมสาระ
ต่าง ๆ จนกระทัง่ พัฒนาไปสู่ ข้ นั ตอนที่ มีค วามสลับซับ ซ้อนยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง ความรู ้ น้ ี อาจแยกออกเป็ น
ความรู ้เฉพาะสิ่ ง และความรู ้เรื่ องสากล เป็ นต้น
ความเข้าใจ หมายถึง ขั้นตอนที่สาคัญของการสื่ อความหมายโดยอาศัยความสามารถทาง
สมองและทัก ษะทางความคิ ด ซึ่ งอาจจะกระท าได้โ ดยการใช้ป ากเปล่ า ข้อ เขี ย น ภาษา หรื อ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยการทาความเข้าใจนั้นอาจไม่สมบูรณ์เสมอไป สาหรับพฤติกรรมความเข้าใจ
แบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบ คือ การแปลความ การตีความ และการสรุ ปอ้างอิง ซึ่ งความรู ้ตามพจนานุกรม
ทางการศึกษา ได้ให้ความหมาย ว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่มนุ ษย์ได้รับ
และเก็บรวบรวมสะสมไว้ ซึ่ งคล้ายกับความหมายตามพจนานุ กรม The Lixicon Webster Dictionary
ที่ได้ให้ความหมาย ของคาว่าความรู ้วา่ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ โครงสร้าง ที่เกิดจาก
การศึ ก ษาหรื อค้น หา หรื อเป็ นความรู ้ เกี่ ย วกับ สถานที่ สิ่ ง ของ หรื อบุ ค คล ที่ ไ ด้จากการสัง เกต
ประสบการณ์ หรื อจากรายงาน การรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา และใกล้เคียงกับ
ความหมายที่ Bloom (อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้ให้ความหมายไว้ ความรู ้
เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่ อง ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการหรื อสภาพการณ์ต่าง ๆ โดย
เน้นความจา นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรี สันติสุข (อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 14-15) ได้ให้
ความหมายของความรู ้ หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง เหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิด
จากการสังเกตของแต่ละบุ คคล ซึ่ งบุ คคลได้จดจาหรื อเก็บรวบรวมไว้ และสามารถแสดงออกมา
ในเชิงพฤติกรรมที่สังเกตหรื อวัดได้
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สาหรับประภาเพ็ญ สุ วรรณ (อ้างถึงใน ศรี วรรณ จึงสวัสดิ์, 2548: 4) ได้ให้ความสาคัญต่อ
พฤติกรรมมนุ ษย์ในด้านที่เกี่ ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ ในข้อเท็จจริ งต่าง ๆ รวมทั้ง ศึกษาถึงการ
พัฒนาความสามารถ ทัก ษะทางสติ ปัญญา และการใช้วิจารณญาณของมนุ ษ ย์เพื่ อประกอบการ
ตัดสิ นใจ การศึ กษา ประสบการณ์ ท้ งั ในด้านสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู ้ พ้ืนฐาน
หรื อภูมิหลัง
สรุ ป ได้ว่า ความรู ้ แ ละความเข้า ใจ เป็ นกระบวนการรั บ รู ้ เ รื่ อ งราวหรื อ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริ ง เหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิ ดจากการสังเกตของแต่ละบุคคลอย่างเป็ นระบบ
และสามารถลาดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
2.2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความรู้
บุคคลแต่ละคนต่างมีความรู ้ ความเข้าใจ ในสิ่ งต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะสถานการณ์ ซึ่ ง ปั จจัย หลัก ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความความรู ้ ความเข้า ใจที่ ส าคัญ นั้น
Worthington & Grant (อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ยน หรื อระดับ การเรี ยนของนั ก เรี ยนที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกัน พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบ
ด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ครอบครัว และการจูงใจ และสรรพวุฒิ พิพัฒพันธ์ พ.ต.ต. (2538: 13) ได้สรุ ปปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดเห็นซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ไว้ 2 ปั จจัย ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบด้วย
1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิ พลต่อการแสดงออก เพราะจะทาให้บุคคลมีความรู ้
และมีความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล
1.2 ความเชื่อ หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งอาจมีความ
แตกต่างกันออกไป
1.3 สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิ ทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อผูอ้ ื่น และสังคม
1.4 ประสบการณ์ เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และส่ งผลต่อความคิดเห็น
2. ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย
2.1 ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู ้โดยทางตรงหรื อทางอ้อม จากระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ
กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง ๆ ที่กลุ่มได้กาหนดไว้ เป็ นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคมนั้น
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2.2 กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิ พลต่อบุคคลเป็ นอย่างมาก เพราะเมื่อบุคคลอยูใ่ นกลุ่ม
หรื อสังคมใด ก็ตอ้ งยอมรับ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมนั้น
2.3 สื่ อมวลชน ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการเรี ยนรู ้ และ
การเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นของบุคคล
สาหรั บปั จจัยและแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า ความรู ้ ความเข้าใจ แต่ละบุคคลจะ
มากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล และปั จจัยด้านเศรษฐกิ จสังคม
ครอบครัว และการจูงใจ
2.3 ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
ระดับความรู ้ ความเข้าใจ ของแต่ละบุคคลจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางในการลาดับความสาคัญ ซึ่ง Bloom (อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้แบ่ง
ระดับความรู ้ ความสามารถ ทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) เป็ นขั้นแรกของพฤติ กรรมที่ เกี่ ยวกับความสามารถในการจดจา
อาจจะโดยการนึ ก ได้ มองเห็ น ได้ยิ น หรื อได้ฟั ง ความรู ้ ใ นชั้น นี้ ป ระกอบด้วย ค าจ ากัดความ
ความหมาย ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน เป็ นต้น ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่
ความรู ้ น้ ี เป็ นเรื่ องของการจดจาได้ หรื อระลึ กได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดที่ ซับซ้อน และไม่
ต้องใช้สมองมากนัก ดังนั้น การจาได้หรื อระลึ กได้ จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญทางจิตวิทยาและ
เป็ นขั้นตอนที่ จะนาไปสู่ พฤติ กรรมที่ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจ การนาความรู ้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินผล เป็ นขั้นตอนที่ได้ความคิดและความสามารถด้านสมองเพิ่มมากขึ้น
2. ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็ นพฤติ กรรมขั้นต่อมาจากความรู ้ ขั้นตอนนี้ จะต้องใช้
ความสามารถทางสมอง และทักษะในขั้นสู งจนถึ งระดับของ “การสื่ อความหมาย” โดยอาจทาได้
ทั้งที่ เป็ นการใช้ปากเปล่ า ข้อเขี ยน ภาษา หรื อการใช้สั ญลักษณ์ และมักเกิ ดขึ้ นหลังจากที่ บุคคล
ได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ แล้ว โดยการอ่าน ฟั ง เห็ น หรื อเขียน ความเข้าใจนี้ อาจแสดงออกในรู ป
ของการใช้ทกั ษะหรื อการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใช้คาพูดของตนเอง
หรื อการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว้ หรื ออาจเป็ น
การแสดงความคิด หรื อใช้ขอ้ สรุ ป หรื อการคาดคะเน
3. การนาความรู ้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการนาความรู ้ไปใช้น้ ี เป็ นพฤติกรรม
ขั้นที่ สาม ซึ่ ง จะต้องอาศัยความสามารถ หรื อทัก ษะทางด้านความเข้าใจดังกล่ า วมาแล้ว การนา
ความรู ้ไปใช้น้ ี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การแก้ปัญหานัน่ เอง ซึ่ งมีอยู่ 6 ขั้นตอน และเมื่อนามาพิจารณา
จะเห็นว่าความเข้าใจในหลักทฤษฎี วิธีการต่าง ๆ จะถูกนามาใช้ในการแก้ปัญหา
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4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการช่ วยแยกภาพรวมออกเป็ นส่ วน ๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้น สามารถแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ ได้ 3 ขั้น ด้วยกัน คือ 1) ความสามารถ
ในการแยกแยะองค์ประกอบของปั ญหาออกเป็ นส่ วน ๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปั ญหาที่มี
องค์ประกอบย่อยมากมาย
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คื อ ความสามารถในการนาเอาส่ วนประกอบย่อยหลาย ๆ
ส่ วนมารวมเข้าด้วยกันจนเป็ นกรอบโครงสร้ า งที่ แน่ ชัด โดยทัว่ ไปแล้วการนาเอาประสบการณ์
ในอดี ตมาร่ วมกันกับ ประสบการณ์ ใ นปั จจุ บ นั และนามาสร้ า งเป็ นกรอบที่ มี ระเบี ย บแบบแผน
เป็ นส่ วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรื อความคิดริ เริ่ ม จึงต้องมีความเข้าใจ
ในการนาความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์มาประกอบ
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นความสามารถในการประเมินผลที่เกี่ ยวข้องกับการให้
ค่ า ต่ อ ความรู ้ ห รื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ งต้อ งใช้ เ กณฑ์ ห รื อ มาตรฐานเป็ นส่ ว นประกอบในการ
ประเมินผลมาตรฐานนี้ อาจจะอยูใ่ นทุกขั้นตอนของความสามารถหรื อทักษะต่าง ๆ
ดังนั้น ความหมายของความรู ้ ความเข้าใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือ กระบวนการในการเกิด
ความรู ้ น าไปสู่ ค วามเข้า ใจ และน าไปใช้ โ ดยผ่ า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
ไปตามลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็นว่าความรู ้เป็ นขั้นตอนแรกในการที่สมองรับ
เอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจา จากนั้นจึงเป็ นเรื่ องราวของความเข้าใจในความหมายของ
ข้อมูล จากความรู ้ ที่ จามานั้น จนถึ งขั้นถ่ า ยทอดหรื อสื่ อความหมายออกมาให้ผูอ้ ื่ นรั บรู ้ ต่อไปได้
จากนั้นจึงนาความรู ้ที่ได้จากความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลไปใช้ต่อไป
จึงไม่สามารถแยกอธิ บายเรื่ องความรู ้และความเข้าใจได้
ก่ อนที่ จะรู ้ ระดับความรู ้ ความเข้าใจของแต่ล ะบุ คคลนั้น ต้องท าการวัดความรู ้ ก่อน ซึ่ ง
สมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (อ้างถึงใน แสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ ยวกับวิธีการวัดความรู ้ ที่เป็ นที่นิยมไว้วา่ วิธีการวัดความรู ้ น้ นั สามารถกระทาได้หลายวิธี ซึ่ งวิธี
ที่ นิย มกัน โดยทัว่ ไป คื อ การวัดโดยการใช้แ บบทดสอบ และเป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลื อกตอบ
(Multiple Choice Tests) เป็ นส่ วนใหญ่ เพราะเป็ นแบบทดสอบที่ สามารถวัดได้รอบด้าน สามารถ
วัด ผลของการเรี ย นรู ้ ไ ด้ ห ลายอย่ า ง ตั้ง แต่ ก ระบวนการทางสติ ปั ญ ญา ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ตลอดจนถึงการจดจาเบื้องต้น
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3. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรม
พฤติกรรมเป็ นลักษณะหรื อท่าทางต่าง ๆ ที่ บุคคลแสดงออกมา โดยผูอ้ ื่นอาจเห็ นได้ง่าย
เช่ น การเดิ น การวิ่ง การยิ้ม หรื อผูอ้ ื่นอาจเห็ นได้ยากและต้องใช้เครื่ องมือช่ วย เช่ น การเต้นของ
หัวใจ ซึ่งพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดงออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็น
ว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ น้ นั ๆ พฤติกรรมหรื อการกระทาใด ๆ มีพ้ืนฐานมาจากความรู ้
ความเข้าใจ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิ ดพฤติกรรม โดยแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
ออกไป เนื่ องจากได้รับความรู ้ จากแหล่ งต่าง ๆ ไม่เท่ากัน มีการตีความข้อมูลที่ได้รับมาไปคนละ
ความหมายกันทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่ องความรู ้ที่ไม่เท่ากัน
3.1 ความหมายของพฤติกรรม
อุทัย หิรัญโต (2526: 14) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง กริ ยาอาการหรื อ
ปฏิกิริยาที่แสดงออกหรื อเกิดขึ้น เมื่อเผชิ ญกับสิ่ งเร้า โดยอาจจะมาจากภายในร่ างกายหรื อภายนอก
ร่ างกายก็ได้ ปฏิ กิริยาที่แสดงออกมานี้ มิได้เป็ นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึ งพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับจิตใจด้วย คาว่า Behavior ใช้แทนกันได้กบั คาว่า Action นักจิตวิทยาถือว่าการเคลื่อนไหว
ของอินทรี ยท์ ุกชนิ ด ที่ปรากฏออกมาเป็ นพฤติกรรมที่ตอ้ งมี หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือพฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นได้ตอ้ งมีมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
กัน ยา สุ ว รรณแสง (2538: 92) ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติ ก รรมว่า คื อ อาการ ท่ า ทาง
บทบาท ลีลา การประพฤติ การปฏิบตั ิ หรื อการกระทาที่แสดงออกให้ปรากฏด้วยประสาทสัมผัส
ทางใดทางหนึ่ ง คื อ โสตสัมผัส ชิ วหาสัมผัส และทางผิวหนัง หรื อ มิ ฉะนั้นก็สามารถวัดได้โดย
เครื่ องมือ
เฉลิมพล ตันสกุล (2541: 2) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การแสดงออกใน
ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นได้ ทั้งในมนุ ษย์และสัตว์ พืช จุ ลินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่เกิ ดขึ้นภายในร่ างกาย หรื อภายนอกร่ างกาย พฤติกรรมนี้ สามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อใช้เครื่ องมือวัด หรื ออาจสังเกตได้ในทางอ้อม เช่น การพูด การจา การเคลื่อนไหว การ
ทางานของระบบต่าง ๆ ภายในร่ างกาย การคิด ตลอดจนความรู ้สึก และทัศนคติ
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2544: 17) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมในมนุษย์ไว้วา่ คือ การกระทา
หรื อกิ ริยาที่ แสดงออกมาทางร่ า งกาย กล้ามเนื้ อ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู ้ สึ ก
พฤติกรรมเป็ นผลจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า เมื่อมีส่ิ งใดมากระตุน้ จะทาให้มีการตอบสนองทันที
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จากความหมายต่าง ๆ ที่ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมเสนอมานั้น สามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรม คือ
การกระท าหรื อท่ า ทางต่ า ง ๆ ที่ บุ ค คลแสดงออกมา โดยแสดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ความ
ต้อ งการของจิ ตใจที่ ส นองตอบต่ อ สิ่ ง เร้ า ซึ่ งอาจสัง เกตเห็ นได้โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม และ
พฤติกรรมบางลักษณะอาจสังเกตได้ดว้ ยการใช้เครื่ องมือช่วยหรื อโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือช่วย
3.2 องค์ ประกอบของพฤติกรรม
ครอนบาค (Cronbach, 1963: 68-70) ได้อธิ บายว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเกิ ดขึ้นจาก
องค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุประสงค์ที่ทาให้เกิ ดกิ จกรรมต่าง ๆ
คนเรามีพฤติกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรื อต้องการทาตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ตนได้ต้ งั ไว้ คนเรามักมี ความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดี ยวกัน และมักเลื อก
สนองตอบความต้องการที่รีบด่วนก่อนความต้องการอื่น ๆ
2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรื อความสามารถที่จาเป็ นในการประกอบ
พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการนั้น คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้น
พฤติ กรรมของทุ ก คนจึ ง ไม่ จาเป็ นต้องเหมื อนกัน และไม่ สามารถจะประกอบพฤติ กรรมได้ทุ ก
รู ปแบบ
3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมีโอกาส
หรื อสถานการณ์น้ นั ๆ เป็ นสถานการณ์ที่เหมาะสมสาหรับการประกอบพฤติกรรม
4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแล้ว
คนเราก็มกั จะประเมิ นสถานการณ์ หรื อคิ ดพิจารณา ก่ อนที่ จะทาพฤติ กรรมนั้น ๆ ลงไป เพื่อให้
พฤติกรรมที่ทาลงไปนั้นมี ความเสี่ ยงน้อยที่ สุด และสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
มากที่สุด
5. การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้แปลความหมาย หรื อได้ประเมินสถานการณ์แล้ว
พฤติกรรมก็จะถูกกระทาตามวิธีการที่ได้เลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย
6. ผลที่ได้รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้ว ผลที่ได้จากการกระทานั้น ๆ
อาจจะตรงกับความต้องการ หรื ออาจจะไม่ตรงกับความต้องการที่ตนเองได้คาดหวังไว้ก็ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ ก็จะประสบกับความผิดหวังสิ้ นหวัง ซึ่ งเมื่อเกิดความผิดหวังสิ้ นหวังแล้ว คน ๆ
นั้นก็อาจจะกลับไปแปลความหมายใหม่ เพื่อที่จะหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของตนเองใหม่
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า พฤติกรรมมนุ ษย์ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง
ด้วยกัน ได้แก่ ความเข้าใจ ความพร้อม เป้ าหมาย สถานการณ์ การตอบสนอง การแปลความหมาย
ผลลัพธ์ที่ตามมา และปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นมาทั้งสิ้ น ซึ่งนับว่าเป็ นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์นนั่ เอง
3.3 ประเภทของพฤติกรรม
สุ ภัททา ปิ ณฑะแพทย์ (2542: 2-5) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ
ไว้ ดังนี้
1. พิจารณาจากพฤติกรรมที่ปรากฏด้วยการสังเกต ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ
พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็ นได้อย่างชัดเจน และพฤติ กรรมภายใน (Covert) คื อ พฤติ กรรมที่ ไม่
ปรากฏให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
2. พิ จ ารณาจากแหล่ ง ที่ เกิ ด พฤติ ก รรม พฤติ ก รรมที่ เ กิ ดขึ้ น ภายในร่ า งกายเมื่ อ บุ ค คลมี
วุฒิภาวะ เป็ นพฤติกรรมความพร้ อมที่ เกิ ดขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็ นตัวกาหนด เป็ นไปตามเผ่าพันธุ์
และวงจรชี วิต เป็ นพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นโดยมี ส่ิ งแวดล้อมเป็ นตัวกระตุ น้ เป็ นพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากประสบการณ์ซ่ ึ งก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน
3. พิจารณาจากภาวะทางจิ ตของบุ คคล พฤติก รรมที่กระทาโดยรู ้ ตวั (Conscious) เป็ น
พฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับจิตสานึก และพฤติกรรมที่กระทาโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็ นพฤติกรรม
ที่อยูใ่ นระดับจิตไร้สานึก หรื อจิตใต้สานึก อาจเรี ยกอีกอย่างว่า พฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ
4. พิ จ ารณาจากแหล่ ง พฤติ ก รรมการแสดงออกของอิ น ทรี ย ์ กล่ า วคื อ เป็ นพฤติ ก รรม
ทางกายภาพ (Physiological Activities) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้อวัยวะของร่ างกายอย่าง
เป็ นรู ปธรรม เช่ น การเคลื่ อนไหวร่ างกายด้วยแขนหรื อขา การปรั บเปลี่ ยนอิ ริยาบถของร่ างกาย
การพยักหน้า การโคลงตัว การงอตัว เป็ นต้น สาหรับพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities)
เป็ นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับความคิด ความเข้าใจ หรื อเกิดอารมณ์ เป็ นต้น
5. พิ จ ารณาจากการท างานของระบบประสาท เป็ นพฤติ ก รรมที่ ส ามารถควบคุ ม ได้
(Voluntary) เป็ นพฤติ ก รรมที่ อยู่ใ นความควบคุ ม และการสั่ ง การด้วยสมอง จึ ง สามารถแสดง
พฤติกรรมได้ตามที่ตอ้ งการ และพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็ นพฤติกรรมการทางาน
ของระบบร่ างกายที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ เช่น สัญชาตญาณ และการทางานของระบบอวัยวะภายใน
เป็ นต้น

26
จากแนวคิ ดข้า งต้นชี้ ใ ห้เห็ นว่า พฤติ กรรมของมนุ ษย์แบ่ง ออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
พฤติกรรมที่เกิ ดจากภาวะทางกาย และพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นจากสภาวะทางจิตใจ ซึ่ งมีท้ งั ประเภทที่
รู ้ตวั และไม่รู้ตวั แบ่งออกเป็ นที่ควบคุมได้ และแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้
3.4 การเกิดพฤติกรรม
นักจิตวิทยาเชื่อว่า พฤติกรรมนั้นเป็ นผลที่เกิดจากการทาปฏิกิริยาของมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการกระตุน้ ที่เรี ยกว่า
“พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ” โดยลาดับชั้นของพฤติกรรม มีดงั นี้ (ประสาท อิศรปรี ชา, 2538: 13)
1. เมื่อมีสิ่งเร้าเกิดขึ้น จะทาให้เกิดความต้องการ
2. เมื่อเกิดความต้องการ ก็จะพยายามแสวงหาทางที่จะตอบสนองความต้องการ
3. เมื่อได้รับการตอบสนองหรื อไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะแสดงอาการออกมา คือ พอใจ
หรื อไม่พอใจ ถ้าหากพอใจ ความต้องการก็จะลดลง หากไม่ได้รับการตอบสนองหรื อไม่พอใจก็จะ
เกิดความต้องการนั้นอยู่
3.5 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการแสดงพฤติกรรม
สิ่ งที่มีอิทธิ พลโดยทัว่ ๆ ไปของมนุ ษย์ คือการแสดงออกถึงการกระทาของมนุ ษย์ซ่ ึ งไม่ได้
เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากมีสิ่งกระตุน้ ให้เกิดการกระทาหรื อที่เรี ยกว่าพฤติกรรมนั้นขึ้นมา สิ่ งที่กระตุน้
ให้เกิ ดพฤติ กรรมมี หลายประการ โดยจะต้องมีการศึกษาเพื่อให้ทราบและเข้าใจสาเหตุ หรื อเพื่อ
ทานายและควบคุ มพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้ชดั เจนขึ้น จึงจาเป็ นต้องเข้าใจเกี่ ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ว่า
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร และปั จจัยดังกล่าว มีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมอย่างไร
ซึ่งสามารถนาความรู ้ที่ได้มาอธิ บายสาเหตุเพื่อนาไปสู่ การปรับพฤติกรรมมนุ ษย์ได้ ด้วยคาถามต่าง ๆ
ดังกล่าวจึงนาไปสู่ การศึกษาถึงปั จจัยสาคัญ ๆ ที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมมนุ ษย์ (สุ ชา จันทร์ เอม,
2529: 248-250) ได้แก่
1. ความเชื่ อ คื อการที่บุคคลยอมรั บข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ซึ่ งความคิ ดของเขาอาจจะถู กต้อง
หรื อไม่ถูกต้องก็ได้ คนเรามีความเชื่ อที่แตกต่างกันออกไป บางคนเชื่ อว่า ทาดี ยอ่ มได้ดี บางคนเชื่ อ
เรื่ องโชคลาง บางคนเชื่ อเรื่ องไสยศาสตร์ เป็ นต้น ความเชื่ อเหล่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ หักห้ามได้ยาก และ
มี อิท ธิ พ ลต่อบุ ค คลมาก บุ ค คลใดมี ความเชื่ ออย่า งใดก็ จะมี พฤติ กรรมเป็ นไปตามความเชื่ อของ
เหล่านั้น
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2. ค่านิยม เป็ นเครื่ องชี้แนวทางการปฏิบตั ิอย่างกว้าง ๆ แก่บุคคล ว่าอะไรที่เป็ นจุดมุ่งหมาย
แห่ งชี วิต สิ่ งใดที่ ควรประพฤติ ปฏิ บตั ิ หรื อไม่ควรประพฤติปฏิ บตั ิ ค่านิ ยมอาจได้มาจากการอ่า น
คาบอกเล่า หรื อคิดขึ้นมาเองก็ได้ ค่านิยมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ค่านิ ยม
ของมนุ ษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าชาติใด ๆ มักจะคล้ายคลึ งกัน เช่ น ความรัก ชื่ อเสี ยง เงิ นทอง สุ ขภาพ
ความรู ้ เป็ นต้น
3. บุคลิกภาพ เป็ นคุ ณลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่ งมีหลายรู ปแบบ เช่น แบบเผด็จการ เป็ น
คนที่ชอบบังคับ ชอบใช้อานาจ ไม่เชื่ อใครง่าย ๆ และมี อคติ แบบประชาธิ ปไตยเป็ นคนที่เชื่ อใน
เรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค แบบที่ชอบทาอะไรด้วยตนเอง และอื่น ๆ เป็ นต้น
4. สิ่ งที่มากระตุน้ พฤติกรรม สิ่ งที่มากระตุน้ พฤติกรรมนี้ จะเป็ นอะไรก็ได้ เช่ น ความสวย
ความหิ ว อาหาร หนังสื อ คาชม เป็ นต้น สิ่ งที่กระตุน้ พฤติกรรมนี้ จะมีเข้มข้นแตกต่างกันออกไป
และสิ่ งที่กระตุน้ พฤติกรมอย่างหนึ่งก็อาจมีพลังที่จะกระตุน้ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
5. ทัศนคติ ทัศนคติโดยทัว่ ๆ ไป หมายถึง ความรู ้สึกหรื อท่าทีของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุ
สิ่ งของ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู ้สึกหรื อท่าทีน้ ี จะเป็ นทานองที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ชอบ
หรื อไม่ชอบ ทัศนคติจึงมีความสาคัญต่อการตอบสนองทางสังคมของบุคคล ที่มีพฤติกรรมอย่างไร
หรื อทาสิ่ งใดลงไป ทัศนคติจะเป็ นเครื่ องกาหนดให้มีพฤติกรรมเป็ นอย่างนั้น
6. สถานการณ์ หมายถึ ง สภาพแวดล้อมหรื อสภาวะที่บุคคลกาลังจะมีพฤติกรรม ตัวอย่าง
เช่น อากาศในเมืองไทยร้อนอบอ้าว ถ้าเราอยูใ่ นบ้าน เราก็จะถอดหรื อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว แต่ถา้
เราก าลังสอนหนังสื อหรื อเดิ นกลางถนนถึ ง จะร้ อนแค่ ไหน เราก็ไม่ส ามารถทาได้ เพราะฉะนั้น
สถานการณ์น้ ี จึงเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมที่สาคัญมาก แต่สถานการณ์เปิ ดช่องให้แล้ว พฤติกรรม
ของคนก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัยของเขาที่แสดงออกมา
3.6 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมไว้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์
และเฉลิมพล ตันสกุล, 2549: 5) ดังนี้
แนวคิดที่ 1 เชื่ อว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากการตัดสิ นใจของตนเอง (ปั จจัยภายในตัว
บุคคล) รากฐานของแนวคิดนี้ ต้ งั อยูบ่ นสมมติฐานที่วา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรื อปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมนั้น มาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคลอันได้แก่ ความรู ้ เจตคติ ความเชื่ อ
ค่านิยม แรงจูงใจ และความตั้งใจ เป็ นต้น” ดังนั้น นักพฤติกรรมศาสตร์ ที่สนใจแนวคิดนี้ จึงมุ่งศึกษา
และสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทฤษฎี
แรงจูงใจ เป็ นต้น
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แนวคิ ด ที่ 2 เชื่ อว่า สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมเกิ ดจากปั จจัย ภายนอกตัวบุ ค คล รากฐานของ
แนวคิดนี้ ต้ งั อยู่บนสมมติฐานที่วา่ “สาเหตุของการเกิ ดพฤติกรรมเกิดจากปั จจัยภายนอกตัวบุคคล”
ดังนั้น นักพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มนี้ จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ระบบสังคม
การเมือง เศรษฐกิ จ การศึ กษา ศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร ลักษณะทางภูมิ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เป็ นต้น
แนวคิดที่ 3 เชื่ อว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปั จจัยหลาย ๆ ปั จจัย รากฐานของแนวคิดนี้
ตั้งอยูบ่ นสมมติฐานที่วา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปั จจัยหลาย ๆ ปั จจัยด้วยกัน ทั้งปั จจัย
ภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล”
จะเห็นได้วา่ ทั้ง 3 แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้พฒั นามาจากหลักการวิเคราะห์การเกิดของ
พฤติกรรมที่วา่ “การแสดงออกของพฤติกรรมหนึ่ ง ๆ อาจมาจากหลายสาเหตุก็ได้” ดังนั้น ในการ
แก้ไ ขปั ญหาพฤติ ก รรมนั้น ต้องอาศัย ผูท้ ี่ มี ความรู ้ ค วามช านาญจากในหลากหลายวิชาชี พ เพื่ อ
ร่ วมกันดาเนินการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมนัน่ เอง
3.7 วิธีการศึกษาพฤติกรรม
วิธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ ส าคัญ สามารถกระท าได้มี 4 วิธี ต ามลัก ษณะของพฤติ ก รรม
ที่ศึกษา (ประสิ ทธิ์ ทองอุ่นและคนอื่น ๆ, 2542: 7-9) ดังนี้
1. จิ ตวิท ยาที่ มี ความเป็ นวิท ยาศาสตร์ สู ง มาก มุ่ง ศึ ก ษาความสั ม พันธ์ เชิ ง เหตุ ผ ลและผล
ระหว่างเหตุการณ์ (Event) สองเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เป็ นเหตุเรี ยกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) ส่ วนเหตุ การณ์ ที่เป็ นผลเรี ยกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิ บตั ิต่อตัว
ทดลองหรื อตัวแปรอิสระเรี ยกว่า การจัดกระทา (Treatment) การทดลองครั้งหนึ่ง ๆ จะต้องมีตวั แปร
ตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป แต่การทดลองนี้ มีขอ้ จากัดอยูม่ าก เพราะการควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ ง
นั้น อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกแซงจนเกิดความล้มเหลวได้ ในการทดลองส่ วนใหญ่มกั มีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ผูท้ ดลองจัดกระทากับตัวแปรกลุ่มควบคุ ม คือ กลุ่มที่
ผูท้ ดลองมิได้จดั กระทากับตัวแปร
2. สารวจ (Survey Method) เป็ นวิธีการวิจยั โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างมี ระเบียบจาก
ประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อใช้แบบสอบถาม การควบคุมกระทาได้โดยการ
แบ่งประเภทของผูต้ อบและประเภทของคาถาม การสารวจเป็ นวิธีการที่ นิยมใช้กนั มาก เพราะ
กระทาได้ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ วกว่าวิธีทดลอง และสามารถครอบคลุ มผูต้ อบได้เป็ นจานวน
มาก ตัวอย่างการสารวจ เช่น การศึกษาวิจยั เรื่ องเกี่ยวกับประชากร การศึกษาทัศนคติ ค่านิ ยม ความ
คิดเห็นทางการเมือง การสารวจทางการศึกษา เป็ นต้น
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3. คลินิก (Clinical Method) เป็ นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth study) รายใดราย
หนึ่งโดยใช้เครื่ องมือ (Instrument) หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในหลาย ๆ ด้านและใช้เวลานาน
ทาให้ทราบสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนได้ความรู ้ใหม่ ๆ ที่จะนาไปใช้กบั กรณี อื่น ๆ
ได้ ทานองเดี ย วกับการที่ แพทย์รักษาคนไข้รายใดรายหนึ่ ง นั้นเอง การศึ กษาบุ ค คลเป็ นรายกรณี
(Case Study) ก็คือ วิธีการทางคลินิกวิธีหนึ่ง
4. สังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมจานวนมากจาเป็ น ต้องศึกษา
ในสถานการณ์ ป กติ ที่ พ ฤติ ก รรมเหล่ า นั้นเกิ ดขึ้ น โดยการเฝ้ า สั ง เกตและบันทึ ก พฤติ ก รรมกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งเรี ยกว่า การสังเกตอย่างมีระบบ วิธีการนี้ ตอ้ งนิ ยามพฤติกรรมที่จะสังเกตได้ชดั เจนและ
วัดได้ เรี ยกว่า นิ ยามปฏิบตั ิการ (Operational definition) รวมทั้งจะต้องทาการสังเกต โดยห้ามมิให้
กลุ่มตัวอย่างรู ้ตวั ด้วย
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้มีผสู ้ นใจนาแนวคิด ทฤษฎีน้ ี ไป
ทาวิจยั ในหลากหลายแง่หลากหลายมุม ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอ ดังต่อไปนี้
ทศมนพร พุทธจันทรา (2547) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นในการดาเนิ นชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษา : จังหวัดราชบุรี พบว่าข้าราชการจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นในการ
ดาเนิ นชี วิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการรับรู ้ เนื้ อหาสาระ โดยภาพรวมของการรับรู ้อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก คือทราบเนื้ อหาสาระของเศรษฐกิ จพอเพียง รับรู ้ความหมายของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และด้านการนามาใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก และด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความคิ ดเห็ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็ นของข้าราชการจังหวัดราชบุรีในการดาเนิ นชี วิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของข้าราชการจังหวัดราชบุรีในการดาเนิ นชี วิตตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง คือ
ปัจจัยด้านเพศ การดารงตาแหน่ง อายุการรับราชการ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
นพพร เมธีอนันต์ กุล (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “การนาแนวปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต: กรณี ศึกษาเกษตรกรลู กค้า ธ.ก.ส. อาเภอวิเชี ยรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการนาแนวปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดาเนินชีวติ อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการนาแนวทางปฏิบตั ิ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตในระดับมาก คือ การนามาใช้ประโยชน์
ของชุมชน ส่ วนด้านที่มีการนาแนวทางปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิน
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ชี วิตในระดับน้อย คือ การรั บรู ้ ในเนื้ อหาสาระ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ และการนามาใช้
ประโยชน์ของตนเอง ปั จจัยที่มีผลต่อการนาแนวปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ พื้นที่พกั อาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ การออมเงิน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการนาแนวปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตของ
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และหนี้สิน
อัจฉรา ราชแก้ ว (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิตของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง
จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนปั จจัยที่ไม่มี
ผลต่อการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปปรั บใช้ในการดาเนิ นชี วิตของพนักงานขับรถโดยสาร
ประจาทาง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน และการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร
วิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ องความรู ้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมใน
การปฏิบตั ิตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบัน
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจ และ
ระดับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้ ความเข้าใจกับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ของ
นักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – ปี ที่ 4 ทุกสาขาวิชา ในคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 จานวนทั้งสิ้ น 294 คน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าสหสัมพันธ์ Pearson Product Moment พบว่า 1) นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบัง ทุก สาขาวิชา โดยรวม
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง อยู่ในระดับพอใช้ 2) ความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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วิสูตร สุ วิระกุล (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของ บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ศึกษาลักษณะการบริ หารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เปรี ยบเทียบความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะการบริ หารงาน เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ปั ญหาหรื อ อุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการบริ หารงาน
ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิ บตั ิ งานอยู่ที่สานักงานใหญ่
ตั้ง แต่ ระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารจนถึ ง ระดับ บริ หาร จานวน 420 คน ได้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งเท่ า กับ 222 คน ใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการบริ หารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ของบริ ษทั มีค่าในระดับมากทุกด้าน เนื่ องจากบริ ษทั มีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริ ยม์ า
อย่างยาวนาน ปัญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน อาจ
เป็ นเพราะผลโดยตรงมาจากความมีชื่อเสี ยง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นธุ รกิจให้ความสาคัญ
กับทรั พยากรบุ คคล การเปรี ยบเทียบคุ ณสมบัติส่วนบุ คคลของพนักงานต่อความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ลักษณะการบริ หารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จาแนกตามอายุ พบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบ ตั ิงาน พบว่า ในด้านความมีเหตุผลและ
ด้า นคุ ณ ธรรม พนัก งานมี ค วามคิ ดเห็ นแตกต่ า งกัน จาแนกตามเพศ พบว่า ในด้านการเงิ นและ
งบประมาณ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลัก ษณะการบริ หารงานตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งกับ ปั ญหาหรื ออุ ปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กนั เมื่อนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริ หารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลื น พนักงานไม่รู้สึกแปลกแยก ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาใน
องค์กร ไม่ขดั แย้งกับหลักบริ หารสมัยใหม่แต่อย่างใดและที่สาคัญสามารถนามาปรับใช้ได้ในองค์กร
ที่แสวงหากาไรได้
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เอือ้ งทิพย์ เกตุกราย (2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งในชี วิตประจาวันของประชาชนตาบลคลองพระอุ ดม อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชี วิตประจาวันของประชาชน
ตาบลคลองพระอุ บ ล อาเภอปากเกร็ ด จัง หวัด นนทบุ รี ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การมีระบบ
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ส่ วนการประยุกต์ใช้เงื่อนไขของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า เงื่อนไขคุ ณธรรม อยูใ่ นระดับมาก และเงื่อนไขความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชี วิตประจาวันของประชาชน ตาบลคลองพระอุดม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา อายุ อาชี พ แหล่ง
ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และระดับความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
นันทิด า ค าเฮื อน (2553) ได้ท าการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ศึ กษาการประยุกต์ใ ช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนของพนักงานครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรี ยน
การสอนของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิ คมจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีการประยุกต์ใช้อยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ด้านการบริ หารจัดการ และด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
สรุ ปผลได้ดงั นี้ 1.1 ด้านการบริ หารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงจากค่าเฉลี่ ยน้อยไปมาก
พิจารณาจาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่ วมในการให้คาปรึ กษาการทากิ จกรรมตามรู ปแบบการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกั เรี ยน มีส่วนร่ วมในการสร้างความสามัคคีในโรงเรี ยน
มีส่วนร่ วม ในการสร้ างความเข้มแข็งในโรงเรี ยน และจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามนโยบายของโรงเรี ยน 1.2 ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจาก 3 อันดับแรก เรี ยงค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สอนให้
นักเรี ย นรู ้ จกั การนาหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต ครู และนักเรี ย น
ร่ วมกันปฏิ บตั ิในการดู แลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และจัดการเรี ยนการสอนให้
นักเรี ยนร่ วมสื บทอดภู มิปัญญาท้องถิ่ น 1.3 ด้านการจัดแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณาจาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มี การให้ความรู ้ แก่นักเรี ยนในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ แต่งกายตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ช่วยส่ งเสริ มให้รักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการกระทาใด ๆ ที่จะ
ส่ งผลต่อธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 1.4 ด้านกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณาจาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติให้เกิ ดกับโรงเรี ยน
สอนให้นัก เรี ย นแสวงหาความรู ้ เรื่ อ งการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นประจ า มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
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กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนเป็ นประจา 2. การเปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนจาแนกตามเพศ โดยรวมและทุกรายด้านพบว่า
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ 3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการ
เรี ยนการสอนจาแนกตามอายุของครู โดยรวมและรายด้าน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดแหล่ง
เรี ย นรู ้ แตกต่ า งกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ด้า นอื่ น ๆไม่แตกต่า ง 4. การเปรี ย บเทีย บการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนจาแนกตาม สถานภาพ พบว่า
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านที่แตกต่างกันคือ ด้านการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 5. การเปรี ยบเทียบการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนจาแนกตาม ระดับการศึกษา
โดยรวมและรายด้านพบว่าพนักงานครู มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริ หารจัดการ
สมศั ก ดิ์ ตรงงาม (2553) ได้ท าการศึก ษาวิจยั เรื่ อง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน ในอ าเภอลาดหลุ ม แก้ว จัง หวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติและความคิดในด้านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนิ นชีวิต ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีน้ นั อยูใ่ น
ระดับมาก สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชี พ และเวลาที่อยู่
ในพื้นที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการนาหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู ้ ความ
เข้า ใจ พฤติ ก รรม และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้องดัง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ โดยได้นาองค์ความรู ้มากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง ความรู ้และพฤติกรรมใน
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1. สถานภาพส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
2. ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
พฤติ ก รรมในการน าหลัก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการ
ค้าภายในกระทรวงพาณิ ชย์ 4 ด้าน
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ความรู ้ และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ รวมถึงข้อคิดเห็นและแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมในการดาเนิ นชี วิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีดาเนิ นการวิจยั
ซึ่ งสามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
1. ประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชำกรและกำรสุ่ มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร (Population)
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้าราชการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
จานวน 466 คน
1.2 วิธีกำรสุ่ มขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคานวณจากสู ตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ทราบจานวนประชากร (Finite Population) ตามสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 โดยใช้สูตร ดังนี้
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n =

N
1 + N (e) 2

เมื่อ n คือ จานวนหรื อขนาดของตัวอย่าง
N คือ จานวนของประชากรทั้งหมด
e คือ ค่าความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ (e = 0.05)
แทนค่าในสู ตร

n =
n =
n =

466
1  466 (0.05) 2
466
1  1.165

215.24 หรื อ 215 คน

อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรเตรี ยมตัวอย่างสารองไว้อีกจานวนร้ อยละ 10 ของจานวน
ขนาดตัวอย่าง ซึ่ งจะเท่ากับ 10% x 215 = 21.5 หรื อ 22 คน รวมประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 215 คน หากไม่ครบจะเพิ่มอีก 22 คนมาแทน
1.3 กำรเลือกประชำกรตัวอย่ำง
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กประชากรตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling) คือ แจกแบบสอบถามให้กบั ข้าราชการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของประชากรตัวอย่างตามกลุ่ มเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน
โดยให้มีจานวนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ในการวิจยั ครั้งนี้ มีการนาข้อมูลคุณลักษณะของประชากรไปทา
การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 215 ฉบับ โดยแบบสอบถามได้จดั สร้ างตามวัตถุ ประสงค์แ ละกรอบ
แนวคิด โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
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2.1 กำรสร้ ำงแบบสอบถำม
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1 ศึกษา ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นข้อมู ลพื้นฐานในการ
กาหนดคาถามในแบบสอบถามฉบับร่ าง ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้
2 สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตัวแปรที่
ใช้ในการวิจยั
2.2 ลักษณะและรำยละเอียดของแบบสอบถำม
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่ วนบุคคล คื อ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบสอบถามในลักษณะปลายปิ ดให้เลือกตอบตามรายการ (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ สามารถ
นามาใช้เพื่อการดาเนิ นชี วิตซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมและได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเอง
โดยลักษณะของแบบสอบวัดความรู ้เป็ นแบบถูก ผิด จานวน 15 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน แล้วรวมคะแนน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความรู ้สูง
=
ค่าคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป
ระดับความรู ้ปานกลาง =
ค่าคะแนนระหว่าง 9 – 11 คะแนน
ระดับความรู ้ต่า
=
ค่าคะแนนต่ากว่า 9 คะแนน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด มาตราส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึงมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึงมาก
ระดับ 3 หมายถึงปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงน้อย
ระดับ 1 หมายถึงน้อยที่สุด
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ข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อถามประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ มีช่วงการวัดแบ่งเป็ น 5 ช่วง และนาคะแนนเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดย
กาหนดเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (Best & Kahn , 1998 : 247)
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรม
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอปั ญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับความรู ้ และพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้
ในการดาเนินชีวติ เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
2.3 กำรทดสอบแบบสอบถำม
เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็ จแล้วก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบหา
ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้
1 กำรตรวจสอบควำมเทีย่ งตรง (Validity)
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอคณะอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นตรงกับ
เนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่ รวมทั้งตรวจสอบด้านภาษาที่ใช้ การวางรู ปแบบข้อความต่าง ๆ
แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2 กำรทดสอบเพื่อหำค่ ำควำมน่ ำเชื่ อถือได้ (Reliability)
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้ โดยนา
แบบสอบถามดัง กล่ า วไปสอบถามกับ กลุ่ ม ประชากรในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์
ที่ มี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษา จ านวน 30 คน และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเ คราะห์
หาค่าความน่ าเชื่ อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้านวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ซึ่ งมีสูตรในการคานวณ ซึ่ งใช้ค่าความเชื่ อมัน่
อยูใ่ นเกณฑ์ต่อไปนี้
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- ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.59 ลงไป หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับต่า
- ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.60-0.77 หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
- ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.78 ขึ้นไป หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับสู ง
โดยใช้สูตร
α=
เมื่อ

α
n

S

2
t

S t2

2
n 
  Si 

1 
2 
St 
(n  1) 



= ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องภายใน
= จานวนข้อคาถามในแบบสอบถาม
= ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ระดับ 0.83 ซึ่ งเป็ นค่าที่อยูใ่ นระดับสู ง จึงนาเอาแบบสอบถามนี้ ไปใช้
ในการวิจยั ต่อไป
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่แจกให้แก่ประชากรตัวอย่าง โดยดาเนิ นการแจกและรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตัวผูว้ ิจยั เอง ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ ได้รับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ
สามารถอธิ บายและเก็บแบบสอบถามคืนได้อย่างรวดเร็ ว ตลอดจนแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการตอบ
แบบสอบถามได้ แล้ว นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติสาเร็ จรู ป
4. สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
4.1 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบความถู กต้องและความเรี ยบร้ อย จากนั้นนามา
จัดระเบี ย บข้อมู ล เพื่ อเตรี ย มการส าหรั บการวิเคราะห์ ทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็ จรู ป ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้

40
1. ลงรหัสในแบบสอบถาม
2. จัดทาคู่มือลงรหัส เพื่ออธิ บายตัวแปรตามรหัสที่กาหนดไว้
3. แปลงข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถามเป็ นรหัส (Code) แล้วบันทึกลงในตารางลงรหัส
4. นาข้อมูลจากการลงรหัสใน Coding Form ไปบันทึกในแผ่น CD
5. กาหนดคาสั่งการใช้ค่าทางสถิ ติ โดยนาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิ ติ
สาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แล้ว นามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์
ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
5.2 การวิเคราะห์ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
แบบทดสอบถูก-ผิด โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
5.3 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นการวิเคราะห์ระดับ
พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.4 การวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมในการนาหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยจาแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงและทดสอบความแตกต่างในการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิตโดยใช้ค่า T-test และ F-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way
ANOVA)
5.5 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
โดยใช้วธิ ีการสรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis)
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4.2 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. สถิติพืน้ ฐำน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร
F  100
N

P =
เมื่อ

P
F
N

แทน ค่าร้อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
แทน ความถี่ของข้อมูล
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรื อ
X

เมื่อ

X

X
N

X

) ใช้สูตร

X
= 
N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.3 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้สูตร
S.D. =
เมื่อ

S.D.

แทน
 X 2 แทน
( X 2 ) แทน
N
แทน

X

2

 ( X 2 )

N ( N  1)

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิติทใี่ ช้ ในกำรทดสอบสมมติฐำน
2.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ T-test (T-test
for Independent Sample) ใช้สูตร
T =

เมื่อ

T
X1
X2
S12
S 22

N1

N2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

X1  X 2
S12 S 22

N1 N 2

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1
ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 2
ค่าความแปรปรวนกลุ่มที่ 1
ค่าความแปรปรวนกลุ่มที่ 2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2

2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของข้อมูลที่ มากกว่า 2 กลุ่ ม โดยใช้สถิ ติ
F-test โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้สูตร
F =
เมื่อ

F
MSB
MSW

MS B
MSW

แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้การศึกษาวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
วิจยั เรื่ อง “ความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์” โดยแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 215 ชุ ด
เก็บได้ 215 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 5 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ตอนที่ 2 ความรู ้ ค วามเข้า ใจของข้า ราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ใ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมในการน าหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 5 ปั ญหา อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการนาหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
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1. สถานภาพส่ วนบุคคลของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ในการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของประชากรตัว อย่ า ง โดยจ าแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) มีผลการวิเคราะห์ดงั รายละเอียดตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ
สถานภาพส่ วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
77
138
215

ร้ อยละ
35.81
64.19
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพส่ วนบุคคลร้อยละ 64.19 และร้อยละ 35.81 เป็ น
เพศหญิงและเพศชาย ตามลาดับ
ตารางที่ 2 สถานภาพส่ วนบุคคล จาแนกตามกลุ่มอายุ
สถานภาพส่ วนบุคคล
ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
51
81
43
40
215

ร้ อยละ
23.72
37.67
20.00
18.60
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่า ข้อมู ลทัว่ ไปของสถานภาพส่ วนบุ คคล จาแนกตามอายุ
พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 81
คน คิดเป็ นร้อยละ 37.67 รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 30 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.72 อายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.60
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ตารางที่ 3 สถานภาพส่ วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษา
สถานภาพส่ วนบุคคล
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
14
150
51
215

ร้ อยละ
6.51
69.77
23.72
100.00

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่า ข้อมู ลทัว่ ไปของสถานภาพส่ วนบุ ค คลของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.77
ตารางที่ 4 สถานภาพส่ วนบุคคล จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
สถานภาพส่ วนบุคคล
ต่ากว่า 10 ปี
10-20 ปี
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
101
67
47
215

ร้ อยละ
46.98
31.16
21.86
100.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพส่ วนบุคคล จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
พบว่า ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานต่ ากว่า 10 ปี จานวนร้อยละ 46.98 รองลงมาร้ อยละ
31.16 และร้อยละ 21.86 มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 10-20 ปี และ 20 ปี ขึ้นไป ตามลาดับ
2. ความรู้ ความเข้ าใจของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยนาคะแนนมาแบ่งตามเกณฑ์ระดับความรู ้ความเข้าใจ 3 ระดับ คือ
ระดับความรู ้สูง
=
ค่าคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป
ระดับความรู ้ปานกลาง =
ค่าคะแนนระหว่าง 9 – 11 คะแนน
ระดับความรู ้ต่า
=
ค่าคะแนนต่ากว่า 9 คะแนน
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ตารางที่ 5 ระดับความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ระดับความรู้
ระดับความรู ้สูง
ระดับความรู ้ปานกลาง
ระดับความรู ้ต่า

คะแนน
12 คะแนนขึ้นไป
9 – 11 คะแนน
9 คะแนน

จานวน
26
129
60
215

รวม

ร้ อยละ
12.09
60.00
27.91
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่มีความรู ้
ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ระดับความรู ้ ปานกลาง จานวน 129 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 รองลงมามีความรู ้ความเข้าใจ ระดับความรู ้ต่า จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.91
และมีความรู ้ความเข้าใจ ระดับความรู ้สูง จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.09 ตามลาดับ
3. พฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชี วิตของ
ข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดตามตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 6 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านเศรษฐกิจ
ข้ อที่
1.
2.

ประเภทพฤติกรรม
ด้ านเศรษฐกิจ
การเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ตามความจ าเป็ นใน
ชีวติ ประจาวันมากกว่าสิ นค้าตามโปรโมชัน่
การได้มีการวางแผนการใช้จ่ายด้านอุปโภค
บริ โภคและอื่ น ๆ อย่ า งรอบคอบเพื่ อ
ลดทอนค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเกินความจาเป็ น

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
3.93
0.805
3.76

0.784

ระดับ
ลาดับ
พฤติกรรม
มาก
3
มาก

5
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อที่
3.

4.

5.
6.

ประเภทพฤติกรรม
ด้ านเศรษฐกิจ
การไตร่ ตรองก่ อนใช้จ่ายเงิ นเพื่อซื้ อสิ นค้า
โดยค านึ ง ถึ ง ความประหยัด ความคุ ้ม ค่ า
และประโยชน์สูงสุ ดของสิ นค้านั้น
การโฆษณาสิ นค้าลดราคาจากสื่ อต่าง ๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
การบริ โภคอาหารที่ มี ประโยชน์และราคา
เหมาะสมกับรายได้
ความพยายามใช้จ่ายหรื อดารงชี วิตภายใน
กรอบรายได้ ไ ม่ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ สนองความ
ต้องการของตนเอง
รวม

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
4.03
0.729

ระดับ
ลาดับ
พฤติกรรม
มาก
1

3.43

0.861

ปานกลาง

6

4.02

0.710

มาก

2

3.84

0.801

มาก

4

3.84

0.808

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านเศรษฐกิจ มีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก
X = 3.84 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า การไตร่ ตรองก่อนใช้จ่ายเงิ นเพื่อซื้ อสิ นค้าโดยคานึ งถึ ง
ความประหยัด ความคุ ม้ ค่า และประโยชน์สูงสุ ดของสิ นค้านั้น อยู่ในระดับสู งสุ ด X = 4.03
รองลงมา คือ การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์และราคาเหมาะสมกับรายได้ X = 4.02 และข้อที่อยู่
ในระดับ ต่ า สุ ด คื อ การโฆษณาสิ น ค้า ลดราคาจากสื่ อ ต่ า ง ๆ ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
X = 3.43
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ตารางที่ 7 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านสังคม
ข้ อที่
1.
2.

ประเภทพฤติกรรม
ด้ านสั งคม
ความพยายามลด ละ เลิ ก อบายมุ ข ทุ ก
ประเภทในการดาเนินชีวติ ของตน
การแสวงหาความรู ้ และมุ่งพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ๆ เพื่อเป็ นคนดี มีคุณภาพของสังคม
รวม

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
4.06 0.905

ระดับ
พฤติกรรม
มาก

ลาดับ

2

4.01

0.666

มาก

4.04

0.794

มาก

1

จากตารางที่ 7 พบว่า การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านสังคม มีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก
X = 4.04 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ความพยายามลด ละ เลิก อบายมุข ทุกประเภทในการ
ดาเนิ นชีวิตของตน อยูใ่ นระดับสู งสุ ด X = 4.06 รองลงมา คือ การแสวงหาความรู ้และมุ่งพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ ๆ เพื่อเป็ นคนดี มีคุณภาพของสังคม X = 4.01
ตารางที่ 8 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านวัฒนธรรม
ข้ อที่
1.

ประเภทพฤติกรรม
ด้ านวัฒนธรรม
การมี การติ ดตามความเปลี่ ย นแปล ง
วัฒ นธรรมของโลก เพื่ อ เลื อ กรั บ เอามา
ปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เนิ นชี วิ ต อย่ า ง
รอบคอบและเหมาะสม
รวม

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
3.76
0.734

3.76

0.734

ระดับ
ลาดับ
พฤติกรรม
มาก
1

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านวัฒนธรรม มีระดับพฤติ กรรมอยูใ่ นระดับ
มาก X ’= 3.76
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้ อที่
1.
2.
3.

4.

5.

6.

ประเภทพฤติกรรม
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
การมีพฤติกรรมในการลดขยะในการดาเนิน
ชีวติ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
การใช้น้ า ไฟฟ้ าอย่า งประหยัดเพื่อช่ วยลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ความพยายามเลื อ กใช้ ว ัส ดุ ที่ ผ ลิ ต จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์
อย่างสู งสุ ด เช่น ถุงผ้า
ความนิ ยมใช้สินค้าที่สามารถนากลับมาใช้
ซ้ าหรื อรี ไซเคิลมากกว่าสิ นค้าประเภทที่ใช้
แล้วทิ้งเลย
การช่ ว ยปลู ก ต้น ไม้แ ละดู แ ลรั ก ษาต้น ไม้
ภายในบริ เวณสถานที่ทางานเพราะเห็นว่ามี
ความจาเป็ นกับระบบนิเวศ
การเดิ นทางโดยรถสาธารณะ เพื่ อช่ วยลด
ปริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซมลพิ ษ ช่ ว ยรั ก ษา
ระบบนิเวศ
รวม

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
3.82
0.721

ระดับ
ลาดับ
พฤติกรรม
มาก
2

3.88

0.761

มาก

1

3.66

0.902

มาก

4

3.67

0.879

มาก

3

3.40

1.031

ปานกลาง

5

3.25

1.145

ปานกลาง

6

3.61

0.943

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ด้านสิ่ งแวดล้อม มีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ
มาก X ’ = 3.61 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า การใช้น้ า ไฟฟ้ าอย่างประหยัดเพื่อช่ วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อยูใ่ นระดับสู งสุ ด X ’= 3.88 รองลงมา คือ การมีพฤติกรรมในการลดขยะใน
การดาเนิ นชีวิตเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม X ’= 3.82 และข้อที่อยู่ในระดับต่ าสุ ด คือ การเดินทาง
โดยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซมลพิษช่วยรักษาระบบนิเวศ X ’= 3.25

50
ตารางที่ 10 พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้ง 4 ด้าน
ข้ อที่ พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชี วติ
1.
2.
3.
4.

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านวัฒนธรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ภาพรวมพฤติกรรม ทั้ง 4 ด้ าน

ค่ าสถิติ
X’
S.D.
3.84
4.04
3.76
3.61
3.81

0.808
0.794
0.734
0.943
0.870

ระดับ
ลาดับ
พฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
4

จากตารางที่ 10 พบว่า การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ทั้ง 4 ด้าน มีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก
X ’= 3.81 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านสังคมอยูใ่ นระดับสู งสุ ด X = 4.04 รองลงมา คือ
ด้านเศรษฐกิจ X ’= 3.84 และด้านที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ด คือ ด้านสิ่ งแวดล้อม X ’= 3.61
4. การทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชี วิตของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจาแนก
ตามเพศ อายุ การศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิ บั ติงาน และความรู้ ค วามเข้ าใจหลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนิ นชี วิตของข้า ราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการทดสอบค่าที (Independent-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way
ANOVA)

51
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวติ ต่างกัน
ตารางที่ 11

การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตามเพศ

พฤติกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

เพศ
ชาย
’
3.89
3.92
3.86
3.45
3.72
X

หญิง
S.D.
0.864
0.870
0.702
0.975
0.926

’
3.80
4.10
3.70
3.71
3.80
X

S.D.
0.774
0.741
0.749
0.913
0.836

T

p-value

1.768
-2.236
1.508
-4.528
-2.453

0.077
0.026
0.133
0.000
0.014

จากตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตาม
เพศ พบว่า ข้าราชการทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ T-test แบบข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน พบว่า
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต แตกต่างกันอย่างสู งยิ่ง ตามนัยสาคัญที่
ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

52
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีอายุที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวติ ต่างกัน
ตารางที่ 12
พฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในการดาเนินชีวติ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตามอายุ
อายุ
ตา่ กว่ า 30 ปี
S.D.
X’

30-39 ปี
S.D.
X’

40-49 ปี
X ’ S.D.

มากกว่ า 50 ปี
X ’ S.D.

3.71
3.94
3.63
3.54
3.67

3.80
3.98
3.85
3.56
3.73

3.78
4.07
3.74
3.71
3.79

4.12
4.24
3.75
3.73
3.96

0.787
0.854
0.747
0.876
0.840

0.795
0.811
0.776
0.970
0.882

0.766
0.748
0.658
0.880
0.811

F

0.842 13.58
0.698 2.598
0.707 0.985
1.021 3.570
0.916 14.012

p-value

0.000
0.052
0.401
0.014
0.000

จากตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตาม
อายุ พบว่า ข้าราชการทุกช่วงอายุ มีระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96 , X = 3.79 , X = 3.79 และ
X = 3.67)
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) พบว่า ข้าราชการที่มีอายุที่ต่างกัน มี พฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต แตกต่างกัน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.00 หมายความว่า มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมอย่างสิ้ นเชิ ง จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

53
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
ต่างกัน
ตารางที่ 13

การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
มาใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิตของข้า ราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์
จาแนกตามการศึกษา

พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวติ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
S.D.
X’
4.01
4.00
3.64
3.73
3.87

0.857
1.054
0.929
0.936
0.927

การศึกษา
ปริญญาตรี
S.D.
X’
3.76
3.98
3.73
3.57
3.71

0.789
0.782
0.730
0.941
0.86

F

p-value

11.847
2.784
0.774
2.994
14.515

0.000
0.063
0.463
0.0504
0.000

สู งกว่ าปริญญาตรี
S.D.
X’
3.99
4.20
3.86
3.71
3.90

0.822
0.732
0.693
0.946
0.871

จากตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตาม
การศึกษา พบว่า ข้าราชการทุ กระดับการศึ กษา มีระดับพฤติ กรรมในการนาหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90 , X = 3.79 ,
X = 3.87 และ X = 3.86)
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) พบว่า ข้าราชการที่มีการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต แตกต่ า งกัน อย่า งสิ้ นเชิ ง โดยมี ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

54
สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ที่ ต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมในการน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ ต่างกัน
ตารางที่ 14

การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
มาใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิตของข้า ราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์
จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

พฤติกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ตา่ กว่ า 10 ปี
10-20 ปี
มากกว่ า 20 ปี
S.D.
S.D.
S.D.
X’
X’
X’
3.75
3.96
3.67
3.49
3.67

0.807
0.828
0.789
0.953
0.884

3.81
4.02
3.88
3.67
3.79

0.773
0.790
0.663
0.894
0.827

4.05
4.21
3.77
3.80
3.95

0.823
0.701
0.698
0.955
0.869

F

p-value

13.604
3.300
1.618
11.951
26.659

0.000
0.038
0.201
0.000
0.000

จากตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานที่ต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.95 , X = 3.79 และ X = 3.67)
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) พบว่า ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีระดับความรู ้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ต่างกัน
ตารางที่ 15

การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน
มาใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิตของข้า ราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์
จาแนกตามระดับความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมในการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านวัฒนธรรม
4.ด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

ความรู้ น้อย
S.D.
X’

ความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู้ ปานกลาง
S.D.
X’

ความรู้ สูง
S.D.
X’

3.63
3.88
3.65
3.50
3.61

3.91
4.11
3.80
3.68
3.84

3.90
4.04
3.81
3.56
3.78

0.751
0.773
0.799
0.905
0.829

0.813
0.746
0.711
0.952
0.870

0.833
1.009
0.694
0.965
0.921

F

p-value

16.888
3.586
0.903
4.743
21.540

0.000
0.029
0.407
0.009
0.000

จากตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
4 ด้าน มาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ จาแนกตาม
ระดับความรู ้ 3 ระดับในความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ข้าราชการที่มี
ระดับความรู ้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) พบว่า ข้าราชการที่มีระดับความรู ้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางใน
การด าเนิ น ชี วิ ต แตกต่ า งกัน อย่า งสิ้ น เชิ ง โดยมี ค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.00 จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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5. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ ของข้ าราชการกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Content Analysis)
การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยใช้สถิ ติค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16
และตารางที่ 17 ดังนี้
ตารางที่ 16 ลาดับของปั ญหา/อุปสรรค เกี่ ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ปัญหา/อุปสรรค
จานวน
1.ค่ า ครองชี พ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
7
รายได้ ทุกอย่างต้องใช้เงิน
2.การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย อยากมีอยากได้ ตกอยูภ่ ายใต้กระแสบริ โภค
10
นิยม
3.ขาดความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเกี่ ย วกับ การน าหลัก ปรั ช ญาของ
3
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
4.ไม่มีความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีพอ
8
5.สภาพแวดล้ อ มไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การน าหลัก ปรั ช ญาของ
2
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
รวม
30

ร้ อยละ
23.33

ลาดับ
3

33.33

1

10.00

4

26.67
6.67

2
5

100.00

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความสาคัญของปั ญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ข้าราชการให้ขอ้ คิดเห็นมาเพียง 30 คน โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหา/อุปสรรค การใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อย อยากมีอยากได้ ตกอยู่ภายใต้กระแสบริ โภคนิ ยม มากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.33 รองลงมา คื อ ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงที่ ดีพอ
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และค่าครองชี พ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ทาให้ไม่เพียงพอต่อ
รายได้ ทุกอย่างต้องใช้เงิน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 ลาดับของข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
ข้ อเสนอแนะ
จานวน
1.ภาครัฐควรให้ความสาคัญ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น อย่างจริ งจังใน
6
ทุกภาคส่ วน
2.การปลูกจิตสานึ กความพอเพียงให้กบั ทุกภาคส่ วน และการนา
4
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชี วติ
3.การแนะน า ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การน าหลัก
10
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
4.ลดการใช้จ่าย คิดไตร่ ตรองให้รอบคอบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3
ในการใช้จ่าย ประหยัดและอดออม
5.ควรมีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาบรรจุไว้ใน
2
หลักสู ตรการศึกษา
รวม
25

ร้ อยละ
24.00

ลาดับ
2

16.00

3

40.00

1

12.00

4

8.00

5

100.00

จากตารางที่ 17 พบว่า ล าดับ ข้อเสนอแนะ เกี่ ย วกับ การนาหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ข้าราชการให้
ข้อเสนอแนะเพียง 25 คน โดยให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการแนะนา ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้
เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ มากที่สุด จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ภาครัฐควรให้ความสาคัญ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น อย่างจริ งจังใน
ทุกภาคส่ วน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 และการปลูกจิตสานึ กความพอเพียงให้กบั ทุกภาค
ส่ วน และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรั บใช้ในการดาเนิ นชี วิต จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์” ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
ที่สาคัญ คือ 1) เพื่อศึกษา ความรู ้ ความเข้าใจ ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้
ในการดาเนิ นชี วิต ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ 2) เพื่อศึกษา พฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิ ชย์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ และพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้ ง นี้ คือข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ และได้ท าการสุ่ มขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ จานวน 215 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามแบบของยามาเน่ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่ขา้ ราชการ โดยการกาหนดแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
เฉลี่ยความใกล้เคียงกันในกลุ่มเพศและอายุ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล
เพื่ อตอบปั ญหาโดยใช้ส ถิ ติ คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบความแตกต่า งระหว่า งกลุ่ ม ใช้ ค่า T-test และ F-test และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยจากการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ มีขอ้ ค้นพบสรุ ปได้ ดังนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
4. ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจยั ครั้งต่อไป
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1. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังต่อไปนี้
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานภาพส่ วนบุคคล ของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิ ชย์ พบว่า ข้าราชการส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.19 อายุระหว่าง
30-39 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.67 มีการศึกษาใน ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน
150 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.77 และส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ต่ ากว่า 10 ปี จานวน 101
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.98
1.2 การวิเคราะห์ ความรู ้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
กรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ พบว่า ข้าราชการส่ วนใหญ่ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง อยู่ในระดับความรู ้ ปานกลาง ร้ อยละ 60.00 ในระดับความรู ้ น้อย
ร้อยละ 27.91 และมีความรู ้ ความเข้าใจ ในระดับความรู ้สูง ร้อยละ 12.09
1.3 การวิเคราะห์ พฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม
พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก X ’= 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมอยู่
ในระดับสู งสุ ด X = 4.04 แต่เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ความพยายามลด ละ เลิ ก
อบายมุขทุกประเภทในการดาเนินชีวติ อยูใ่ นระดับสู งสุ ด X = 4.06
1.4 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวติ โดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และความรู ้ ความ
เข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
1.5 การวิเคราะห์ ปั ญหา/อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ ย วกับการนาหลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั ญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต คือ การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย อยากมี
อยากได้ ตกอยู่ภายใต้กระแสบริ โภคนิ ยม มีเพียงร้อยละ 33.33 ส่ วนข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ร้อยละ 60.00 ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
การแนะนา ประชาสัมพันธ์ โดยเสนอให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
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2. อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “ความรู ้ แ ละพฤติ ก รรมในการน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ” สามารถ
อภิปรายผล ได้ดงั นี้
2.1 ด้ านเพศ
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการทั้งเพศชายและเพศหญิง มี ระดับพฤติกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชี วิต อยู่ในระดับมาก X = 3.80
และ X ’= 3.72 ตามลาดับ และเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติสูงยิ่งในระดับ
0.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ซึ่ งศึกษาวิจยั เรื่ องการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตของประชาชนในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่า เพศที่ ต่างกัน มี ผลต่อการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งไปใช้ใ นการ
ดาเนิ นชี วิต แตกต่ า งกัน และสอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของนั น ทิด า ค าเฮื อ น (2553) ที่ ศึก ษาเรื่ อ ง
การประยุก ต์ใช้ป รั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในการจัดการเรี ย นการสอนของพนัก งานครู ใ น
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมื องพนัสนิ คม จังหวัดชลบุ รี ที่ พบว่า พนักงานครู ที่มีเพศต่างกันมี การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะเพศที่ ต่างกัน มี ความเอาใจใส่ และศึ กษาข้อมู ลเกี่ ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
2.2 ด้ านอายุ
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการทุ กช่ วงอายุ มี ระดับพฤติ กรรมในการนาหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตอยู่ในระดับมาก และการมี อายุ ที่ต่างกัน
มีพฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของทศมนพร พุทธจันทรา (2547) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความ
คิดเห็นในการดาเนิ นชี วิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง กรณี ศึกษาข้าราชการจังหวัด
ราชบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่า อายุที่ ต่า งกัน มี ผ ลต่ อความคิ ดเห็ น ต่ อการดาเนิ นชี วิตตามแนวคิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพพร เมธีอนันต์ กุล (2549) ที่ศึกษา
เรื่ อง การนาแนวปฏิ บตั ิ ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต : กรณี ศึกษา
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่า ลูกค้าที่มีอายุมากมีการนาแนว
ปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตมากกว่าลู กค้าที่มีอายุน้อย ทั้งนี้
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อาจเป็ นเพราะอายุที่ต่างกัน มีการรับรู ้เรื่ องราว หรื อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
2.3 ด้ านการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการทุกระดับการศึกษา มีระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยู่ในระดับมาก และข้าราชการที่ มี
การศึ กษา ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนิ นชี วิตแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันของประชาชนตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงในชี วิตประจาวันแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาที่ ต่างกัน
ทาให้มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
2.4 ด้ านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิ บ ตั ิง านที่ ต่างกัน มี ระดับพฤติ กรรมในการนาหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้เป็ น
แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ใ นระดับ มาก แต่ การมี ร ะยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ ต่ า งกัน
มีพฤติ กรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิสูตร สุ จิระกุล (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ที่พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากมีการบริ หารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานน้อยกว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ที่ต่างกัน ทาให้มีทกั ษะ และความชานาญในการรับรู ้และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
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2.5 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต อยู่ในระดับมาก แต่การมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ที่ ต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมในการนาหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแตกต่ างกัน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
อัจฉรา ราชแก้ ว (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง การนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ ของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิตของพนักงานขับรถโดยสารประจา
ทาง ที่ แตกต่ างกัน ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ในการปฏิ บตั ิ ตนตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง ของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความรู ้ความ
เข้าใจที่ต่างกันทาให้มีทศั นคติ และกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน
3. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
3.1 กรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรจัด ให้มี ก ารประชุ ม อบรม สั มมนาเพื่ อ
ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
3.2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรกาหนดนโยบาย ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการปฏิบตั ิตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
4.1 ควรศึ กษาวิจยั ความรู ้ และพฤติกรรมในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต ของข้าราชการอื่น ๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างในการดาเนิ นชี วิตว่ามีความ
เหมือนหรื อความแตกต่างกัน หรื อไม่ อย่างไร
4.2 ควรศึก ษาวิจยั ถึ งปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อความรู ้ และพฤติก รรมในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต ของข้าราชการอื่น ๆ ด้วยการศึก ษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
เพื่อให้ได้งานวิจยั ที่มีผลการศึกษาเชิ งลึกมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลเชิงคุณภาพมาเปรี ยบเทียบ
กับข้อมูลเชิงปริ มาณ
4.3 ควรศึกษาวิจยั รู ปแบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Model) ในการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต ของประชาชนเพื่อนามาเป็ นตัวแบบ
ในการส่ งเสริ ม และสนับสนุ น ให้ ประชาชนเข้าใจและมีพฤติก รรมในการนาหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ความรู้ และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชีวติ
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้และพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อ
เป็ นข้อ มู ล ประกอบการวิจ ัย ในการท าสารนิ พ นธ์ หลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสยาม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนาไปใช้ประโยชน์ทางการวิจยั เพื่อการศึกษา
และจัดทารายงาน ผูว้ จิ ยั จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ตามความเป็ นจริ ง และขอขอบคุ ณที่ ท่า นกรุ ณาสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี้
ส่ วนที่ 1 : แบบสอบถามสถานภาพส่ วนบุคคล
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

 1. ต่ากว่า 0 ปี
 0. 4 -49 ปี

 2. 0 -09 ปี
 4. มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 0. ปริ ญญาโท

 2. ปริ ญญาตรี
 4. ปริ ญญาเอก

2. อายุ

0. การศึกษา

4. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
 1. ต่ากว่า 1 ปี
 0. มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป

 2. 1 -2 ปี
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ส่ วนที่ 2 : แบบสอบถามเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเข้าใจของท่าน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. เศรษฐกิจพอเพียงคือการดาเนินชีวติ บนทางสายกลาง
2. เศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับความมีเหตุผล
0. ภูมิคุม้ กันที่ดีของเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีคุณธรรม
4. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพออยูพ่ อกินตามอัตภาพ
5. เศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่ มต้นที่ระดับชาติก่อนระดับบุคคล
6. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณในด้านรายจ่าย
7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เช่น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้คุม้ ค่าอย่างสู งสุ ด
8. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างรากฐานของประเทศเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก
9. การดาเนินชีวติ ด้วยการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลถือเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง
10. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจัด เป็ นรากฐานที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ
สามารถแก้ปัญหาทุจริ ตคอรัปชัน่ ได้
11. เงื่ อนไขในการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง คื อ
ความรู ้ ความพอเพียง และความพอประมาณ
12. ความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลสามารถมี
ของที่หรู หราได้ มีมากได้ แต่ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น
10. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดต่อหลักการทางธุ รกิจที่เน้นการหากาไร
14. การพึ่งตนเองให้มากที่สุดถื อว่าเป็ นภูมิคุม้ กันที่ ดีตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
15. การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาเนินชีวิตที่ใช้
ความรู ้นาคุณธรรม

ใช่

ไม่ ใช่
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ส่ วนที่ 3 : แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวติ
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด
พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
ด้ านเศรษฐกิจ
1. ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามความจาเป็ นในชีวิตประจาวัน
มากกว่าสิ นค้าตามโปรโมชัน่
2. ท่านได้มีการวางแผนการใช้จ่ายด้านอุปโภค บริ โภค
และอื่น ๆ อย่างรอบคอบเพื่อลดทอนค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
เกินความจาเป็ น
0. ท่ า นคิ ด ไตร่ ตรองก่ อนใช้จ่า ยเงิ นเพื่ อซื้ อสิ นค้า โดย
คานึงถึงความประหยัด ความคุม้ ค่า และประโยชน์สูงสุ ด
ของสิ นค้านั้น
4. การโฆษณาสิ น ค้า ลดราคาจากสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น วิ ท ยุ
โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ท่าน
5. ท่ า นเลื อ กบริ โภคอาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละราคา
เหมาะสมกับรายได้
6. ท่านพยายามใช้จ่ายหรื อดารงชี วิตภายในกรอบรายได้
ไม่ใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของตนเอง
ด้ านสั งคม
7. ท่านพยายามลด ละ เลิก อบายมุข ทุกประเภทในการ
ดาเนินชีวติ ของตน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับพฤติกรรม
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
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พฤติกรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
8. ท่านแสวงหาความรู ้ และมุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ
เพื่อเป็ นคนดี มีคุณภาพของสังคม
ด้ านวัฒนธรรม
9. ท่านมี การติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมของ
โลก เพื่ อเลื อกรั บเอามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการดาเนิ นชี วิต
อย่างรอบคอบและเหมาะสม
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
1 . ท่ านมี พ ฤติ กรรมในการลดขยะในการดาเนิ นชี วิต
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
11. ท่า นใช้น้ า ไฟฟ้ า อย่า งประหยัดเพื่อช่ วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
1 2 . ท่ า น พ ย า ย า ม เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต จ า ก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อให้เ กิ ดประโยชน์ อย่า งสู ง สุ ด
เช่น ถุงผ้า
10.ท่ า นนิ ย มใช้สิ นค้า ที่ ส ามารถนากลับ มาใช้ซ้ า หรื อ
รี ไซเคิลมากกว่าสิ นค้าประเภทที่ใช้แล้วทิ้งเลย
14.ท่ า นช่ ว ยปลู ก ต้น ไม้แ ละดู แ ลรั ก ษาต้น ไม้ภ ายใน
บริ เ วณสถานที่ ท างานเพราะเห็ น ว่า มี ค วามจ าเป็ นกับ
ระบบนิเวศ
15.ท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปริ มาณการ
ปล่อยก๊าซมลพิษช่วยรักษาระบบนิเวศ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับพฤติกรรม
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 4 : ปัญหา/อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดาเนินชีวติ
ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ข้ อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือ สาหรับการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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