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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. 
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 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 self-
conduct 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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงบุคคลส าคญัท่ีผูว้ิจยั
ใคร่ขอกราบขอบพระคุณคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณา
ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจทาน และแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน 
เพื่อใหก้ารเขียนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้กบัผูว้ิจยั รวมถึงเจา้ของผลงานเขียนในหนงัสือ วารสาร บทความในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารนิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่าน ท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษา คน้ควา้ ตลอดจนไดอ้า้งอิงถึงผลงานทาง
วชิาการซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไวใ้น
ท่ีน้ี ท่ีไดก้รุณาสละเวลาเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและให้ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้สารนิพนธ์
ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  

 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูว้างรากฐานการศึกษาอนัเป็นส่ิงส าคญั
ในชีวติใหก้บัผูว้จิยัและเป็นก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยัเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์
ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ดว้ยความรักและ
เมตตา 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในการพฒันาประเทศไทยท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรก
ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ เม่ือเศรษฐกิจดีจะส่งผลใหก้ารพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ดีตามไปดว้ย แต่ในความเป็นจริง
กลบัไม่เป็นเช่นนั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
คนไทยเกิดปัญหาหลากหลายด้าน ซ่ึงนบัวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากสังคมไทยให้
ความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนท าใหม้นุษยเ์กิดความจ าเป็นตอ้งด้ินรนท าทุกวิถีทาง
เพื่อตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ  น าความรู้ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์  
โดยไม่ค  านึงถึงจรรยาบรรณและความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น ขอเพียงให้ตนเองไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดก็พอ จึงเกิดการแข่งขนักนัเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินตราโดยไม่จ  ากดัรูปแบบ เช่น การ
ด าเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บงัหลวง (อารีย์ เช้ือเมืองพาน, 2551:  
9-11) ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม 
เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคมจนอาจ
เกิดปัญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง ปัญหาต่าง ๆ นั้นไดอิ้ทธิพลมาจากการน าค่านิยมและวฒันธรรม
ต่างชาติท่ีไม่เหมาะสมเขา้มาประกอบในการด าเนินชีวติ 

ประกอบกบัแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1–7 ท่ีได้มุ่งเน้นการใช้
แนวความคิดทางตะวนัตกมาใช้ในการด าเนินชีวิตและบริหารประเทศ โดยให้ความส าคญักบัการ
พฒันาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน และลดความส าคญัของภาคเกษตรกรรมอนัเป็น
อาชีพหลกัของคนไทย ท าให้ระบบเศรษฐกิจขาดความสมดุล แรงงานคนยา้ยเขา้สู่เมืองเพื่อรับจา้ง
และประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่ งพิงต่างประเทศ เช่น การกู้ยืมเงินทุน การใช้
วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี ท าให้ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
สถาบนัการเงินและหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ อยูใ่นฐานะลม้ละลาย มีภาระตอ้งช าระหน้ีต่างประเทศ
จ านวนมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศและสังคม
อ่อนแอ ผลของการพฒันาท่ีขาดความสมดุลกบัการพฒันาคุณภาพของประชากรทั้งทางดา้นจิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความยากจน ด้านยาเสพติด ด้านอาชญากรรม ด้านส่ิงแวดล้อม    
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ดา้นความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เกิดความเหล่ือมล ้ าทางดา้นฐานะ
ระหว่างคนรวยและคนจนท่ีมากข้ึนซ่ึงเป็นลกัษณะรวยกระจุกจนกระจาย ประชาชนไม่สามารถ
พึ่ งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตผูกติดกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่วนในภาคเกษตรกรรมหรือชุมชน
ประสบปัญหาหน้ีสิน คนเมืองก็มีปัญหาสังคมมากมาย ส่งผลให้สถาบนัครอบครัวและชุมชน
อ่อนแอกลายเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้นตามมา 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤตินั้นเอง ประชาชนชาวไทยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไดท้รงพระราชทานพระบรมราโชวาท
แก่ประชาชนชาวไทย เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึง
ความส าคญัในการปรับทิศทางการพฒันาประเทศสู่แนวเศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทาน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ให้สามารถฝ่าฟันภาวะวิกฤติ
ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงหลกัการท่ีส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นทาง
สายกลาง ความไม่ประมาท พึ่งตนเอง โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้เท่าทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงต่อมาหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้รับความสนใจอย่าง
กวา้งขวางในทุกภาคส่วน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 54) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระราชด าริช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 
25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแส โลกาภิวตัน์และความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม, ก.พ. 2549) 
  ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน    
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก 
ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่ง
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รวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 7-9) 

โดยความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่ง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  

3. การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงเง่ือนไขความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ      
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และมีเง่ือนไขของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดบัพอเพียงมี  2 ประการ  ดงัน้ี  

1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบด้าน 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในการปฏิบติั  

2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม           
มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน้อมน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญอยา่งย ัง่ยนื เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ท าการปรับปรุงทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) โดยการหันมาให้ความส าคญักบัคน และมองว่าคนเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา เน้นการมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึน เปิดโอกาสให้แก่องค์กร ชุมชน
สนบัสนุนการเรียนรู้ ฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) ไดย้ึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง
ในการพฒันาประเทศและพฒันาประชาชน ยิง่กวา่นั้น แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550–2554) คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดน้อ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการจดัท าแผน เพื่อสร้างให้สังคม ในทุกระดบัชั้น 
เกิดความเขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการด าเนิน
ชีวติตลอดจนการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไปสู่ความสมดุลย ัง่ยืน และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี
และใชค้่านิยามน้ีในการขบัเคล่ือน (จิราย ุอิศรางกูร ณ อยธุยา และคณะ 2548: 7)  
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นอกจากน้ี แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยงัถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในส่วนท่ี 3 แนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผน่ดินมาตรา 78 (1) บริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมัน่คงของประเทศอย่างย ัง่ยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคญั (อภิชยั พนัธเสน, 2547: 110) 

กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเก่ียวกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยก ากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการค้า
ภายในประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในระบบการคา้เสรี 
และผูบ้ริโภคได้รับการพิทกัษ์ประโยชน์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมาย จดัท าและ
ประสานแผนปฏิบติัราชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง 
รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการของกรม และด าเนินการ
เ ก่ียวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้า
ภายในประเทศ รวมทั้งจดัระบบ ส่งเสริม และพฒันาการคา้ การตลาด และตลาดภายในประเทศให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม จดัระเบียบและส่งเสริมระบบการคา้สินคา้เพื่อรักษาระดบั
ราคาสินคา้เกษตร ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและป้องกนัการผูกขาดตดัตอน
ทางการคา้ จดัระบบราคาและปริมาณสินคา้ให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริโภคให้มี
บทบาทในการพิทกัษ์ประโยชน์ของตนเอง จดัระบบและพฒันาการชัง่ตวงวดัในเชิงพาณิชย ์จดั
ระเบียบเก่ียวกับการค้าและการตลาด ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบ
ธุรกิจ และพฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งด าเนินการเพื่อส่งเสริมการคา้ให้เป็นธรรม ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่ากรมการคา้ภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศให้มีความมัน่คงและ
ย ัง่ยืนโดยตรง จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั และสมควรท่ีจะน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชนและ
ขบัเคล่ือนใหป้ระเทศมีการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืต่อไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีจะตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม เป็นท่ีเช่ือถือ
ไวว้างใจของประชาชน และตอ้งด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัประชาชน จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชยมี์ความรู้ความเขา้ใจและมีพฤติกรรมในการ
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมากนอ้ยเพียงใด เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดของการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 
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2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
ด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์  

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลและความรู้   
ความเขา้ใจ  

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

3. สมมติฐำนของกำรวจัิย 

 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีพฤติกรรมท่ีต่างกนัในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 

2. พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์แตกต่างกนัตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ขอบเขตของกำรวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์    
โดยประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน จ านวน 466 คน 

5. นิยำมศัพท์ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจ ัยจึงได้ให ้        
ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

 ควำมรู้ หมายถึง 1. ระดับความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และเง่ือนไขการตดัสินใจ 2 ประการ คือ ความรู้และคุณธรรม 
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2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม 3.ด้านวฒันธรรม             
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือการปฏิบติัตนใน
เร่ืองต่าง ๆ ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน ท่ีแสดงออกถึงการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 4 ดา้น (ตามความรู้ 2) ท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 3 ดา้น  
  1. ความพอประมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน การออมเงิน การใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
  2. ความมีเหตุผล ไดแ้ก่ พฤติกรรมการตดัสินใจเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน การท างาน  
  3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ไดแ้ก่ พฤติกรรมเก่ียวกบัการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
การวางแผนในการท างาน และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนัหมัน่เพียร 
และความอดทน 

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบระดบัความรู้ความเขา้ใจในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

2. ท าให้ทราบพฤติกรรมของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีเพศ อาย ุ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติต่างกนั 

3. ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และสามารถเสนอแนะแนวทางในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์

4. ท าให้ได้แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและ
พฒันาการด าเนินชีวติของขา้ราชการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 
บทที ่2  

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการวิจยัเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.1 ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงความหมาย แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมี้พระราชด ารัสเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง ไวว้า่ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา หรือแมบ้างอยา่งอาจ
ดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าแล้วมีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรท่ีจะท า สมควรท่ีจะปฏิบติั (ค าพ่อสอน 
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเก่ียวกบัความสุขในการด าเนินชีวิต, 2549: 9) 

ประเวศ วะสี ไดก้ล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงวา่ หมายถึง การมีจิตใจท่ีพอเพียง มีความวิริยะ
พอเพียง มีปัญญาพอเพียง มีวฒันธรรมพอเพียง มีส่ิงแวดลอ้มพอเพียง และ มีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
หลกัของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ เศรษฐกิจท่ีสามารถบูรณาการได้อย่างมีดุลยภาพ เป็นปกติย ัง่ยืน 
(ประชาคมต าบล : ยทุธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ, 2541: 3) 

อ าพน กิตติอ าพน ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ในการท่ีจะไดรั้บผลกระทบใด ๆ 
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัสังคมไทย, 
2550: 14) 
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สุเมธ ตันติเวชกุล ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถ
เล้ียงดูตนเองให้อยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน และตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน 
คือ ตั้งตวัให้มีความพอกิน พอใช้ ไม่มุ่งหวงัแต่จะสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้เติบโตแต่เพียง
อย่างเดียว เพราะผู ้ท่ี มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่ งตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงข้ึนไปตามล าดับต่อไปได้ (ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท,  
2549: 286) 

ถวัลย์ มาศจรัส ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ รวมถึง
ความระมดัระวงัในการน าหลกัวิชาการต่าง ๆ มาประยุกตใ์ช ้(นโยบาย ครม. ฒ ผูเ้ฒ่า เนน้คืนสู่ภูมิ
ปัญญาของมาตุภูมิ   “ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม ความโปร่งใส”, 2549: 6-14) 

สุรีพร เอีย้วถาวร ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง แนวปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิต และการปฏิบัติตนตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มี       
พระราชด ารัสช้ีแนะพสกนิกรชาวไทย เป็นการพฒันาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท และค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ     
ให้มีส านึกในคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด ารงชีวิตดว้ยความ
อดทน ความพยายาม มีสติปัญญา เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว      
ในทุกดา้น (“การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียน
นวมินทราชูทิศหอวงั นนทบุรี”, 2550: 10) 

ปรียานุช พิบูลสราวุธ ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนการใชค้วามรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การป้องกนัให้รอดพน้จากวิกฤติให้สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างมั่นคงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา, 2550: 3) 

เกษม วัฒนชัย ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนส าหรับทุกประเทศบนโลก โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการสร้างความ
เขม้แข็งเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ (การปฏิรูป
การศึกษาไทย, 2545: 18) 
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สรุปไดว้า่ เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด าเนินชีวติท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสายกลาง และความ
ไม่ประมาท สามารถด ารงชีวติไดโ้ดยไม่เดือดร้อน ไม่หลงใหลไปตามกระแสของสังคม จนสามารถ
ปรับตวัเองใหส้มดุลกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมบนพื้นฐานแห่งความมัน่คงและย ัง่ยืนได ้
ทั้งน้ี ตอ้งค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใชค้วามรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติดว้ย 

1.2 แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รง
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทย     
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ และ
ภายหลงัทรงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหร้อดพน้ และสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง
และย ัง่ยืน ภายใต้การเปล่ียนแปลงไปของโลก ดั่งท่ีมีผูรู้้ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงไว ้ซ่ึงพอจะสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และวิธีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นย  ้าถึงแนวทางการพฒันาท่ีตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวัเอง รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อป้องกนัตนเองใหร้อดพน้จากวกิฤต สามารถด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงมี
หลกัการพิจารณาอยู ่5 ส่วน (นานาค าถามเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2548: 3) ดงัน้ี 

1) กรอบลกัษณะ เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง ท่ีควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย โดยสามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดต้ลอดเวลา 
การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การเอาตวัรอดจากภยัและวิกฤต เพื่อ
ความมัน่คงและย ัง่ยนืของการพฒันา 

2) คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกมิติ 
โดยเนน้การปฏิบติัตนบนทางสายกลางและการพฒันาแบบเป็นขั้นตอน 
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3) ค านิยาม ความพอเพียงประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอสมควร 
(2) ความมีเหตุผล คือ การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความเพียงพอต้องเป็นไปอย่าง         

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้น ๆ อยา่งรอบดา้น 

(3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ การเตรียมตัวให้พร้อมในการรับผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนทั้งในอนาคตอนัใกลแ้ละไกล 

4) เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัของความพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 

(1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการในด้านต่าง ๆ              
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน         
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

(2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ย ความตระหนกัในคุณธรรม ความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และมีความอดทน มีความเพียรพยายาม ใชค้วามรู้ สติปัญญาในการด าเนินชีวติ ไม่โลภมาก 

5) แนวทางการปฏิบติัหรือผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มาประยุกต์ใช้ ก็คือ การพัฒนาท่ีมั่นคงและย ั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน             
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
ไวว้่า ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการด าเนินการในทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี นกัธุรกิจให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน    
ความเพียร มีสติปัญญา เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว         
ทั้งทางดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก (ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง, 2543: 79) 
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ประเวศ วะสี ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงว่า ความพอเพียงจะตอ้งพอเพียง    
7 ประการ (เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย, 2542: 4-5) ดงัน้ี 

1) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว เป็นเศรษฐกิจแบบไม่ทอดทิ้งกนั 
2) จิตใจพอเพียง ส่งผลใหเ้ป็นผูรั้กและเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน 
3) ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง สามารถยงัชีพและท ามาหากินไดบ้นพื้นฐานของการอนุรักษ์และ

เพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้ม เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นตน้ 
4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง เป็นการรวมตวักันของคนในชุมชนจนเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง 

สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้
5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัและปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
6) ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวฒันธรรมพอเพียง คือมีความสัมพนัธ์และเติบโตข้ึนจากพื้นฐาน

ทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คงและย ัง่ยนื 
7) มีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ ส่งผลท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่าเป็น

ปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา เป็นการมองโลกในเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอด มุ่งเน้นการเอาตวัรอดจากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยืนของการ
พฒันา คุณลกัษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัการปฏิบติั
ตนในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
(เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, 2547: 14) 

เกษม วัฒนชัย ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงว่า หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูบ่นทางสายกลาง โดยค าวา่ “พอเพียง” คือ ไม่สุดโต่ง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่ง 
คือ 1) พอประมาณคือพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 2) มีเหตุผลในการบริโภค 3) มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัภยัและวิกฤต โดยเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จนั้น มี 2 ประการ คือ 1) คุณธรรม เป็นกลไกการคิด
และตดัสินใจของแต่ละคน กล่าวคือหากคิดและตดัสินใจเหมือนคนทัว่โลกท่ีบอกว่าเป็นความดี      
ความงาม ความจริง แสดงวา่เป็นคนมีคุณธรรม แต่ถา้คิดและตดัสินใจออกมาตรงกนัขา้ม แสดงว่า 
เป็นคนไร้คุณธรรม 2) วิชาการหรือความรู้ ในการวางแผนและการลงมือท านั้น ตอ้งใช้หลกัวิชาท่ี
เหมาะสมคือ เอาความรู้จริงและความรอบคอบเป็นตวัตดัสิน จะใชอ้ารมณ์และอคติไม่ได ้ซ่ึงถือเป็น
เง่ือนไขในการด าเนินชีวิตตอ้งใชค้วามอดทน ใช้สติ ใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต  (การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา, 2549: 4-6) 
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สรุปไดว้า่ การท่ีเราสามารถด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ั้น จะตอ้งมีการ
ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ให้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง มีการปลุกจิตส านึกในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้
สติปัญญาไปในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของแต่ละคน ให้สามารถอยู่อย่าง
พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดโ้ดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และสามารถอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

1.3 ความส าคัญของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านน าเสนอไวม้ากมาย        
ซ่ึงผูว้จิยัขอยกมาน าเสนอ ดงัน้ี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระราชด ารัส
เก่ียวกบัความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ หมายถึง การรู้จกัประมาณตนน้ีจะท าให้คนเรารู้จกัใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ไดป้ระโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยงัท าใหรู้้จกัไขวค่วา้ศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยูเ่สมอ เพื่อปรับปรุงศกัยภาพ
ท่ีมีอยู่ในตัวเองให้ยิ่งสูงข้ึน ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้ น ได้แก่ การรู้จักพิจารณา
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไป รวมทั้งท่ีคาดว่าจะเป็นไปในอนาคต 
การรู้จกัประมาณสถานการณ์น้ี จะท าให้สามารถวางแผนและรับมือไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกบัปัญหา 
ทนัต่อสถานการณ์และความจ าเป็น ท าให้งานท่ีท าไดป้ระโยชน์ท่ีสมบูรณ์คุม้ค่า การรู้จกัประมาณ
ตนและรู้จกัประมาณสถานการณ์ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีจะเก้ือกูลให้บุคคลด าเนินชีวิตและ
ด าเนินกิจการไดอ้ย่างราบร่ืนและกา้วหน้า (ค าพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสเก่ียวกบัความสุขในการด าเนินชีวติ, 2544: 30) 

สุรยุทธ์ จุลานนท์ พลเอก ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงไว ้ซ่ึงพอสรุปได ้
(จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบติั : แนวทางการบริหารประเทศตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 17-18) ดงัน้ี 

1) ด้านเศรษฐกิจ หากรู้จกัประหยดั อดออม ใช้จ่ายแต่พอดี ไม่สร้างหน้ีสินจนเกินความ
จ าเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจท่ีดี ถา้ทุกคนพอมีพอกิน พอเพียงพอใช ้ก็จะสามารถ
สร้างความสุขใหเ้กิดข้ึนได ้

2) ด้านสังคม ความพอเพียงจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ช่วยให้ทุกคนใน
ประเทศอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ภายใตค้วามสมานฉนัท ์ไม่ตอ้งมีการแข่งขนักนั 
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3) ดา้นการต่างประเทศ ความพอเพียงท าใหไ้ม่ตอ้งมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
จนเกินความจ าเป็น ท าให้บา้นเมืองมีความสวยงามน่าอยูเ่ป็นท่ีเช่ือถือเช่ือมัน่แก่ประชาคมโลก การ
ท่ีไม่ตอ้งไปทะเลาะกบัประเทศใด ๆ ท าใหเ้ราไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาความมัน่คงของรัฐ 

สุเมธ ตันติเวชกุล ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การรู้จกัโลกท่ีเราอยูว่า่มีสภาพเป็นอยา่งไร และการพฒันาในอดีตให้อะไรแก่เราแลว้บา้ง เพื่อจะได้
ไม่เดินไปสู่ความผิดพลาดซ ้ ารอยเดิม ในขณะท่ีเราพูดถึงแต่เร่ืองความย ัง่ยืน แต่ไม่เคยท าอะไรให้
เกิดความย ัง่ยืนเลย ทุกวินาทีเราถูกกระตุน้ให้บริโภคตลอดเวลาจากโลกาภิวตัน์ ถ้าเราหยุดการ
บริโภคเม่ือไหร่ธุรกิจก็จบเช่นกนั (ใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท, 2549: 3)   

เกษม วฒันชัย ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ เม่ือทุกคนร่วมใจกนัใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ (เส้นทางสู่ความพอเพียง, 2551: 69) ดงัน้ี 

1) ความสมดุล คือ ความสมดุลในชีวติ ความสมดุลในชุมชน 
2) ความพร้อมต่อการรองรับความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งทางดา้นวตัถุ 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากทั้ง 4 ดา้น 

วชิิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ เป็นปรัชญาการ
ด าเนินชีวิตท่ีจะต้องเป็นเคร่ืองก ากบันโยบายและมาตรฐานทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลตลอดจน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัไดใ้นทุก ๆโอกาส 
หากว่าจะพิจารณาในบริบทของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐกิจ   
ท่ีสะทอ้นความเป็นจริงดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงมีความถูกตอ้งและชดัเจนท่ีสุด 
(พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย, 2546: 5-6)   

อุทยั สงวนดีกุล ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย  
มาโดยตลอด ตั้ งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 และเม่ือภายหลังจากการเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ไดท้รงเนน้ย  ้าให้ใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการแกไ้ข
เพื่อให้รอดพน้จากความเดือดร้อน ทั้งยงัช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน แม้
ประเทศจะตกอยู่ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (คู่มือเกษตรกรเพื่อการ
พึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง, 2548: 1) 

สรุปไดว้า่ ความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าให้รู้จกัพอเพียงในการ
ใช้ชีวิต พอเพียงในการใช้จ่าย สามรถช่วยให้สังคมมีความเขม้แข็ง มีความรัก ความสามคัคี และ
สร้างความสมดุลให้กบัชีวติ อีกทั้งท าใหพ้ร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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1.4 หลกัการของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชด ารัสเก่ียวกบั
หลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไวว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารง
อยู่ และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย
คุณลกัษณะส าคญัคือ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กบัการปฏิบติัตนได้ในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้อง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2553: 14-16) คือ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยตอ้งไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไป
อย่างมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลแ้ละไกลนอกจากน้ี หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตอ้งอาศยัเง่ือนไขของการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบั
พอเพียง ตอ้งอาศยัความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เม่ือปฏิบติัไดเ้ช่นน้ี ผลท่ีจะไดรั้บคือ การพฒันา
ท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 

อานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวถึงหลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตท่ีปรับใชไ้ดก้บัทุกภาคส่วน โดยการด ารงอยู ่และการปฏิบติัตน             
มีพื้นฐานอยูบ่นความพอดี อยูบ่นทางสายกลาง การตดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผล มีความเขม้แข็ง มัน่คง
และย ัง่ยืน พร้อมปรับตวัให้สามารถรับมือกบัความไม่แน่นอน และความผนัผวนจากภายนอก
ประเทศได้ โดยอาศยัความรอบคอบ รอบรู้ ความร่วมมือ ความสุจริต และความเพียรพยายาม 
จุดมุ่งหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถา้หากเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแก่น แนวปฏิบติั
ต่าง ๆ ก็คือเคร่ืองมือ หลักชัยก็คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความย ัง่ยืนท่ีมาจากความ
ตระหนกัวา่ ในระบบมีขอ้จ ากดัในดา้น Input มิใช่มีทรัพยากรดา้นต่าง ๆ มาถมลงไปไดโ้ดยไม่มีท่ี
ส้ินสุด เป็นความย ัง่ยืนท่ีเกิดจากความเขา้ใจว่า Input และ Output ตอ้งสมดุลกนั ตอ้งใช ้ Input 
บริหาร Output อยา่งมีสติ ดว้ยความรอบคอบ พอดี และพอเพียง (สัมมนาวิชาการ เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง, 2552: 4-6) 
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สมพร เทพสิทธา กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมของตะวนัตก ซ่ึงเก่ียวข้องกับเร่ืองวตัถุท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ก าไร เงิน ทรัพย์สิน          
ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของจิตใจท่ีเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวา้งกว่าเศรษฐกิจ
ธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ดา้น (เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ, 2549: 39-40) ดงัน้ี 

1) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน ให้มีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้ให้รอดพน้จากความยากจน 
การปฏิบติัตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ เป็นตวัอย่างของการปฏิบติัตามเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เป็นสุขตามสมควรแก่อตัภาพ 
พน้จากการเป็นหน้ีและความยากจน สามารถพึ่งตนเองได ้

2) มิติดา้นจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนน้ท่ีจิตใจท่ีรู้จกัพอ คือ พอดี พอประมาณพอใจในส่ิงท่ี
มีอยู่ และยินดีในส่ิงท่ีได ้ไม่โลภมาก เศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งเร่ิมท่ีตวัเอง โดยสร้างรากฐานทาง
จิตใจใหม้ัน่คง เร่ิมจากใจท่ีรู้จกัพอ เป็นการปฏิบติัตามทางสายกลาง 

3) มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสงบสุข ประชาชนมีความ    
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเมตตา ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่มุ่งให้เกิดความรักความสามคัคี
ร่วมมือกนั 

4) มิติด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีรู้จกัประหยดั   
อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ และไม่ตกเป็นทาสของวตัถุนิยม 

สรุปไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต ซ่ึง
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ไปจนถึงระดบัชาติ เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้สามารถกา้ว
ทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ นอกจากน้ีตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัในการท่ีจะตอ้งรับผลกระทบใด ๆ 
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก 

1.5 หลกัในการด าเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลักในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ทุกคนสามารถท่ีจะน าเอา       
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชีวิตได ้ไม่วา่จะเป็นคนรวยหรือคนจน 
โดยการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตอ้งเร่ิมตน้จากภายใน คือ การมีจิตส านึก 
มีความเช่ือมัน่ มีความศรัทธา และน าไปปฏิบติัดว้ยตนเอง จากนั้นจึงค่อยขยายไปสู่ระดบัครอบครัว 
ระดบัชุมชน และระดบัประเทศชาติต่อไป ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดน้ าเสนอไว ้สามารถน ามาเป็นแนวทางได ้ดงัน้ี 
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ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ ไดก้ล่าวถึงการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงไวว้า่ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ การหนักลบัมายึด
เส้นทางสายกลางในการด ารงชีวติ โดยหลกัการพึ่งตนเอง ซ่ึงสามารถแยกแยะโดยยึดหลกัส าคญัอยู ่            
5 ประการ (เศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 26-28) คือ 

1) ดา้นจิตใจ ท าตนให้เป็นท่ีพึ่งของตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ     
มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

2) ดา้นสังคม แต่ละชุมชนจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่ือมโยงกนัให้เป็นเครือข่าย
ชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยใหย้ดึหลกัของความย ัง่ยนื 

4) ดา้นเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีเขา้มา
ใหม่นั้น มีทั้งดีและไม่ดี ตอ้งแยกแยะและเลือกใช้เฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ควรพฒันา
เทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของเราเอง 

5) ดา้นเศรษฐกิจ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งเนน้ท่ีการเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งเนน้ท่ีการลด
รายจ่าย แต่ในเวลาเช่นน้ีจะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่งเนน้ในการลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคญั 
และยดึหลกัพออยู ่พอกิน พอใช ้

ศรัทธาธิป มาประสพ ไดอ้ธิบายถึงกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า กรอบ
แนวคิดมี 3 องคป์ระกอบหลกั (การจดัการขยะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 17-18) 
คือ 

1) ความพอประมาณ ประกอบไปดว้ย 
- การมีคุณธรรมท่ีถูกตอ้งดีงาม การรู้จกัตวัเอง ไม่เอาเปรียบ แบ่งปันคนอ่ืน ไม่เอาเปรียบ

ธรรมชาติ มีคุณธรรมน าชีวติ น าธุรกิจการงาน ไม่เอาเงินน าหนา้ ปัญญาตามหลงั 
- การรู้จกัตวัเอง รู้รากเหงา้ ภูมิใจ เช่ือมัน่ รู้คุณค่าของตนเอง มีเอกลกัษณ์ ภูมิใจในก าพืด 

ถ่ินฐานบา้นเกิด รากเหงา้เผ่าพนัธ์ุ บรรพบุรุษ ภูมิใจ ในของกิน ของใช้พื้นบา้น กินอยู่แบบไทยๆ 
เขา้ถึงคุณค่ามากกวา่ยดึติดรูปแบบ 

- มีชีวติท่ีเรียบง่าย พออยู ่พอกิน พอใช ้ไม่หนา้ใหญ่ใจใหญ่ ไหลตามกระแส รู้จกักาละและ
เทศะ มีความสุขตามอตัภาพ ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป ไม่ติดแบรนดคิ์ดแต่สร้างภาพ ไม่ไหลไป
ตามกระแส 
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2) ความมีเหตุผล ประกอบดว้ย 
- การมีหลกัวิชา กินอยู่อย่างมีขอ้มูลและมีคุณภาพ ตดัสินใจดว้ยข้อมูลและความรู้ “รู้เขา     

รู้เรา” รู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง ไม่ท าตาม ๆ กนั รู้จกัตวัเอง รู้ศกัยภาพ รู้ปัญหา รู้โลกาภิวตัน์ 
แสวงหาความรู้ ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนตามศกัยภาพของตนเอง 

- มีการวางแผน มีแผนชีวิต แผนครอบครัว แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนงานแผน
องคก์ร แผนงบประมาณครอบครัว รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน แผนการลงทุน แผนเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ มีความมัน่คงและย ัง่ยืน “อิทธิบาท 4” (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วมิงัสา) รู้จริง รู้รอบ รู้ลึก ท าดีมีคุณภาพ ดว้ยความสม ่าเสมอ 

3) มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ประกอบดว้ย 
- การมีระบบชีวิตท่ีดี ครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความมัน่คงในชีวิต ลูกได้รับการเล้ียงดูท่ีดี         

มีการศึกษาท่ีดี เติบโตเป็นคนดี 
- การมีระบบเศรษฐกิจชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีดี ชุมชนเขม้แข็ง มีระบบเศรษฐกิจชุมชนสวสัดิการ

ชุมชน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรผสมผสานสหกรณ์ SMEs 
เนน้การผลิตเพื่อการบริโภคในทอ้งถ่ิน ก่อนจะพึ่งตลาดภายนอกหรือส่งออก 

- มีระบบการจดัการองคก์รท่ีดี องคก์ร หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีระบบการจดัการ
ท่ีดี มีผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ผูน้ าสร้างแรงบนัดาลใจ ท าใหทุ้กคนใจดีใจกวา้ง ใจสู้ ใจถึง (เขา้ใจ - เขา้ถึง) 

รงค์ ประพันธ์พงศ์ ไดใ้ห้ค  านิยามของเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะท่ี
เป็นห่วงสอดร้อยประสานกนั เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอดี 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนทั้งในอนาคตอนัใกลแ้ละไกล 
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ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ไดน้ าเสนอถึงการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชด้ าเนินชีวติ (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 18-21) ดงัน้ี 

1) ระดับบุคคลและครอบครัว เป็นการมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่าง        
มีความสุข ทั้งกายและใจ สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินความพอดี 
ด ารงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น มีการพฒันาตนเองอยูส่ม ่าเสมอ รวมถึงเป็นท่ีพึ่งให้กบั
ผูอ่ื้นได ้

2) ระดบัชุมชน มีการรวมกลุ่มกนั เพื่อท าประโยชน์ให้กบัส่วนรวม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
ภายในชุมชนบนหลกัของความรักความสามคัคี สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ระดบัธุรกิจ โดยเร่ิมจากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีหวงัผลประโยชน์หรือก าไร  
ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่าย          
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ และพนกังาน 

4) ระดบัประเทศ บริหารจดัการประเทศ โดยเร่ิมจากการวางรากฐานให้ประชาชน ส่วน
ใหญ่อยู่อย่างพอมี พอกิน พอใช้ และสามารถพึ่งตนเองได ้มีความรู้และคุณธรรมในการด ารงชีวิต   
มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกนัพฒันา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามคัคี เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกนัระหวา่งชุมชน ให้เกิด
เป็นสังคมแห่งความพอเพียง 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีจะน าพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดบัต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยอาศยัความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ประกอบกบัการมีความรู้และคุณธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความรักความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้าง
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง น าไปสู่การพฒันาอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุกเพศ 
ทุกวยั และทุกยคุ ทุกสมยั 
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2. แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลและสาระส าคญั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พอสรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ  

ความรู้ ความเขา้ใจ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ 
ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา ตามท่ีพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายไวแ้ละ Bloom (อา้งถึงใน ศิพล ร่ืนใจชน, 2549: 10) 
ไดจ้  าแนกความหมายของความรู้ ความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี 

ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเนน้การจ า ไม่วา่จะเป็นการระลึกถึง
หรือระลึกได ้เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวมสาระ
ต่าง ๆ จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นตอนท่ีมีความสลับซับซ้อนยิ่งข้ึน ซ่ึงความรู้น้ีอาจแยกออกเป็น
ความรู้เฉพาะส่ิง และความรู้เร่ืองสากล เป็นตน้ 

ความเขา้ใจ หมายถึง ขั้นตอนท่ีส าคญัของการส่ือความหมายโดยอาศยัความสามารถทาง
สมองและทักษะทางความคิด ซ่ึงอาจจะกระท าได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ โดยการท าความเขา้ใจนั้นอาจไม่สมบูรณ์เสมอไป ส าหรับพฤติกรรมความเขา้ใจ
แบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ การแปลความ การตีความ และการสรุปอา้งอิง ซ่ึงความรู้ตามพจนานุกรม
ทางการศึกษา ไดใ้ห้ความหมาย ว่าเป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ
และเก็บรวบรวมสะสมไว ้ซ่ึงคลา้ยกบัความหมายตามพจนานุกรม The Lixicon Webster Dictionary 
ท่ีไดใ้หค้วามหมาย ของค าวา่ความรู้วา่เป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ์ โครงสร้าง ท่ีเกิดจาก
การศึกษาหรือค้นหา หรือเป็นความรู้เก่ียวกับสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล ท่ีได้จากการสังเกต
ประสบการณ์ หรือจากรายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริงตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา และใกลเ้คียงกบั
ความหมายท่ี Bloom (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ไดใ้ห้ความหมายไว ้ความรู้
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการระลึกถึงเฉพาะเร่ือง ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ โดย
เนน้ความจ า นอกจากน้ี สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 14-15) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากการสังเกตของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว ้และสามารถแสดงออกมา   
ในเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวดัได ้
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ส าหรับประภาเพ็ญ สุวรรณ (อา้งถึงใน ศรีวรรณ จึงสวสัด์ิ, 2548: 4) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
พฤติกรรมมนุษยใ์นดา้นท่ีเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ในขอ้เท็จจริงต่าง  ๆ  รวมทั้ง ศึกษาถึงการ
พฒันาความสามารถ ทกัษะทางสติปัญญา และการใช้วิจารณญาณของมนุษยเ์พื่อประกอบการ
ตดัสินใจ การศึกษา ประสบการณ์ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม ความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลงั 

สรุปได้ว่า ความรู้และความเข้าใจ เป็นกระบวนการรับรู้เร่ืองราวหรือข้อมูล เก่ียวกับ
ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสังเกตของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ 
และสามารถล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความรู้ 

บุคคลแต่ละคนต่างมีความรู้ ความเขา้ใจ ในส่ิงต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงปัจจยัหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความความรู้ ความเข้าใจท่ีส าคญันั้น 
Worthington & Grant (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้อธิบายเก่ียวกบั
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน หรือระดับการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกัน พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญาและองคป์ระกอบ
ดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว และการจูงใจ และสรรพวุฒิ พิพัฒพันธ์ พ.ต.ต. (2538: 13) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ไว ้2 ปัจจยั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.1 ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะท าให้บุคคลมีความรู้ 

และมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุมีผล 
1.2 ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีความ

แตกต่างกนัออกไป 
1.3 สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อผูอ่ื้น และสังคม 
1.4 ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และส่งผลต่อความคิดเห็น 
2. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
2.1 ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรงหรือทางออ้ม จากระเบียบ วิธีปฏิบติั 

กฎเกณฑ ์และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไว ้เป็นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพนัธ์
ของสมาชิกในสังคมนั้น 
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2.2 กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อบุคคลเป็นอยา่งมาก เพราะเม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่ม
หรือสังคมใด ก็ตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มและสังคมนั้น 

2.3 ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้ และ
การเปล่ียนแปลงในความคิดเห็นของบุคคล 

ส าหรับปัจจยัและแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ความรู้ ความเขา้ใจ แต่ละบุคคลจะ
มากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัด้านเศรษฐกิจสังคม
ครอบครัว และการจูงใจ 

2.3 ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ของแต่ละบุคคลจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
แนวทางในการล าดบัความส าคญั ซ่ึง Bloom (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ไดแ้บ่ง
ระดบัความรู้ ความสามารถ ทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการจดจ า 
อาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือได้ฟัง ความรู้ในชั้นน้ีประกอบด้วย ค าจ  ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ 
ความรู้น้ีเป็นเร่ืองของการจดจ าได้ หรือระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความคิดท่ีซับซ้อน และไม่
ตอ้งใช้สมองมากนกั ดงันั้น การจ าไดห้รือระลึกได ้จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัทางจิตวิทยาและ
เป็นขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีไดค้วามคิดและความสามารถดา้นสมองเพิ่มมากข้ึน 

2. ความเขา้ใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ีจะตอ้งใช้
ความสามารถทางสมอง และทกัษะในขั้นสูงจนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย” โดยอาจท าได ้
ทั้งท่ีเป็นการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลกัษณ์ และมกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคล
ไดรั้บทราบข่าวสารต่าง ๆ แลว้ โดยการอ่าน ฟัง เห็น หรือเขียน ความเขา้ใจน้ีอาจแสดงออกในรูป
ของการใชท้กัษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น  การบรรยายข่าวสาร โดยใชค้  าพูดของตนเอง 
หรือการแปลความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมไว ้หรืออาจเป็น
การแสดงความคิด หรือใชข้อ้สรุป หรือการคาดคะเน 

3. การน าความรู้ไปใช ้(Application) ความสามารถในการน าความรู้ไปใชน้ี้เป็นพฤติกรรม
ขั้นท่ีสาม ซ่ึงจะต้องอาศยัความสามารถ หรือทกัษะทางด้านความเข้าใจดงักล่าวมาแล้ว การน า
ความรู้ไปใชน้ี้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การแกปั้ญหานัน่เอง ซ่ึงมีอยู ่6 ขั้นตอน และเม่ือน ามาพิจารณา
จะเห็นวา่ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎี วธีิการต่าง ๆ จะถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
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4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึน สามารถแบ่งเป็นขั้นยอ่ย ๆ ได ้3 ขั้น ดว้ยกนั คือ 1) ความสามารถ
ในการแยกแยะองคป์ระกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลกัของการผสมผสานปัญหาท่ีมี
องคป์ระกอบยอ่ยมากมาย 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบย่อยหลาย ๆ 
ส่วนมารวมเขา้ด้วยกันจนเป็นกรอบโครงสร้างท่ีแน่ชัด โดยทัว่ไปแล้วการน าเอาประสบการณ์     
ในอดีตมาร่วมกันกับประสบการณ์ในปัจจุบนั และน ามาสร้างเป็นกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผน     
เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์หรือความคิดริเร่ิม จึงตอ้งมีความเขา้ใจ
ในการน าความรู้ไปใชใ้นการวเิคราะห์มาประกอบ 

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
ค่าต่อความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบในการ
ประเมินผลมาตรฐานน้ี อาจจะอยูใ่นทุกขั้นตอนของความสามารถหรือทกัษะต่าง ๆ 

ดงันั้น ความหมายของความรู้ ความเขา้ใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น คือ กระบวนการในการเกิด
ความรู้น าไปสู่ความเข้าใจ และน าไปใช้โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์              
ไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่ความรู้เป็นขั้นตอนแรกในการท่ีสมองรับ
เอาขอ้มูลเขา้มาเก็บไวใ้นระบบความจ า จากนั้นจึงเป็นเร่ืองราวของความเขา้ใจในความหมายของ
ขอ้มูลจากความรู้ท่ีจ  ามานั้น จนถึงขั้นถ่ายทอดหรือส่ือความหมายออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ต่อไปได ้
จากนั้นจึงน าความรู้ท่ีไดจ้ากความเขา้ใจดว้ยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลไปใช้ต่อไป 
จึงไม่สามารถแยกอธิบายเร่ืองความรู้และความเขา้ใจได ้

ก่อนท่ีจะรู้ระดับความรู้ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลนั้น ตอ้งท าการวดัความรู้ก่อน ซ่ึง
สมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (อา้งถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัวิธีการวดัความรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมไวว้า่ วิธีการวดัความรู้นั้น สามารถกระท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงวิธี   
ท่ีนิยมกันโดยทัว่ไป คือ การวดัโดยการใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัไดร้อบดา้น สามารถ
วดัผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ตั้ งแต่กระบวนการทางสติปัญญา ได้แก่ การวิเคราะห์             
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ตลอดจนถึงการจดจ าเบ้ืองตน้ 
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3. แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 

 พฤติกรรมเป็นลกัษณะหรือท่าทางต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกมา โดยผูอ่ื้นอาจเห็นได้ง่าย 
เช่น การเดิน การวิ่ง การยิ้ม หรือผูอ่ื้นอาจเห็นไดย้ากและตอ้งใช้เคร่ืองมือช่วย เช่น การเตน้ของ
หวัใจ ซ่ึงพฤติกรรมทุกอยา่งท่ีบุคคลแสดงออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเห็น
ว่าเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณ์นั้น ๆ พฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ มีพื้นฐานมาจากความรู้ 
ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีคอยผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม โดยแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกนั
ออกไป เน่ืองจากไดรั้บความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่เท่ากนั มีการตีความขอ้มูลท่ีได้รับมาไปคนละ
ความหมายกนัท าใหเ้กิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเร่ืองความรู้ท่ีไม่เท่ากนั 

3.1 ความหมายของพฤติกรรม 

อุทัย หิรัญโต (2526: 14) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง กริยาอาการหรือ
ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกหรือเกิดข้ึน เม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า โดยอาจจะมาจากภายในร่างกายหรือภายนอก
ร่างกายก็ได ้ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาน้ี มิไดเ้ป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมท่ี
เก่ียวกบัจิตใจดว้ย ค าว่า Behavior ใชแ้ทนกนัไดก้บัค าวา่ Action นกัจิตวิทยาถือวา่การเคล่ือนไหว
ของอินทรียทุ์กชนิด ท่ีปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งมี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือพฤติกรรมจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งมีมูลเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

กันยา สุวรรณแสง (2538: 92) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า คือ อาการ ท่าทาง 
บทบาท ลีลา การประพฤติ การปฏิบติั หรือการกระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏดว้ยประสาทสัมผสั
ทางใดทางหน่ึง คือ โสตสัมผสั ชิวหาสัมผสั และทางผิวหนัง หรือ มิฉะนั้นก็สามารถวดัได้โดย
เคร่ืองมือ 

เฉลมิพล ตันสกุล (2541: 2) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมวา่ หมายถึง การแสดงออกใน
ลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้ทั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์พืช จุลินทรีย ์ซ่ึงเป็นการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย หรือภายนอกร่างกาย พฤติกรรมน้ี สามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือใชเ้คร่ืองมือวดั หรืออาจสังเกตไดใ้นทางออ้ม เช่น การพูด การจ า การเคล่ือนไหว การ
ท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การคิด ตลอดจนความรู้สึก และทศันคติ  

ลกัขณา สริวฒัน์ (2544: 17) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมในมนุษยไ์วว้า่ คือ การกระท า
หรือกิริยาท่ีแสดงออกมาทางร่างกาย กล้ามเน้ือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก 
พฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เม่ือมีส่ิงใดมากระตุน้จะท าใหมี้การตอบสนองทนัที 
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จากความหมายต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัได้รวบรวมเสนอมานั้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม คือ 
การกระท าหรือท่าทางต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกมา โดยแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ความ
ต้องการของจิตใจท่ีสนองตอบต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจสังเกตเห็นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
พฤติกรรมบางลกัษณะอาจสังเกตไดด้ว้ยการใชเ้คร่ืองมือช่วยหรือโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย 

3.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ครอนบาค (Cronbach, 1963: 68-70) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจาก
องคป์ระกอบ 7 ประการ ดงัน้ี 

1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ 
คนเรามีพฤติกรรมเกิดข้ึนเน่ืองจากตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือตอ้งการท าตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตนได้ตั้งไว ้คนเรามกัมีความตอ้งการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกนั และมกัเลือก
สนองตอบความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนความตอ้งการอ่ืน ๆ 

2. ความพร้อม (Readiness) ระดบัวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการประกอบ
พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการนั้น คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกัน และไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมได้ทุก
รูปแบบ 

3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือมีโอกาส 
หรือสถานการณ์นั้น ๆ เป็นสถานการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) แมจ้ะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแล้ว 
คนเราก็มกัจะประเมินสถานการณ์ หรือคิดพิจารณา ก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ลงไป เพื่อให้
พฤติกรรมท่ีท าลงไปนั้นมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ 
มากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Respond) หลงัจากไดแ้ปลความหมาย หรือไดป้ระเมินสถานการณ์แลว้ 
พฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีไดรั้บ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแลว้ ผลท่ีไดจ้ากการกระท านั้น ๆ 
อาจจะตรงกบัความตอ้งการ หรืออาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีตนเองไดค้าดหวงัไวก้็ได ้

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองได ้ก็จะประสบกบัความผิดหวงัส้ินหวงั ซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวงัส้ินหวงัแลว้ คน ๆ 
นั้นก็อาจจะกลบัไปแปลความหมายใหม่ เพื่อท่ีจะหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเองใหม่ 
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จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า พฤติกรรมมนุษยข้ึ์นอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ ความพร้อม เป้าหมาย สถานการณ์ การตอบสนอง การแปลความหมาย 
ผลลพัธ์ท่ีตามมา และปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนมาทั้งส้ิน ซ่ึงนบัวา่เป็นเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของมนุษยน์ัน่เอง 

3.3 ประเภทของพฤติกรรม  

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2542: 2-5) ไดแ้บ่งประเภทของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่าง ๆ 
ไว ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีปรากฏดว้ยการสังเกต ไดแ้ก่ พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ 
พฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือ พฤติกรรมท่ีไม่
ปรากฏใหส้ามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

2. พิจารณาจากแหล่งท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายเม่ือบุคคลมี       
วุฒิภาวะ เป็นพฤติกรรมความพร้อมท่ีเกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเป็นตวัก าหนด เป็นไปตามเผ่าพนัธ์ุ
และวงจรชีวิต เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยมีส่ิงแวดล้อมเป็นตวักระตุน้ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากประสบการณ์ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน  

3. พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระท าโดยรู้ตวั (Conscious) เป็น
พฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีกระท าโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็นพฤติกรรม
ท่ีอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก หรือจิตใตส้ านึก อาจเรียกอีกอยา่งวา่ พฤติกรรมท่ีขาดสติสัมปชญัญะ  

4. พิจารณาจากแหล่งพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย์ กล่าวคือเป็นพฤติกรรม         
ทางกายภาพ (Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใชอ้วยัวะของร่างกายอยา่ง
เป็นรูปธรรม เช่น การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยแขนหรือขา การปรับเปล่ียนอิริยาบถของร่างกาย    
การพยกัหน้า การโคลงตวั การงอตวั เป็นตน้ ส าหรับพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities) 
เป็นพฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัความคิด ความเขา้ใจ หรือเกิดอารมณ์ เป็นตน้  

5. พิจารณาจากการท างานของระบบประสาท เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมได ้
(Voluntary) เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในความควบคุม และการสั่งการด้วยสมอง จึงสามารถแสดง
พฤติกรรมไดต้ามท่ีตอ้งการ และพฤติกรรมท่ีควบคุมไม่ได ้(Involuntary) เป็นพฤติกรรมการท างาน
ของระบบร่างกายท่ีเป็นไปโดยอตัโนมติั เช่น สัญชาตญาณ และการท างานของระบบอวยัวะภายใน 
เป็นตน้  
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จากแนวคิดขา้งต้นช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
พฤติกรรมท่ีเกิดจากภาวะทางกาย และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะทางจิตใจ ซ่ึงมีทั้งประเภทท่ี
รู้ตวัและไม่รู้ตวั แบ่งออกเป็นท่ีควบคุมได ้และแบบท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

3.4 การเกดิพฤติกรรม 

นกัจิตวทิยาเช่ือวา่ พฤติกรรมนั้นเป็นผลท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการกระตุน้ท่ีเรียกวา่ 
“พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ” โดยล าดบัชั้นของพฤติกรรม มีดงัน้ี (ประสาท อิศรปรีชา, 2538: 13) 

1. เม่ือมีส่ิงเร้าเกิดข้ึน จะท าใหเ้กิดความตอ้งการ 
2. เม่ือเกิดความตอ้งการ ก็จะพยายามแสวงหาทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ 
3. เม่ือไดรั้บการตอบสนองหรือไม่ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะแสดงอาการออกมา คือ พอใจ

หรือไม่พอใจ ถา้หากพอใจ ความตอ้งการก็จะลดลง หากไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือไม่พอใจก็จะ
เกิดความตอ้งการนั้นอยู ่

3.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม 

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลโดยทัว่ ๆ ไปของมนุษย ์คือการแสดงออกถึงการกระท าของมนุษยซ่ึ์งไม่ได้
เกิดข้ึนเอง แต่เกิดจากมีส่ิงกระตุน้ให้เกิดการกระท าหรือท่ีเรียกวา่พฤติกรรมนั้นข้ึนมา ส่ิงท่ีกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมมีหลายประการ โดยจะตอ้งมีการศึกษาเพื่อให้ทราบและเขา้ใจสาเหตุ หรือเพื่อ
ท านายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้ชดัเจนข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ว่า
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร และปัจจยัดงักล่าว มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมอยา่งไร 
ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าอธิบายสาเหตุเพื่อน าไปสู่การปรับพฤติกรรมมนุษยไ์ด ้ดว้ยค าถามต่าง ๆ 
ดงักล่าวจึงน าไปสู่การศึกษาถึงปัจจยัส าคญั ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์(สุชา จนัทร์เอม, 
2529: 248-250) ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือ คือการท่ีบุคคลยอมรับขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงความคิดของเขาอาจจะถูกตอ้ง
หรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้คนเรามีความเช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนเช่ือวา่ ท าดียอ่มไดดี้ บางคนเช่ือ
เร่ืองโชคลาง บางคนเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ เป็นตน้ ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีหักห้ามได้ยาก และ       
มีอิทธิพลต่อบุคคลมาก บุคคลใดมีความเช่ืออย่างใดก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามความเช่ือของ
เหล่านั้น 
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2. ค่านิยม เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางการปฏิบติัอยา่งกวา้ง ๆ แก่บุคคล วา่อะไรท่ีเป็นจุดมุ่งหมาย
แห่งชีวิต ส่ิงใดท่ีควรประพฤติปฏิบติัหรือไม่ควรประพฤติปฏิบติั ค่านิยมอาจได้มาจากการอ่าน     
ค  าบอกเล่า หรือคิดข้ึนมาเองก็ได ้ค่านิยมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั แต่โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ ค่านิยม
ของมนุษยส่์วนใหญ่ ไม่ว่าชาติใด ๆ มกัจะคล้ายคลึงกนั เช่น ความรัก ช่ือเสียง เงินทอง สุขภาพ 
ความรู้ เป็นตน้ 

3. บุคลิกภาพ เป็นคุณลกัษณะของแต่ละบุคคลซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น แบบเผด็จการ เป็น
คนท่ีชอบบงัคบั ชอบใช้อ านาจ ไม่เช่ือใครง่าย ๆ และมีอคติ แบบประชาธิปไตยเป็นคนท่ีเช่ือใน
เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค แบบท่ีชอบท าอะไรดว้ยตนเอง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

4. ส่ิงท่ีมากระตุน้พฤติกรรม ส่ิงท่ีมากระตุน้พฤติกรรมน้ีจะเป็นอะไรก็ได ้เช่น ความสวย 
ความหิว อาหาร หนังสือ ค าชม เป็นตน้ ส่ิงท่ีกระตุน้พฤติกรรมน้ี จะมีเขม้ขน้แตกต่างกนัออกไป 
และส่ิงท่ีกระตุน้พฤติกรมอยา่งหน่ึงก็อาจมีพลงัท่ีจะกระตุน้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั 

5. ทศันคติ ทศันคติโดยทัว่ ๆ ไป หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุ 
ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกหรือท่าทีน้ี จะเป็นท านองท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ชอบ
หรือไม่ชอบ ทศันคติจึงมีความส าคญัต่อการตอบสนองทางสังคมของบุคคล ท่ีมีพฤติกรรมอยา่งไร
หรือท าส่ิงใดลงไป ทศันคติจะเป็นเคร่ืองก าหนดใหมี้พฤติกรรมเป็นอยา่งนั้น 

6. สถานการณ์ หมายถึง สภาพแวดลอ้มหรือสภาวะท่ีบุคคลก าลงัจะมีพฤติกรรม ตวัอย่าง 
เช่น อากาศในเมืองไทยร้อนอบอา้ว ถา้เราอยูใ่นบา้น เราก็จะถอดหรือนุ่งกางเกงขาสั้นตวัเดียว แต่ถา้
เราก าลงัสอนหนังสือหรือเดินกลางถนนถึงจะร้อนแค่ไหน เราก็ไม่สามารถท าได้ เพราะฉะนั้น 
สถานการณ์น้ี จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีส าคญัมาก แต่สถานการณ์เปิดช่องให้แลว้ พฤติกรรม
ของคนก็จะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะนิสัยของเขาท่ีแสดงออกมา 

3.6 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม 

นกัพฤติกรรมศาสตร์ ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมไว ้3 กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ 
และเฉลิมพล ตนัสกุล, 2549: 5) ดงัน้ี 

แนวคิดที่ 1 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากการตดัสินใจของตนเอง (ปัจจยัภายในตวั
บุคคล) รากฐานของแนวคิดน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น มาจากองค์ประกอบภายในตวับุคคลอนัไดแ้ก่ ความรู้ เจตคติ ความเช่ือ 
ค่านิยม แรงจูงใจ และความตั้งใจ เป็นตน้” ดงันั้น นกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสนใจแนวคิดน้ี จึงมุ่งศึกษา
และสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ และการเปล่ียนแปลงเจตคติ ทฤษฎี
แรงจูงใจ เป็นตน้ 
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แนวคิดที่ 2 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล รากฐานของ
แนวคิดน้ีตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล” 
ดงันั้น นกัพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มน้ี จึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร ลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรม เป็นตน้ 

แนวคิดที่ 3 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจยัหลาย ๆ ปัจจยั รากฐานของแนวคิดน้ี 
ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจยัหลาย ๆ  ปัจจยัดว้ยกนั ทั้งปัจจยั
ภายในตวับุคคล และปัจจยัภายนอกตวับุคคล” 

จะเห็นไดว้า่ทั้ง 3 แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้นั้น ไดพ้ฒันามาจากหลกัการวิเคราะห์การเกิดของ
พฤติกรรมท่ีวา่ “การแสดงออกของพฤติกรรมหน่ึง ๆ อาจมาจากหลายสาเหตุก็ได”้ ดงันั้น ในการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนั้น ต้องอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความช านาญจากในหลากหลายวิชาชีพ เพื่อ
ร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมนัน่เอง 

3.7 วธีิการศึกษาพฤติกรรม 

วิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีส าคญัสามารถกระท าได้มี 4 วิธีตามลักษณะของพฤติกรรม          
ท่ีศึกษา (ประสิทธ์ิ ทองอุ่นและคนอ่ืน ๆ, 2542: 7-9) ดงัน้ี  

1. จิตวิทยาท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและผล
ระหวา่งเหตุการณ์ (Event) สองเหตุการณ์ เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุเรียกว่า ตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable) ส่วนเหตุการณ์ท่ีเป็นผลเรียกว่า ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบติัต่อตวั
ทดลองหรือตวัแปรอิสระเรียกวา่ การจดักระท า (Treatment) การทดลองคร้ังหน่ึง ๆ จะตอ้งมีตวัแปร
ตั้งแต่สองตวัแปรข้ึนไป แต่การทดลองน้ี มีขอ้จ ากดัอยูม่าก เพราะการควบคุมตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง
นั้น อาจจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาแทรกแซงจนเกิดความลม้เหลวได ้ในการทดลองส่วนใหญ่มกัมีการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีผูท้ดลองจดักระท ากบัตวัแปรกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ี      
ผูท้ดลองมิไดจ้ดักระท ากบัตวัแปร 

2. ส ารวจ (Survey Method) เป็นวิธีการวิจยัโดยการรวบรวมขอ้มูลอย่างมี ระเบียบจาก
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม การควบคุมกระท าไดโ้ดยการ
แบ่งประเภทของผูต้อบและประเภทของค าถาม การส ารวจเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัมาก เพราะ
กระท าไดค้่อนขา้งสะดวกและรวดเร็วกวา่วิธีทดลอง และสามารถครอบคลุมผูต้อบไดเ้ป็นจ านวน
มาก ตวัอยา่งการส ารวจ เช่น การศึกษาวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัประชากร การศึกษาทศันคติ ค่านิยม ความ
คิดเห็นทางการเมือง การส ารวจทางการศึกษา เป็นตน้ 
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3. คลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth study) รายใดราย
หน่ึงโดยใชเ้คร่ืองมือ (Instrument) หลาย ๆ อยา่ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลในหลาย ๆ ดา้นและใชเ้วลานาน 
ท าใหท้ราบสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะน าไปใชก้บักรณีอ่ืน ๆ 
ได้ ท านองเดียวกบัการท่ีแพทยรั์กษาคนไขร้ายใดรายหน่ึงนั้นเอง การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
(Case Study) ก็คือ วธีิการทางคลินิกวธีิหน่ึง 

4. สังเกตอยา่งมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมจ านวนมากจ าเป็น ตอ้งศึกษา
ในสถานการณ์ปกติท่ีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึน โดยการเฝ้าสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเรียกวา่ การสังเกตอยา่งมีระบบ วิธีการน้ีตอ้งนิยามพฤติกรรมท่ีจะสังเกตไดช้ดัเจนและ
วดัได ้เรียกวา่ นิยามปฏิบติัการ (Operational definition) รวมทั้งจะตอ้งท าการสังเกต โดยห้ามมิให้
กลุ่มตวัอยา่งรู้ตวัดว้ย 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไดมี้ผูส้นใจน าแนวคิด ทฤษฎีน้ีไป
ท าวจิยัในหลากหลายแง่หลากหลายมุม ซ่ึงผูว้จิยัขอน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

ทศมนพร พุทธจันทรา (2547) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : จงัหวดัราชบุรี พบวา่ขา้ราชการจงัหวดัราชบุรีมีความคิดเห็นในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการรับรู้เน้ือหาสาระ โดยภาพรวมของการรับรู้อยู ่  
ในระดบัค่อนขา้งมาก คือทราบเน้ือหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียง รับรู้ความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง และดา้นการน ามาใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และดา้นการน าไป
ประยุกต์ใช้ นอกจากน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของขา้ราชการจงัหวดัราชบุรีในการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปัจจยัดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของขา้ราชการจงัหวดัราชบุรีในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ปัจจยัดา้นเพศ การด ารงต าแหน่ง อายกุารรับราชการ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

นพพร เมธีอนันต์กุล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดั
เพชรบูรณ์” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการน าแนวทางปฏิบติั
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตในระดบัมาก คือ การน ามาใชป้ระโยชน์
ของชุมชน ส่วนดา้นท่ีมีการน าแนวทางปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนิน
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ชีวิตในระดบัน้อย คือ การรับรู้ในเน้ือหาสาระ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ และการน ามาใช้
ประโยชน์ของตนเอง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
การด าเนินชีวติของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ไดแ้ก่ พื้นท่ีพกัอาศยั อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ    การออมเงิน และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตของ
เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และหน้ีสิน 

อัจฉรา ราชแก้ว (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้น    
การด าเนินชีวิตพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง จงัหวดัปทุมธานี” พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง     
จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนปัจจยัท่ีไม่มี
ผลต่อการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนกังานขบัรถโดยสาร
ประจ าทาง ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร 

วิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ และพฤติกรรมใน    
การปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ และ
ระดบัพฤติกรรมในการปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้ความเขา้ใจกบัพฤติกรรมในการปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั   
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 – ปีท่ี 4 ทุกสาขาวิชา ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 
2550 จ านวนทั้งส้ิน 294 คน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ และค่าสหสัมพนัธ์ Pearson Product Moment พบวา่ 1) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ทุกสาขาวิชา โดยรวม         
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมในการปฏิบติัตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัพอใช้ 2) ความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมในการปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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วิสูตร สุวิระกุล (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ศึกษาลกัษณะการบริหารงานตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานของบริษทั เปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับลักษณะการบริหารงาน เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของบริษทั และศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบติัการจนถึงระดับบริหาร จ านวน 420 คน ได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 222 คน ใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะการบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบริษทั มีค่าในระดบัมากทุกดา้น เน่ืองจากบริษทัมีความเก่ียวพนักบัสถาบนัพระมหากษตัริยม์า
อยา่งยาวนาน ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานของบริษทัมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น อาจ
เป็นเพราะผลโดยตรงมาจากความมีช่ือเสียง ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรบุคคล การเปรียบเทียบคุณสมบติัส่วนบุคคลของพนกังานต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
ลกัษณะการบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามอายุ พบว่า พนกังานมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ ในดา้นความมีเหตุผลและ      
ด้านคุณธรรม พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จ าแนกตามเพศ พบว่า ในด้านการเงินและ
งบประมาณ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ลักษณะการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัเม่ือน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน พนักงานไม่รู้สึกแปลกแยก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
องคก์ร ไม่ขดัแยง้กบัหลกับริหารสมยัใหม่แต่อยา่งใดและท่ีส าคญัสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นองคก์ร
ท่ีแสวงหาก าไรได ้
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เอือ้งทพิย์ เกตุกราย (2551) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี      
ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชน 
ต าบลคลองพระอุบล อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การมีระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ส่วนการประยุกตใ์ชเ้ง่ือนไขของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า เง่ือนไขคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก และเง่ือนไขความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง และ
การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชน ต าบลคลองพระอุดม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา อายุ อาชีพ แหล่ง
ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และระดบัความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

นันทิดา ค าเฮือน (2553) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนของพนกังานครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบวา่ 1. การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนของพนกังานครู สังกดัเทศบาลเมืองพนสันิคมจงัหวดัชลบุรี โดยรวมมีการประยุกต์ใชอ้ยูใ่น
ระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามล าดบั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
สรุปผลไดด้งัน้ี 1.1 ดา้นการบริหารจดัการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียนอ้ยไปมาก 
พิจารณาจาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษาการท ากิจกรรมตามรูปแบบการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกัเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความสามคัคีในโรงเรียน 
มีส่วนร่วม ในการสร้างความเขม้แข็งในโรงเรียน และจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของโรงเรียน 1.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณาจาก 3 อนัดบัแรก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สอนให้
นักเรียนรู้จกัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ครูและนักเรียน
ร่วมกนัปฏิบติัในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 1.3 ด้านการจดัแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พิจารณาจาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้แต่งกายตาม
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม ช่วยส่งเสริมใหรั้กเรียนมีความรับผดิชอบต่อการกระท าใด ๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1.4 ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พิจารณาจาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีส่วนสร้างความภูมิใจในวฒันธรรมของชาติให้เกิดกบัโรงเรียน 
สอนให้นักเรียนแสวงหาความรู้เร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นประจ า มีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นประจ า 2. การเปรียบเทียบการประยุกตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนจ าแนกตามเพศ โดยรวมและทุกรายด้านพบว่า 
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 3. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการ
เรียนการสอนจ าแนกตามอายขุองครูโดยรวมและรายดา้น ดว้ยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัแหล่ง
เรียนรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ด้านอ่ืน ๆไม่แตกต่าง 4. การเปรียบเทียบการ
ประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนจ าแนกตาม สถานภาพ พบวา่ 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ดา้นท่ีแตกต่างกนัคือ ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ ดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 5. การเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนจ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นพบวา่พนกังานครูมีการประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการบริหารจดัการ 

สมศักดิ์  ตรงงาม (2553) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี ซ่ึง
ผลการวิจยั พบว่า ทศันคติและความคิดในดา้นการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีนั้น อยูใ่น
ระดบัมาก ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และเวลาท่ีอยู่
ในพื้นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ ความ
เข้าใจ พฤติกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวมา
ประยกุตใ์ช ้โดยไดน้ าองคค์วามรู้มาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง ความรู้และพฤติกรรมใน
การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 

 

 

  

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. สถานภาพส่วนบุคคล 
เพศ  
อาย ุ 
การศึกษา  
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรมในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการ
คา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์4 ดา้น 
 1.ดา้นเศรษฐกิจ 
 2.ดา้นสังคม 
 3.ดา้นวฒันธรรม 
 4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 



 
บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การด าเนินการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงขอ้คิดเห็นและแนวทางการประพฤติปฏิบติั
ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีด าเนินการวิจยั
ซ่ึงสามารถจ าแนกรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

  1. ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชำกร (Population) 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
จ านวน 466 คน 

1.2 วธีิกำรสุ่มขนำดกลุ่มตัวอย่ำง  

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการค านวณจากสูตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี
ทราบจ านวนประชากร (Finite Population) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
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n   =         
2(e) N + 1

N                          

           

            เม่ือ   n    คือ   จ านวนหรือขนาดของตวัอยา่ง 
                     N    คือ   จ านวนของประชากรทั้งหมด 

       e     คือ   ค่าความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี (e = 0.05)  
แทนค่าในสูตร 
 

n   =        
2)05.0(4661

466


 

                                      n   =         
165.11

466


 

n   =         215.24 หรือ 215 คน 
 

อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรเตรียมตวัอย่างส ารองไวอี้กจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน
ขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงจะเท่ากบั 10% x 215 =  21.5 หรือ 22 คน รวมประชากรตวัอย่างท่ีใช้ในการ
จดัเก็บขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 215 คน หากไม่ครบจะเพิ่มอีก 22 คนมาแทน 

1.3 กำรเลือกประชำกรตัวอย่ำง 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้ใช้วิธีการเลือกประชากรตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) คือ แจกแบบสอบถามให้กบัขา้ราชการของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดย
ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของประชากรตวัอย่างตามกลุ่มเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
โดยใหมี้จ านวนใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี ในการวิจยัคร้ังน้ีมีการน าขอ้มูลคุณลกัษณะของประชากรไปท า
การตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ  านวน 215 ฉบับ โดยแบบสอบถามได้จดัสร้างตามวตัถุประสงค์และกรอบ
แนวคิด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
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2.1 กำรสร้ำงแบบสอบถำม  

การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
1 ศึกษา ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

ก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี 
2 สร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาสาระครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตวัแปรท่ี

ใชใ้นการวจิยั  

2.2 ลกัษณะและรำยละเอยีดของแบบสอบถำม  

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน เป็นแบบสอบถามในลกัษณะปลายปิดใหเ้ลือกตอบตามรายการ (Check List) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบวดัความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ

น ามาใชเ้พื่อการด าเนินชีวิตซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมและไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเอง 
โดยลกัษณะของแบบสอบวดัความรู้เป็นแบบถูก ผดิ จ านวน 15 ขอ้ 

เกณฑ์การให้คะแนนถา้ตอบถูกได้ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน แลว้รวมคะแนน 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัความรู้สูง  = ค่าคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป 
ระดบัความรู้ปานกลาง = ค่าคะแนนระหวา่ง 9 – 11 คะแนน 
ระดบัความรู้ต ่า  = ค่าคะแนนต ่ากวา่ 9 คะแนน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด  
ระดบั 4 หมายถึง มาก  
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
 



38 

 

 ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อถามประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และน าคะแนนเฉล่ียมาแปลความหมาย โดย
ก าหนดเกณฑป์ระมาณค่า ดงัน้ี (Best & Kahn , 1998 : 247) 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย   ระดบัพฤติกรรม 
     4.50 – 5.00      มากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49      มาก 
     2.50 – 3.49      ปานกลาง 
     1.50 – 2.49      นอ้ย 
     1.00 – 1.49      นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอปัญหา/อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้    
ในการด าเนินชีวติ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

2.3 กำรทดสอบแบบสอบถำม 

เม่ือสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบหา
ค่าความเท่ียงตรง (Validity) และหาค่าความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) ดงัน้ี 

1 กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรง (Validity) 
ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ว่า แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้นตรงกบั
เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบดา้นภาษาท่ีใช ้การวางรูปแบบขอ้ความต่าง ๆ 
แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2 กำรทดสอบเพ่ือหำค่ำควำมน่ำเช่ือถือได้ (Reliability) 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือได ้โดยน า

แบบสอบถามดังกล่าวไปสอบถามกับกลุ่มประชากรในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์          
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จ านวน 30 คน และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์            
หาค่าความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดา้นวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา               
(α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ซ่ึงใชค้่าความเช่ือมัน่
อยูใ่นเกณฑต่์อไปน้ี  
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- ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.59 ลงไป หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่า 
- ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.60-0.77  หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
- ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.78 ข้ึนไป หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 
โดยใชสู้ตร 
 

α = 
















2

2

1
)1( t

i

S

S

n

n  

 

เม่ือ α = ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายใน  
n = จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม   

 2

tS  = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
2

tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  
 

ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.83 ซ่ึงเป็นค่าท่ีอยูใ่นระดบัสูง จึงน าเอาแบบสอบถามน้ีไปใช้
ในการวจิยัต่อไป 

3. วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีแจกให้แก่ประชากรตวัอย่าง โดยด าเนินการแจกและรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกฉบบั 
สามารถอธิบายและเก็บแบบสอบถามคืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามได ้แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน าขอ้มูล   
ท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติส าเร็จรูป 

4. สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

4.1 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อย จากนั้นน ามา
จดัระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมการส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1. ลงรหสัในแบบสอบถาม 
 2. จดัท าคู่มือลงรหสั เพื่ออธิบายตวัแปรตามรหสัท่ีก าหนดไว ้
 3. แปลงขอ้มูลท่ีไดใ้นแบบสอบถามเป็นรหสั (Code) แลว้บนัทึกลงในตารางลงรหสั 
 4. น าขอ้มูลจากการลงรหสัใน Coding Form ไปบนัทึกในแผน่ CD  
 5. ก าหนดค าสั่งการใช้ค่าทางสถิติ โดยน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ แลว้น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ดงัน้ี 
  5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานโดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ใชพ้รรณนาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
  5.2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย
แบบทดสอบถูก-ผดิ โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  5.3 การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เป็นการวิเคราะห์ระดบั
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยจ าแนก
ตามเพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทดสอบความแตกต่างในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตโดยใชค้่า T-test และ F-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) 
  5.5 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
โดยใชว้ธีิการสรุปวเิคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis) 
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4.2 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. สถิติพืน้ฐำน 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตร 
 

P   =    
N

100F  

                                               
            เม่ือ P แทน ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์   

F แทน ความถ่ีของขอ้มูล 
N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ X ) ใชสู้ตร 
 

X    =    
N

 X
 

                                               
            เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย    

 X  แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสู้ตร 
 

S.D.   =    
)1(

)( 22



 
NN

XX
 

                                               
 เม่ือ S.D.    แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

 2X     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 )( 2X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
N    แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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2. สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 

2.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ T-test (T-test 
for Independent Sample) ใชสู้ตร 
 

T   =    

2

2

2

1

2

1

21

N

S

N

S

XX



  

                                               
            เม่ือ T แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution    

1X  แทน ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 1 

2X  แทน ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 2 
2

1S  แทน ค่าความแปรปรวนกลุ่มท่ี 1    
2

2S  แทน ค่าความแปรปรวนกลุ่มท่ี 2    

1N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

2N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ    
F-test โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชสู้ตร 
 

F   =    
W

B

MS

MS  

                                               
            เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution    

BMS  แทน ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

WMS  แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
 

 



 
บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
วิจยัเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์” โดยแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 215 ชุด 
เก็บได ้215 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน 
ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ใน       
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดย
จ าแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
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1. สถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรตัวอย่าง โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) มีผลการวเิคราะห์ดงัรายละเอียดตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

ตารางที ่1 สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

77 
138 

35.81 
64.19 

รวม 215 100.00 

จากตารางที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพส่วนบุคคลร้อยละ 64.19 และร้อยละ 35.81 เป็น
เพศหญิงและเพศชาย ตามล าดบั   

ตารางที ่2 สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

51 
81 
43 
40 

23.72 
37.67 
20.00 
18.60 

รวม 215 100.00 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ขอ้มูลทัว่ไปของสถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามอาย ุ
พบว่า ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 30-39 ปี จ  านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 รองลงมาคืออายุต  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 อายุ
ระหวา่ง 40-49 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.60   
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ตารางที ่3 สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

14 
150 
51 

6.51 
69.77 
23.72 

รวม 215 100.00 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทัว่ไปของสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77  

ตารางที ่4 สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

101 
67 
47 

46.98 
31.16 
21.86 

รวม 215 100.00 

จากตารางที ่4 แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 
พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากว่า 10 ปี จ  านวนร้อยละ 46.98 รองลงมาร้อยละ 
31.16 และร้อยละ 21.86 มีระยะเวลาปฏิบติังาน 10-20 ปี และ 20 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

2. ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน าคะแนนมาแบ่งตามเกณฑร์ะดบัความรู้ความเขา้ใจ 3 ระดบั คือ 

ระดบัความรู้สูง  = ค่าคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป 
ระดบัความรู้ปานกลาง = ค่าคะแนนระหวา่ง 9 – 11 คะแนน 
ระดบัความรู้ต ่า  = ค่าคะแนนต ่ากวา่ 9 คะแนน 
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ตารางที่ 5 ระดบัความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขา้ราชการกรมการคา้   
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ระดับความรู้ คะแนน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัความรู้สูง 
ระดบัความรู้ปานกลาง 
ระดบัความรู้ต ่า 

12 คะแนนข้ึนไป 
9 – 11 คะแนน 
9 คะแนน 

26 
129 
60 

12.09 
60.00 
27.91 

รวม 215 100.00 

จากตารางที่ 5 พบวา่ ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัความรู้  ปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจ ระดบัความรู้ต ่า จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 
และมีความรู้ความเขา้ใจ ระดบัความรู้สูง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.09 ตามล าดบั 

3. พฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ รายละเอียดตามตารางท่ี 6 ถึงตารางท่ี 10 ดงัน้ี 

ตารางที่ 6 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นเศรษฐกิจ 

ข้อที่ ประเภทพฤติกรรม ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

ด้านเศรษฐกจิ X ’ S.D. 
1. การเลือกซ้ือสินค้าตามความจ า เป็นใน

ชีวติประจ าวนัมากกวา่สินคา้ตามโปรโมชัน่ 
3.93 0.805 มาก 3 

2. การไดมี้การวางแผนการใชจ่้ายดา้นอุปโภค 
บริโภคและ อ่ืน  ๆ  อย่า งรอบคอบเพื่ อ
ลดทอนค่าใชจ่้ายฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

3.76 0.784 มาก 5 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ข้อที่ ประเภทพฤติกรรม ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

ด้านเศรษฐกจิ X ’ S.D. 
3. การไตร่ตรองก่อนใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้

โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า 
และประโยชน์สูงสุดของสินคา้นั้น 

4.03 0.729 มาก 1 

4. การโฆษณาสินคา้ลดราคาจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
วิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

3.43 0.861 ปานกลาง 6 

5. การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และราคา
เหมาะสมกบัรายได ้

4.02 0.710 มาก 2 

6. ความพยายามใช้จ่ายหรือด ารงชีวิตภายใน
กรอบรายได้ไม่ใช้ จ่าย เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตนเอง 

3.84 0.801 มาก 4 

 รวม 3.84 0.808 มาก  

จากตารางที่ 6 พบว่า การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นเศรษฐกิจ มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
X  = 3.84 เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบวา่ การไตร่ตรองก่อนใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้โดยค านึงถึง
ความประหยดั ความคุม้ค่า และประโยชน์สูงสุดของสินคา้นั้น อยู่ในระดบัสูงสุด X  = 4.03 
รองลงมา คือ การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และราคาเหมาะสมกบัรายได ้ X  = 4.02 และขอ้ท่ีอยู ่
ในระดับต ่าสุด คือ การโฆษณาสินค้าลดราคาจากส่ือต่าง ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ       
X  = 3.43 
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ตารางที่ 7 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นสังคม 

ข้อที่ ประเภทพฤติกรรม ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

ด้านสังคม X ’ S.D. 
1. ความพยายามลด ละ เ ลิก อบายมุข ทุก

ประเภทในการด าเนินชีวติของตน 
4.06 0.905 มาก 1 

2. การแสวงหาความรู้และมุ่งพฒันาตนเองอยู่
เสมอ ๆ เพื่อเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม 

4.01 0.666 มาก 2 

 รวม 4.04 0.794 มาก  

จากตารางที่ 7 พบว่า การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นสังคม มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
X  = 4.04 เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบวา่ ความพยายามลด ละ เลิก อบายมุข ทุกประเภทในการ
ด าเนินชีวิตของตน อยูใ่นระดบัสูงสุด X  = 4.06 รองลงมา คือ การแสวงหาความรู้และมุ่งพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ  ๆเพื่อเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม X  = 4.01 

ตารางที่ 8 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นวฒันธรรม 

ข้อที่ ประเภทพฤติกรรม ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

ด้านวฒันธรรม X ’ S.D. 
1. การ มีก าร ติดตามความ เป ล่ี ยนแปลง

วัฒนธรรมของโลก เพื่อเลือกรับเอามา
ประยุ กต์ ใ ช้ ในก า รด า เ นิ น ชี วิ ต อย่ า ง
รอบคอบและเหมาะสม 

3.76 0.734 มาก 1 

 รวม 3.76 0.734 มาก  

จากตารางที่ 8 พบว่า การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดา้นวฒันธรรม มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มาก X ’= 3.76 
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อที่ ประเภทพฤติกรรม ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

ด้านส่ิงแวดล้อม X ’ S.D. 
1. การมีพฤติกรรมในการลดขยะในการด าเนิน

ชีวติเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม 
3.82 0.721 มาก 2 

2. การใช้น ้ า ไฟฟ้าอย่างประหยดัเพื่อช่วยลด
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3.88 0.761 มาก 1 

3. ความพยายาม เ ลือกใช้ว ัส ดุ ท่ีผ ลิตจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งสูงสุด เช่น ถุงผา้ 

3.66 0.902 มาก 4 

4. ความนิยมใช้สินคา้ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
ซ ้ าหรือรีไซเคิลมากกว่าสินคา้ประเภทท่ีใช้
แลว้ทิ้งเลย 

3.67 0.879 มาก 3 

5. การช่วยปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้
ภายในบริเวณสถานท่ีท างานเพราะเห็นวา่มี
ความจ าเป็นกบัระบบนิเวศ 

3.40 1.031 ปานกลาง 5 

6. การเดินทางโดยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษช่วยรักษา
ระบบนิเวศ 

3.25 1.145 ปานกลาง 6 

 รวม 3.61 0.943 มาก  

จากตารางที่ 9 พบว่า การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มาก X ’ = 3.61 เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบวา่ การใช้น ้ า ไฟฟ้าอย่างประหยดัเพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อยูใ่นระดบัสูงสุด X ’= 3.88 รองลงมา คือ การมีพฤติกรรมในการลดขยะใน
การด าเนินชีวิตเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม X ’= 3.82 และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุด คือ การเดินทาง
โดยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษช่วยรักษาระบบนิเวศ X ’= 3.25  
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้ง 4 ดา้น 

ข้อที่ พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช้ในการด าเนินชีวติ 

ค่าสถิติ ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ 

X ’ S.D. 

1. ดา้นเศรษฐกิจ 3.84 0.808 มาก 2 
2. ดา้นสังคม 4.04 0.794 มาก 1 
3. ดา้นวฒันธรรม 3.76 0.734 มาก 3 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.61 0.943 มาก 4 
 ภาพรวมพฤติกรรม ทั้ง 4 ด้าน 3.81 0.870 มาก  

จากตารางที่ 10 พบวา่ การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ทั้ง 4 ดา้น มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
X ’= 3.81 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นสังคมอยูใ่นระดบัสูงสุด X  = 4.04 รองลงมา คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ X ’= 3.84 และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม X ’= 3.61 

4. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการทดสอบค่าที (Independent-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) 
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สมมติฐานที ่1 ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติต่างกนั 

ตารางที ่11  การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมในการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

เพศ  
T 

 
p-value ชาย หญงิ 

X ’ S.D. X ’ S.D. 
1.ดา้นเศรษฐกิจ 3.89 0.864 3.80 0.774 1.768 0.077 
2.ดา้นสังคม 3.92 0.870 4.10 0.741 -2.236 0.026 
3.ดา้นวฒันธรรม 3.86 0.702 3.70 0.749 1.508 0.133 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.45 0.975 3.71 0.913 -4.528 0.000 

รวม 3.72 0.926 3.80 0.836 -2.453 0.014 

จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตาม
เพศ พบวา่ ขา้ราชการทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดบัพฤติกรรมการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ T-test แบบขอ้มูล 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั พบวา่ 
ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนัอยา่งสูงยิ่ง ตามนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที ่2 ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติต่างกนั 

ตารางที ่12  การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมในการ  
น าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในการด าเนินชีวติ 

อายุ  
F 

 
p-value ต า่กว่า 30 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี มากกว่า 50 ปี 

X ’ S.D. X ’ S.D. X ’ S.D. X ’ S.D. 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 3.71 0.787 3.80 0.795 3.78 0.766 4.12 0.842 13.58 0.000 
2.ดา้นสงัคม 3.94 0.854 3.98 0.811 4.07 0.748 4.24 0.698 2.598 0.052 
3.ดา้นวฒันธรรม 3.63 0.747 3.85 0.776 3.74 0.658 3.75 0.707 0.985 0.401 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.54 0.876 3.56 0.970 3.71 0.880 3.73 1.021 3.570 0.014 

รวม 3.67 0.840 3.73 0.882 3.79 0.811 3.96 0.916 14.012 0.000 

จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตาม
อายุ พบวา่ ขา้ราชการทุกช่วงอายุ มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96 , X = 3.79 , X = 3.79  และ 
X = 3.67) 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบว่า ขา้ราชการท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนั โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.00 หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัในพฤติกรรมอยา่งส้ินเชิง จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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สมมติฐานที ่3   ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกนั มีพฤติกรรม
ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ต่างกนั 

ตารางที ่13   การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์
จ าแนกตามการศึกษา 

พฤตกิรรมในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ 

ในการด าเนินชีวติ 

การศึกษา F p-value 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี   

X ’ S.D. X ’ S.D. X ’ S.D. 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 4.01 0.857 3.76 0.789 3.99 0.822 11.847 0.000 
2.ดา้นสงัคม 4.00 1.054 3.98 0.782 4.20 0.732 2.784 0.063 
3.ดา้นวฒันธรรม 3.64 0.929 3.73 0.730 3.86 0.693 0.774 0.463 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.73 0.936 3.57 0.941 3.71 0.946 2.994 0.0504 

รวม 3.87 0.927 3.71 0.86 3.90 0.871 14.515 0.000 

จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตาม
การศึกษา พบว่า ขา้ราชการทุกระดบัการศึกษา มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90 , X = 3.79 , 
X = 3.87  และ X = 3.86) 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบว่า ขา้ราชการท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 4   ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
ท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติต่างกนั 

ตารางที ่14   การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์
จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

พฤตกิรรมในการน าหลกั  
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง         

มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน F p-value 

ต า่กว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี   

X ’ S.D. X ’ S.D. X ’ S.D. 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 3.75 0.807 3.81 0.773 4.05 0.823 13.604 0.000 
2.ดา้นสงัคม 3.96 0.828 4.02 0.790 4.21 0.701 3.300 0.038 
3.ดา้นวฒันธรรม 3.67 0.789 3.88 0.663 3.77 0.698 1.618 0.201 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.49 0.953 3.67 0.894 3.80 0.955 11.951 0.000 

รวม 3.67 0.884 3.79 0.827 3.95 0.869 26.659 0.000 

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ขา้ราชการท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั มีระดบั
พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.95 , X = 3.79 และ X = 3.67) 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 
โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที ่5   ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติต่างกนั 

ตารางที ่15   การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้น  
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์
จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

พฤตกิรรมในการน า 
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

ความรู้ความเข้าใจ F p-value 

ความรู้น้อย ความรู้ปานกลาง ความรู้สูง   

X ’ S.D. X ’ S.D. X ’ S.D. 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 3.63 0.751 3.91 0.813 3.90 0.833 16.888 0.000 
2.ดา้นสงัคม 3.88 0.773 4.11 0.746 4.04 1.009 3.586 0.029 
3.ดา้นวฒันธรรม 3.65 0.799 3.80 0.711 3.81 0.694 0.903 0.407 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.50 0.905 3.68 0.952 3.56 0.965 4.743 0.009 

รวม 3.61 0.829 3.84 0.870 3.78 0.921 21.540 0.000 

จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
4 ดา้น มาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกตาม
ระดบัความรู้ 3 ระดบัในความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ขา้ราชการท่ีมี
ระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด าเนินชีวติของข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Content Analysis) 

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 16 
และตารางท่ี 17 ดงัน้ี 

ตารางที ่16  ล าดบัของปัญหา/อุปสรรค เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ในการด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ปัญหา/อุปสรรค จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1.ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึน ท าให้ไม่เพียงพอต่อ
รายได ้ทุกอยา่งตอ้งใชเ้งิน 

7 23.33 3 

2.การใชจ่้ายฟุ่มเฟือย อยากมีอยากได ้ตกอยูภ่ายใตก้ระแสบริโภค
นิยม 

10 33.33 1 

3.ขาดความร่วมมือร่วมใจเก่ียวกับการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 

3 10.00 4 

4.ไม่มีความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีพอ 8 26.67 2 
5.สภาพแวดล้อมไม่ เ อ้ืออ านวยต่อการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 

2 6.67 5 

รวม 30 100.00  

จากตารางที ่16 พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัญหา/อุปสรรค เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
ขา้ราชการให้ขอ้คิดเห็นมาเพียง 30 คน โดยให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหา/อุปสรรค การใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย อยากมีอยากได ้ตกอยู่ภายใตก้ระแสบริโภคนิยม มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีพอ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และค่าครองชีพ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึน ท าให้ไม่เพียงพอต่อ
รายได ้ทุกอยา่งตอ้งใชเ้งิน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่17  ล าดบัของขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวติของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1.ภาครัฐควรให้ความส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุน อย่างจริงจงัใน
ทุกภาคส่วน 

6 24.00 2 

2.การปลูกจิตส านึกความพอเพียงให้กบัทุกภาคส่วน และการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ 

4 16.00 3 

3.การแนะน า ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เก่ียวกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 

10 40.00 1 

4.ลดการใชจ่้าย คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการใชจ่้าย ประหยดัและอดออม 

3 12.00 4 

5.ควรมีการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวใ้น
หลกัสูตรการศึกษา 

2 8.00 5 

รวม 25 100.00  

จากตารางที่ 17 พบว่า ล าดับข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ขา้ราชการให้
ขอ้เสนอแนะเพียง 25 คน โดยให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแนะน า ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้
เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ มากท่ีสุด จ านวน 10  คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ภาครัฐควรให้ความส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุน อยา่งจริงจงัใน
ทุกภาคส่วน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และการปลูกจิตส านึกความพอเพียงให้กบัทุกภาค
ส่วน และการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต จ านวน 4 คน    
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 

 

 



  
บทที ่5  

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใชใ้นการด าเนินชีวติ ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์” คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
ท่ีส าคญั คือ 1) เพื่อศึกษา ความรู้ ความเขา้ใจ ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้    
ในการด าเนินชีวิต ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์2) เพื่อศึกษา พฤติกรรม  
การด าเนินชีวติ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการด าเนินชีวติ ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ดงันั้น เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ และพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยั จึงไดก้ าหนดประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ และได้ท าการสุ่มขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้จ านวน 215 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามแบบของยามาเน่ และเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการแจกแบบสอบถามแก่ขา้ราชการ โดยการก าหนดแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดย
เฉล่ียความใกลเ้คียงกนัในกลุ่มเพศและอายุ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล 
เพื่อตอบปัญหาโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้ ค่า T-test และ F-test และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยจากการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี มีขอ้คน้พบสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. สรุปผลการวจิยั 
 2. อภิปรายผล 

3. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
4. ขอ้เสนอแนะในการคน้ควา้วจิยัคร้ังต่อไป 
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1. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล สถานภาพส่วนบุคคล ของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์พบวา่ ขา้ราชการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 64.19 อายุระหวา่ง 
30-39 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 มีการศึกษาใน ระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังาน ต ่ากว่า 10 ปี จ  านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 
 1.2 การวิเคราะห์ ความรู้ ความเขา้ใจ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของขา้ราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัความรู้ปานกลาง ร้อยละ 60.00 ในระดบัความรู้น้อย 
ร้อยละ 27.91 และมีความรู้ ความเขา้ใจ ในระดบัความรู้สูง ร้อยละ 12.09 
 1.3 การวิเคราะห์ พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวติ ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก X ’= 3.81 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสังคมอยู่
ในระดบัสูงสุด X  = 4.04 แต่เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ความพยายามลด ละ เลิก 
อบายมุขทุกประเภทในการด าเนินชีวติ อยูใ่นระดบัสูงสุด X  = 4.06 
 1.4 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวติ โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และความรู้ ความ
เขา้ใจ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 1.5 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัญหา/อุปสรรค เก่ียวกบั
การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต คือ การใชจ่้ายฟุ่มเฟือย อยากมี
อยากได ้ตกอยู่ภายใตก้ระแสบริโภคนิยม มีเพียงร้อยละ 33.33 ส่วนขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต ร้อยละ 60.00 ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 
การแนะน า ประชาสัมพนัธ์ โดยเสนอให้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต  
 
 



60 

 

2. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์” สามารถ
อภิปรายผล ไดด้งัน้ี  

2.1 ด้านเพศ  
ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก X  = 3.80 
และ X ’= 3.72 ตามล าดบั และเพศท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติสูงยิ่งในระดบั 
0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ืองการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิดา ค าเฮือน (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง       
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนของพนักงานครูใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบว่า พนักงานครูท่ีมีเพศต่างกนัมีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอนแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะเพศท่ีต่างกนั มีความเอาใจใส่ และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

2.2 ด้านอายุ  
ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการทุกช่วงอายุ มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัมาก และการมีอายุ ท่ีต่างกนั     
มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทศมนพร พุทธจันทรา (2547) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ความ
คิดเห็นในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาขา้ราชการจงัหวดั
ราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพพร เมธีอนันต์กุล (2549) ท่ีศึกษา
เร่ือง การน าแนวปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษา
เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุมากมีการน าแนว
ปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตมากกว่าลูกคา้ท่ีมีอายุน้อย ทั้งน้ี 
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อาจเป็นเพราะอายท่ีุต่างกนั มีการรับรู้เร่ืองราว หรือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

2.3 ด้านการศึกษา  
ผลการวจิยั พบวา่ ขา้ราชการทุกระดบัการศึกษา มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก และขา้ราชการท่ีมี
การศึกษา ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัของประชาชนต าบลคลองพระอุดม 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ท่ีพบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั  
ท าใหมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  

2.4 ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานท่ีต่างกัน มีระดับพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก แต่การมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีต่างกัน             
มีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของวิสูตร สุจิระกุล (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงานตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากมีการบริหารงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกวา่ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
ท่ีต่างกนั ท าใหมี้ทกัษะ และความช านาญในการรับรู้และการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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2.5 ด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก แต่การมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ
อัจฉรา ราชแก้ว (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวติของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตของพนกังานขบัรถโดยสารประจ า
ทาง ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวิไลพร วรจิตตานนท์ (2551) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรม
ในการปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการวจิยัพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมในการปฏิบติัตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะความรู้ความ
เขา้ใจท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติ และกระบวนการคิด วิเคราะห์ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควรจดัให้มีการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อ       
ให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต        
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
 3.2 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควรก าหนดนโยบาย ส่งเสริม และสนบัสนุน  
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ควรมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ให้มีการปฏิบติัตน 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

 4.1 ควรศึกษาวิจยั ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
มาใชใ้นการด าเนินชีวิต ของขา้ราชการอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างในการด าเนินชีวิตวา่มีความ
เหมือนหรือความแตกต่างกนั หรือไม่ อยา่งไร 

4.2 ควรศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ของขา้ราชการอ่ืน ๆ ด้วยการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ไดง้านวิจยัท่ีมีผลการศึกษาเชิงลึกมากข้ึน และสามารถน าขอ้มูลเชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 4.3 ควรศึกษาวิจยัรูปแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management Model) ในการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนเพื่อน ามาเป็นตวัแบบ   
ในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเขา้ใจและมีพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด าเนินชีวติ 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย  ์เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยในการท าสารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการวิจยัเพื่อการศึกษา
และจดัท ารายงาน ผูว้จิยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้
ตามความเป็นจริง และขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามมา      
ณ โอกาสน้ี 

ส่วนที ่1 : แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล  

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 

   1. ชาย    2. หญิง 

2. อาย ุ

   1. ต ่ากวา่ 0  ปี   2. 0 -09 ปี 
   0. 4 -49 ปี    4. มากกวา่ 5  ปีข้ึนไป 

0. การศึกษา 

   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 
   0. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก 

4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

   1. ต ่ากวา่ 1  ปี   2. 1 -2  ปี 
   0. มากกวา่ 2  ปีข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 : แบบสอบถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเขา้ใจของท่าน 

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใช่ ไม่ใช่ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงคือการด าเนินชีวติบนทางสายกลาง   
2. เศรษฐกิจพอเพียงไม่เก่ียวขอ้งกบัความมีเหตุผล   
0. ภูมิคุม้กนัท่ีดีของเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีคุณธรรม    
4. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพออยูพ่อกินตามอตัภาพ   
5. เศรษฐกิจพอเพียงควรเร่ิมตน้ท่ีระดบัชาติก่อนระดบับุคคล   
6. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณในดา้นรายจ่าย   
7. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เช่น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศใหคุ้ม้ค่าอยา่งสูงสุด 

  

8. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนน้การสร้างรากฐานของประเทศเฉพาะ
ดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั 

  

9. การด าเนินชีวติดว้ยการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียง   
10. เศรษฐกิจพอเพียงจัดเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพฒันาประเทศชาติ
สามารถแกปั้ญหาทุจริตคอรัปชัน่ได ้

  

11. เง่ือนไขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความรู้ ความพอเพียง และความพอประมาณ 

  

12. ความพอประมาณตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลสามารถมี
ของท่ีหรูหราได ้มีมากได ้แต่ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น 

  

10. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขดัต่อหลกัการทางธุรกิจท่ีเนน้การหาก าไร   
14. การพึ่งตนเองให้มากท่ีสุดถือว่าเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

15. การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตท่ีใช้
ความรู้น าคุณธรรม 
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ส่วนที ่3 : แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้     
ในการด าเนินชีวติ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด 

พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเศรษฐกจิ 

1. ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั
มากกวา่สินคา้ตามโปรโมชัน่ 

     

2. ท่านไดมี้การวางแผนการใช้จ่ายดา้นอุปโภค บริโภค
และอ่ืน ๆ อยา่งรอบคอบเพื่อลดทอนค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เกินความจ าเป็น 

     

0. ท่านคิดไตร่ตรองก่อนใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือสินค้าโดย
ค านึงถึงความประหยดั ความคุม้ค่า และประโยชน์สูงสุด
ของสินคา้นั้น  

     

4. การโฆษณาสินค้าลดราคาจากส่ือต่าง ๆ เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ท่าน  

     

5. ท่านเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และราคา
เหมาะสมกบัรายได ้

     

6. ท่านพยายามใชจ่้ายหรือด ารงชีวิตภายในกรอบรายได้
ไม่ใชจ่้ายเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 

     

ด้านสังคม 

7. ท่านพยายามลด ละ เลิก อบายมุข ทุกประเภทในการ
ด าเนินชีวติของตน 
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พฤติกรรมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8. ท่านแสวงหาความรู้และมุ่งพฒันาตนเองอยู่เสมอ ๆ 
เพื่อเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม 

     

ด้านวฒันธรรม 

9. ท่านมีการติดตามความเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของ
โลก เพื่อเลือกรับเอามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อยา่งรอบคอบและเหมาะสม 

     

ด้านส่ิงแวดล้อม 

1 . ท่านมีพฤติกรรมในการลดขยะในการด าเนินชีวิต
เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม 

     

11. ท่านใช้น ้ า ไฟฟ้าอย่างประหยดัเพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

1 2 . ท่ า น พ ย า ย า ม เ ลื อ ก ใ ช้ ว ั ส ดุ ท่ี ผ ลิ ต จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
เช่น ถุงผา้  

     

10.ท่านนิยมใช้สินค้าท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ ้ าหรือ      
รีไซเคิลมากกวา่สินคา้ประเภทท่ีใชแ้ลว้ทิ้งเลย 

     

14.ท่านช่วยปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ภายใน
บริเวณสถานท่ีท างานเพราะเห็นว่ามีความจ าเป็นกับ
ระบบนิเวศ 

     

15.ท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซมลพิษช่วยรักษาระบบนิเวศ 
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ส่วนที ่4 : ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 ปัญหา/อุปสรรค 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 

 ข้อเสนอแนะ 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………... 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ ส าหรับการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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