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 การศึกษา เรื่อง ความรูความเขาใจปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจและปจจัยท่ีมีผลตอความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันและเปน

แนวทางการเผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากกลุม

ตัวอยางจากผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ป จํานวน 400 ราย ในชวง

เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คา

มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inductive Statistics) ไดแก สถิติการ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F – test: 

One – way Analysis of Variance) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) เพ่ือการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม  

   ผลการศึกษา พบวา ผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก อายุ สถานภาพสมรส 

ลักษณะครอบครัว สถานะของการอยูอาศัย ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ระดับ

การศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง  รายได เฉ ล่ียตอ เดื อน  การออมเ งิน  และการบริจาคทรัพย เ พ่ื อ
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สาธารณประโยชน สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก เพศ ถ่ินท่ีกําเนิด ถ่ินท่ีเติบโต ศาสนา ความถ่ีของการ

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไดรับการอบรมความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาระหนี้สิน สถานภาพทางสังคม ประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ

  ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ภาครัฐควรสงเสริมใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเปดใหมีหลักสูตรรวมถึงการเขียนตํารา/หนังสือเรียนท่ี

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้นควบคูกับการพัฒนารูปแบบใหนาสนใจมากขึ้น 

เพ่ือจะไดเขาถึงประชาชนทุกลําดับช้ัน เนื่องจากปจจุบันจะเห็นวาการนําเสนอผานส่ือมวลชน

สามารถใหความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับผูท่ีมีการศึกษาสูงไดคอนขางดีแลว 

แตยังไมสามารถส่ือสารใหผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ําเขาใจได ควรใชรูปแบบการนําเสนอแบบใหม ๆ 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอง  
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  The objectives of this research were to study the level of knowledge and understanding 

and factors relating to the knowledge and understanding in the Philosophy of Sufficiency 

Economy, in order to create mutual correct understanding and make a guideline to introduce the 

idea of the Philosophy of Sufficiency Economy. The sample of this study consisted of 400 people, 

aged 15 and above, domiciled in Bangkok in the period of January to April 2009. Data from the 

questionnaires were analyzed with descriptive statistics method, i.e., frequency, percentage, mean 

and standard deviation. In addition, inductive statistics of independent and dependent variations 

were used to compare the results as t – test, F – test (One – way Analysis of Variance) and 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.   

 The results showed that people in Bangkok had a medium level of knowledge and 

understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy. The significant factors of sample group 

with relativity to knowledge and understanding at 0.05 were age, marital status, family type, 

household occupancy status, length of  time since domestic in Bangkok, educational level, 

educational background, occupation, years of work experience, information of the Philosophy of 

Sufficiency Economy, average income per month, money saving and donation for public use. 

Whereas factors that were not related to the knowledge and understanding in the Philosophy of 

Sufficiency Economy of people domiciliating in Bangkok with relativity value at 0.05 were sex, 

birth place, previous domicile, religion, frequency of the information of the Philosophy of 
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Sufficiency Economy, training of the Philosophy of Sufficiency Economy received, social status, 

experiences of attending activity relating to the Philosophy of Sufficiency Economy and domicile 

in the Philosophy of Sufficiency Economy practice community.  

 Recommendation from this research was the government should provided more 

information of the knowledge and understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy by 

opened courses and had the textbooks about the Philosophy of Sufficiency Economy, while 

developed them to be more interesting fashions so that everyone apprehended. Because the 

government currently promoted the knowledge and understanding in the Philosophy of 

Sufficiency Economy only to educated people but still unabled to communicate to make 

uneducated people understand, therefore, new ways to create the correct government correct 

knowledge and understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy should be designed.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  ปจจุบันประชากรในโลกกวาครึ่งมีรายไดต่ํากวา 2.50 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 90.0 

บาทตอวัน และ 1 ใน 6 ของประชากรโลกมีรายไดต่ํากวา 1.00 เหรียญสหรัฐหรือต่ํากวา 35.0 บาท 

ตอวัน (Shah, 2008) ความไมเพียงพอของอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย รวมถึงยารักษาโรค เปน

ปญหาท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกโดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาท่ียังคงตองพ่ึงพาตางชาติ

ในหลาย ๆ ดาน ลวนเกิดจากการพัฒนาประเทศโดยไมคํานึงถึงความย่ังยืน การรับวัฒนธรรมและ

การรับระบบทุนนิยมเขามาใชในประเทศโดยขาดการปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศของตน จึง

เปนผลใหเกิดความยากจน การไรท่ีทํากิน รวมทั้งการอพยพเขาสูเมืองใหญเพ่ือหาหนทางเพ่ือเอา

ชีวิตรอด เสมือนเปนเรื่องธรรมดาของกลุมประเทศเหลานี ้

  ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนาก็ไดเผชิญกับปญหาและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

สะทอนใหเห็นโครงสรางการพัฒนาท่ีไมสมดุล เกิดผลกระทบตอประชาชน เกิดความเหล่ือมลํ้า

ทางการกระจายรายได  จึงไดมีการอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงพระราชทานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกประชาชนชาวไทย โดยเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราช

ดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 และพูดถึงอยางชัดเจนในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

(ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540) เพ่ือเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของประเทศไทยใหดํารง

อยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ี

ยึดในวิถีแหงทางสายกลาง มีความพอเพียง ใชเหตุผลในการพัฒนาประเทศ มีการสรางภูมิคุมกัน  

รวมทั้งการมีความรูเคียงคูกับคุณธรรมในการพัฒนา อีกท้ังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการ

เชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟ อันนัน  ในฐานะเลขาธิการองคการ

สหประชาชาติในขณะนั้น  ไดทูลเกลาฯ  ถวายรางวัล  The Human Development Lifetime 

Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และไดมี

ปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาท่ีมีประโยชนตอประเทศไทยและนานา
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ประเทศ โดยท่ีองคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิก 166 ประเทศยึด

เปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศอยาง ย่ังยืน  (วิกิ พี เดียสารานุกรมเสรี ,  2551)  เนื่องจาก

สหประชาชาติไดเห็นวาในปจจุบันประชากรโลกไดเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว จึงเปนผลใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด ผสานกับกรอบ

แนวคิดในยุคปจจุบันท่ีเปนยุควัตถุนิยม ซ่ึงยึดถือวัตถุและการบริโภคเกินพอดี เกิดระบบตลาดเสรี

และทุนนิยมแบบสุดโตง กระตุนใหมีการใชทรัพยากรและทําลายระบบนิเวศอยางรุนแรง เกิดภาวะ

โลกรอน ปญหาสังคม การขาดท่ีดินทํากิน และการอพยพเขาสูเมืองเพ่ือแสวงหาความอยูรอดของ

ชีวิตนั่นเอง และแมประเทศไทยจะไดมีการเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแพรหลายใน

ประเทศ แตอยางไรก็ตามจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติก็ยังพบวา ครัวเรือนในประเทศ

ไทยในป พ.ศ. 2550 ยังมีหนี้สินถึงรอยละ 63.3 (ภาพท่ี 1.1) และมีหนี้สินเฉล่ียถึง 116,681 บาท ตอ

ครัวเรือน (ภาพท่ี 1.2) จาก  68,405 บาทตอครัวเรือน  ในป พ.ศ. 2543 ครัวเรือนท่ัวประเทศในป       

พ.ศ.2550  มีคาใชจายเฉล่ีย เดือนละ 14,500 บาท สวนใหญกอหนี้เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค   

รอยละ 33.3 แตเปนหนี้เพ่ือการศึกษาเพียงรอยละ 2.70 (ภาพท่ี 1.3, 1.4 และ 1.5) กรุงเทพเทพมหา

นครและ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธาน ีและสมุทรปราการ มีรายไดตอครัวเรือนเฉล่ียสูงกวาภาค

อ่ืนมาก คือ 35,007 บาท แตมีคาใชจายและจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนสูงสุดเชนเดียวกัน คือ 

23,996 และ 151,168 บาท ตามลําดับ อีกท้ังโครงสรางครัวเรือนไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ซ่ึง

รอยละ 50.0 เปนครอบครัวเดี่ยว และยังมีปญหาสังคมตาง ๆ เพ่ิมขึ้น อาทิ การหยาราง การท้ิงบุตร

ใหผูสูงอายุดูแลเพ่ือเขามาหางานในเมือง เปนตน ในสวนของกรุงเทพมหานคร พบวา ครัวเรือนท่ี

เปนเจาของท่ีอยูอาศัยลดลงจาก ป พ.ศ. 2533 จากรอยละ 61.1 เปนรอยละ 55.6 ในป พ.ศ. 2543 และ

ประชากรท่ีไมไดอยูในจังหวัดท่ีเกิด (ยายถ่ิน) ป พ.ศ. 2533 จากรอยละ 36.1 เปนรอยละ 37.3 ในป 

พ.ศ. 2543 เปนการยายออกจากภูมิลําเนาท่ีเปนชนบทมาสูเมืองและนํามาซ่ึงปญหาตาง ๆ 

 
 

ภาพที่ 1.1  อัตรารอยละของครัวเรือนท่ีมีหนีสิ้น (ป พ.ศ. 2550) 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2551: 1.  
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ใชทําธุรกิจ

รอยละ 14.4

ใชทําเกษตร

รอยละ 15.2

หนี้อื่น ๆ

รอยละ3.10

ใชจายอุปโภคบริโภค

รอยละ 33.3

ซื้อ/เชาซื้อบานและ/

หรือท่ีดิน 

รอยละ 31.3

ใชในการศึกษา

รอยละ2.70

ภาพที่ 1.2  อัตรารอยละของครัวเรือนท่ีมีหนีสิ้นและจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน  

                   ป พ.ศ. 2541 – 2550 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2551: 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3   อัตรารอยละของหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม 

                   (ป พ.ศ. 2550) 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2551: 1. 
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ภาพที่ 1.4  รายไดและคาใชจายท่ีจําเปนในการยังชีพเฉล่ียตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของ 

                   ครัวเรือน ป พ.ศ. 2541 – 2550 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2551: 2. 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.5  อัตรารอยละของคาใชจายเฉล่ียตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย                               

                  (ป พ.ศ. 2550) 

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2551: 3. 
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  การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต 

กรุงเทพมหานคร มีความสําคัญมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีความสะดวกสบายและ

เปนเสมือนศูนยรวมความเจริญตาง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงคลายกับประเทศกําลังพัฒนาและ

ประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศท่ัวโลก ท่ีมีศูนยรวมความเจริญอยูไมกี่เมืองในประเทศ การมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนกรอบความคิดท่ีเปน

หลักคิดในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน จะนําไปสูการ

ปฏิบัติท่ีถูกตองดวยเชนกัน การวัดความรูความเขาใจยังจะช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงทําใหทราบวาปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

ดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมนั้น ปจจัยใดมีผลตอความรูความเขาใจ เพ่ือการพัฒนาระบบการ

เผยแพรในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดอยางถูกทาง 

เนื่องจากปจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวถึงแตเฉพาะในรูปของชนบทหรือการเกษตรเสียสวน

ใหญ อีกท้ังเพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนพ้ืนฐานในการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

การเผยแพรแกมวลมนุษยชาติไดในอนาคต เพ่ือเปนตนแบบแกบรรดาเมืองใหญตาง ๆ ท่ัวโลก และ

เปนประโยชนในการนําความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

1.2  คําถามงานวิจัย 

 

  1.2.1  ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู ท่ีมีภูมิ ลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 

  1.2.2  ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ี

มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

  การศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต 

กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องตอไปนี้ คือ 

  1.3.1  เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนา

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  1.3.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.3.3  เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3.4  เพ่ือเปนแนวทางการเผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครไดอยางถูกตอง 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

  การศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังตอไปนี้ คือ 

  1.4.1  ทราบถึงระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

  1.4.2  ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.4.3  เปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันในแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  1.4.4  เปนแนวทางการเผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครไดอยางถูกตอง 

 

1.5  ขอบเขตการศึกษา 

 

  การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงขอบเขตในการศึกษาออกเปน 4 ดานดังนี้ 

 

  1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

   1)  ศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

   2)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  1.5.2  ขอบเขตดานประชากรท่ีทําการศึกษา 

  ประชากรท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมต่ํา

กวา 15 ป 

  1.5.3  ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษาท้ังส้ิน 4 เดือน (มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2552) 

  1.5.4  ขอบเขตดานพ้ืนที่ศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้ใชพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท้ังหมด 

 

1.6  นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

 

  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการศึกษาและเขาใจของผูอานผลการศึกษา ผูศึกษาจึงไดกําหนด

นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา ดังนี ้

 

  1.6.1  เพศ หมายถึง ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปนเพศชายและเพศหญิง 

  1.6.2  อายุ หมายถึง อายุเต็มของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.6.3  สถานภาพสมรส หมายถึง ความสัมพันธระหวางคูครองในปจจุบันของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน สถานภาพโสด สมรส แยกกันอยู/หยาราง หมาย 

  1.6.4  ลักษณะครอบครัว หมายถึง ครอบครัวเดี่ยวซ่ึงประกอบดวย พอ แม ลูก  และ

ครอบครัวขยาย ซ่ึงประกอบดวย ปู ยา  ตา ยาย  พอ แม ลูก ญาต ิ

  1.6.5  ถิ่นที่กําเนิด หมายถึง ถ่ินท่ีผูตอบแบบสอบถามเกิด โดยแบงเปน ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต กรุงเทพมหานคร 

  1.6.6  ถิ่นที่เติบโต หมายถึง ถ่ินท่ีผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูเปนระยะเวลานานท่ีสุด 

ในชวงตั้งแตกําเนิดถึงอายุไมเกิน 20 ป โดยแบงเปน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต กรุงเทพมหานคร 

  1.6.7  สถานะของที่อยูอาศัย หมายถึง สถานะของผูท่ีอาศัยอยูในบาน เชน เจาบาน ผูอาศัย  

เปนตน 

  1.6.8  ระยะเวลาอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ระยะเวลาท่ีไดมาอาศัยอยูใน

ทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.6.9  ศาสนา หมายถึง ศาสนาท่ีนับถือและปฏิบัติตาม แบงเปน  พุทธ อิสลาม คริสต และ 

อ่ืน ๆ   
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  1.6.10  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จการศึกษา 

  1.6.11  พ้ืนฐานการศึกษา หมายถึง ประเภทสาขาวิชาของระดับการศึกษาสุดทายท่ีผูตอบ

แบบสอบถามสําเร็จ 

  1.6.12  อาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีผูตอบแบบสอบถามประกอบเปนหลัก 

  1.6.13  ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีทํางานท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

  1.6.14  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเคยได

รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.6.15  ความถี่ของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

ความถ่ีของการไดรับส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  1.6.16  การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเคย

ไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหนวยงานรัฐ ผูเช่ียวชาญดาน

เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา หรือการจัดอบรมท่ีเอกชนจัดขึ้น 

  1.6.17  รายไดเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง รายไดหลักและรายไดเสริมเฉล่ียในแตละเดือนของ

ผูตอบแบบสอบถามกอนหักคาใชจาย 

  1.6.18  การออมเงิน หมายถึง การเก็บสะสมเงินไดสวนท่ีเหลือจากการบริโภค เพ่ือไวใช

จายเม่ือถึงคราวจําเปนในอนาคต 

  1.6.19  ภาระหนี้สิน หมายถึง สภาพการเปนหนี้ ท้ังหนี้ในระบบและนอกระบบท่ีตองชําระ

ในแตละเดือน 

  1.6.20  สถานภาพทางสังคม หมายถึง ตําแหนงของบุคคลท่ีดํารงอยูในสังคม 

  1.6.21  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน หมายถึง การเคยสละทรัพยสินใหกับ

ชุมชน สังคม บุคคล หรือเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน 

  1.6.22  ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเคยไดเขา

รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.6.23  การอาศัยในชุมชนที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ หมายถึง การท่ี

บุคคลอาศัยอยูในชุมชนท่ีมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ
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  1.6.24 ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของผูท่ี

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครในการจดจําหรือระลึกถึง รวมทั้งการแปลความ ตีความ สรุปความ 

และขยายความจากเรื่องราวหรือขอเท็จจริงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวสามารถถายทอด

ความรูใหบุคคลอ่ืนทราบตามท่ีไดรับรูหรือเรียนรูมา 

 

 
 



บทท่ี  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  ในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 

  2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู 

  2.3  ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.4  พระราชดํารัสท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.5  บทวิเคราะหของนักวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.6  แนวคิดในการพัฒนาประเทศ 

  2.7  การพัฒนาท่ียั่งยืน 

  2.8  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 

  2.9  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ  

 

  2.1.1  ความรู  

  โสภา ชูพิกุลชัย และอรทัย ช่ืนมนุษย (2516 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดให

ความหมายของความรูวา เปนการรับรู จํา และเขาใจในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงตาง ๆ เกิดจาก

ประสบการณและทัศนคติ ประกอบขึ้นจากความรูตาง ๆ ท่ีเคยไดเรียนมา เกี่ยวกับลักษณะของส่ิง

นั้น ๆ บวกกับการตีคาของส่ิงนั้นกับความรูท่ีมีอยู 

  วิเชียร เกตุสิงห (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู 

ความจํา คือ ความสามารถในการระลึกไดถึงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียน เชน จากการเรียนเนื้อหาวิชาตาง ๆ จากการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน อานหนังสือพิมพ
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การเลาตอ ๆ กันมา เปนตน ความเขาใจ คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ

ได 

  อนันต ศรีโสภา (2522 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดใหความหมายของความรู

วา ความรู (Knowledge) หมายถึง ความจําในส่ิงท่ีมีประสบการณมากอน เปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ 

และรายละเอียดตาง ๆ ท่ีไดรับจากการศึกษา คนควา สังเกตรวบรวมเปนความจําเก็บไว และแสดง

ออกมาโดยการจําได ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดได โดยแบงความรูออกเปน 3 ดาน คือ 

   ดานท่ี 1  ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะเปนความรูเกี่ยวกับความหมายของ

เนื้อหาและความรูเกี่ยวกับความจริง เชน เวลา เหตุการณ บุคคล สถานท่ี แหลงกําเนิด เปนตน 

   ดานท่ี 2  ความรูเกี่ยวกับวิธี และการดําเนินงาน ท่ีเกี่ยวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ

ประกอบดวย 1)  ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตาง ๆ 2)  ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการ

จัดลําดับ 3)  ความรูเกี่ยวกับการจําแนก และแบงประเภทของส่ิงตาง ๆ 4)  ความรูเกี่ยวกับระเบียบ 

วิธีการดําเนนิงานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

   ดานท่ี 3 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด และโครงสรางของส่ิงใดส่ิง

หนึ่งประกอบดวย 1)  ความรูเกี่ยวกับกฎ และการใชกฎในการบรรยายคุณคาหรือพยากรณ หรือ

ตีความของส่ิงท่ีเราสังเกตเห็น 2)  ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

  วิชัย วงษใหญ (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 12) ใหความหมายของความรูไววา

ความรู เปนพฤติกรรมเบ้ืองตนท่ีผูเรียนรูสามารถจําไดหรือระลึกไดโดยการมองเห็น ไดยิน      

ความรูในท่ีนี้ คือ ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน 

  อุทุมพร ทองอุทัย (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู

คือ พฤติกรรมและสภาพการตาง ๆ ซ่ึงเนนการจําไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือการระลึกไดก็ตาม

เปนสภาพการณท่ีเกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น

จนกระทั่งพัฒนาไปสูขั้นท่ีมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นไป ความเขาใจ หมายถึง ขั้นตอนสําคัญของ

การส่ือความหมายโดยอาศัยความสามารถทางสมองและทัศนะ ซ่ึงอาจจะกระทําไดโดยใชปากเปลา 

ขอเขียน ภาษา หรือสัญลักษณตาง ๆ โดยทําความเขาใจ ซ่ึงประกอบดวยการแปล การตีความหมาย

และการสรุปอางอิง 

  กีรติ บุญเจือ (2525 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหความหมายทางปรัชญา

ของ “ความรู” ไววา “ความรู” หมายถึง ความรูทางตา หรือดวยตาเพียงอยางเดียว  

  ไพศาล หวังวานิช (2526 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 11) ใหความหมายไววา          

“ความรู” หมายถึง บรรยายขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราว อันเปนปรากฏการณของบุคคล

ซ่ึงสะสมและถายทอดสืบตอกันมา สวน “ความเขาใจ” หมายถึง ความสามารถนําความรูความจําไป
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ดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหสามารถจับใจความอธิบายหรือเปรียบเทียบ ยนยอเรื่องราวความคิด 

ขอเท็จจริงตาง ๆ ได 

  ธนพล สมัครการ  (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความรูวา  ความรู หมายถึง 

ความสามารถรักษาไวซ่ึงขอเท็จจริง เรื่องราว กฎเกณฑ สถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคล ขาวสารท่ีเปน

ประโยชนเกี่ยวของ ซ่ึงเกิดจากการสังเกต จากประสบการณท้ังทางตรงและทางออม 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ม.ป.ป. อางถึงใน อักษร สวัสด,ี 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู 

เปนพฤติกรรมขั้นตนท่ีผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการ

มองเห็น ไดยิน จาํได ความรูในช้ันนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน 

“การแปล” ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของ

ตนเอง และ “การใหความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึง

ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 

  สุนันท ศลโกสุม (ม.ป.ป. อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดกลาวถึงความรูวา 

หมายถึง ความสามารถในการคงไว รักษาไวซ่ึงขอเท็จจริงเรื่องราวรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจน

ประสบการณท้ังมวลของผูเรียน และในดานความเขาใจ ไดกลาววา หมายถึง ความสามารถในการ

เก็บรวบรวมความรูและขยายความรู ความจําใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล 

 The Webster (1997 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหคําจํากัดความของความรู

วา เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสราง ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการคนหา

หรือเปนความรูท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคลซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจาก

รายงาน การรับรูขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา  

Bloom (n.d. อางถึงใน อักษร สวัสดี 2542: 26 – 28) ไดใหความหมายของ ความรู วา

หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการ  และกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบของ

โครงการ วัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา 

อันเปนกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 Bloom ได

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคน วาประกอบดวยความรู

ตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูใน

ระดับท่ีสูงขึ้นไป และไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 

  ระดบั 1   ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูท่ีเนนถึงการจําและการระลึก

ไดถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนความจําท่ีเริ่มจากส่ิงงาย ๆ ท่ีเปนอิสระแกกัน 

ไปจนถึงความจําในส่ิงท่ียุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 
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  ระดับ 2   ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถ

ทางสติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง

พฤติกรรมเม่ือเผชิญกับส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ

ขยายความส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

  ระดับ 3  การนําไปปรับใช  (Application) เปนความสามารถในการนําความรู 

(Knowledge) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ท่ีมีอยูเดิม ไปแกไข

ปญหาท่ีแปลกใหมของเรื่องนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการกับความคิดรวบ

ยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น 

  ระดับ 4  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะท่ีสูงกวาความ

เขาใจ และการนําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอย ท่ีมี

ความสัมพันธกัน รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบปลีกยอย

นั้นสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางแทจริง 

  ระดับ  5   การสัง เคราะห  ( Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวม

สวนประกอบ  ยอย ๆ หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การ

สังเคราะหจะมีลักษณะของการเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเร่ืองตาง ๆ เขาไวดวยกัน 

เพ่ือสรางรูปแบบหรือโครงสรางท่ียังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความคิด

สรางสรรคภายในขอบเขตของส่ิงท่ีกาํหนดให 

  ระดับ 6  การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ

ความคิด คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการ

กําหนดเกณฑ (Criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนท่ี

สูงสุดของพุทธิลักษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ท่ีตองใชความรูความเขาใจ การ

นําไปปรับใช การวิเคราะห และการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือทําการประเมินผลส่ิง

หนึ่งส่ิงใด 

ความรู คือ ส่ิงท่ีมนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเช่ือ ความจริง ความหมาย โดยใช 

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และส่ือตาง ๆ โดยมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคเปนไปตามผูสราง/ผูผลิตจะใหความหมาย 

ความรูมีโครงสรางอยู 2 ระดับ คือ โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea ปรัชญา 

หลักการ อุดมการณ โครงสรางสวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู ไดแก องค

ความรูท่ีแสดงในรูปของ ขอเขียน สัญญา การแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ การเดินขบวน

ทางการเมือง โครงสรางสวนลางของความรู มีโครงสรางระดับลึก คือ ความหมาย (Significant) 
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ความรูและอํานาจ เปนส่ิงเดียวกัน เพราะถูกผลิตและเคลือบไวภายใตรูปแบบ 2 รูปแบบ 

คือ 1)  รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานการปราบปราม การทหาร การ

ควบคุมนักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร 2)  รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความไมรุนแรง 

แตแฝงไวดวยความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานส่ือสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎี

บริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรูทางการศึกษา การพัฒนาและทุกส่ิงท่ีใชการครอบงํา

ความคิด ผานปฏิบัติการทางการสรางความรูเพ่ือ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม มนุษย 

Bloom (n.d. อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 11) ไดอธิบายความหมายของ ความรู ไววา 

หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณตาง ๆ ซ่ึงเนนการจํา ไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือระลึกไดก็

ตาม เปนสถานการณท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเรียนรู โดยเริ่มตนจากการรวบรวมสาระตาง ๆ 

เหลานั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสูขั้นท่ีมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นตอไป โดยความรูนี้อาจแยกออกเปน

ความรูเฉพาะส่ิง ความรูในเรื่องระเบียบการ และความรูเรื่องสากล เปนตน 

Hosper (n.d. อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2532: 15 – 16) ไดช้ีใหเห็นวาความรู (Knowledge) 

นับเปนขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซ่ึงอาจจะโดยการนึกได 

มองเห็น ไดยิน  หรือไดฟงความรูนี้เปนหนึง่ในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัด

ความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐาน เปนตน 

ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดท่ี

ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี้ การจําไดจึงถือวาเปน กระบวนการท่ี

สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนท่ีนําไปสูพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไป

ใชในการวิ เคราะห  การสังเคราะห  การประเมินผล ซ่ึงเปนขั้นตอนท่ีไดใชความคิดและ

ความสามารถทางสมองมากขึ้นเปนลําดับ 

 

 2.1.2  ความเขาใจ 

  อนันต ศรีโสภา (2522 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ใหความหมายของความเขาใจ

วา ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง การเขาใจความหมายของส่ิงนั้น ประกอบดวย  1) การ

แปล (การแปลจากแบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่ง โดยการรักษาไวอยางถูกตอง)  2)  การตีความหมาย 

(การอธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจงาย)  3)  การขยายความ (ขยายความหมายของ

ขอมูลท่ีมีอยูใกลไกลไปจากเดิม) 

  กีรติ บุญเจือ (2525 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหความหมายทางปรัชญา

ของ  “ความเขาใจ”  ไววา “ความเขาใจ” หมายถึง ความรูสึกซ่ึงสามารถเขาใจถึงความสัมพันธ

ระหวางวิทยาการตาง ๆ  
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  ธนพล  สมัครการ (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความเขาใจวา ความเขาใจ หมายถึง 

ความสามารถในการนําความรู ความจํา ไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหสามารถจับใจความ ตีความ 

อธิบาย จัดกลุม จัดลําดับ จัดระบบ หรือทําการเปรียบเทียบขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นได 

  Bloom (1971 อางถึงใน ฆานิษฐา กองกวิน , 2551: 33) ไดอธิบายความหมายของ        

“ความเขาใจ” ไววา “ความเขาใจ” หมายถึง ความสามารถทางปญญาและทักษะ อันไดแก 1)  

ความสามารถท่ีจะใหความหมายของคํา (การแปล)  2)  ความสามารถในการเขาใจความหมายของ

การคิด (การตีความ) 3)  ความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นไดไดจากการกระทํา (การ

ประเมินคา) 

  Hosper (n.d. อางถึงใน มาโนช  เวชพันธ 2532: 15 – 16) ช้ีให เห็นวา  ความเขาใจ 

(Comprehension)  เปนขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนขั้นตอนท่ีจะตองใชความสามารถของ

สมองและทักษะในชั้นท่ีสูงขึ้น จนถึงระดับของการส่ือความหมาย ซ่ึงอาจเปนไปไดโดยการใช  

ปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ 

แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขยีน แลวแสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือ

การแปลความหมายตาง ๆ เชน การบรรยายขาวสารท่ีไดยินมาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปล

ความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดง

ความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการคาดคะเนก็ได 

 

 2.1.3  ความรูความเขาใจ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) กลาวถึง ความรูความ

เขาใจวา คือ ขอเท็จจริงตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาความสามารถ ทักษะทางสติปญญาและ

การใชวิจารณญาณของมนุษยเริ่มตนจากระดับงาย ๆ กอนแลวคอยเพ่ิมความสามารถในการใช

ความคิดและพัฒนาสติปญญาเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

 

 2.1.4  ระดับความรู 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ (2536 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ได

กลาวถึง ความรู ในพฤติกรรมการเรียนรูกลุมพุทธพิสัย (Cognitive Domain) วาเปนความสามารถ

และทักษะทางดานสมองในการคิดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ซ่ึงแบงยอยเปน 6 ขั้น ดังนี้ 

   2.1.4.1  ความรู (Knowledge) เปนความสามารถในการจําหรือระลึกได ซ่ึงรวมถึง

ประสบการณตาง ๆ ท่ีเคยไดรับรูมา คือ 
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      1) ความรูเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง เปนการระลึกขอสนเทศในสวนยอย

เฉพาะอยางท่ีแยกไดโดด ๆ 

    2)  ความรูเกี่ยวกับศัพท เกี่ยวกับความหมายของคํา 

    3)  ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง เชน รูวัน เดือน ป เหตุการณ 

สถานท่ี เปนตน 

    4)  ความรูเกี่ยวกับวิถีทาง วิธีดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

    5)  ความรูในเรื่องระเบียบ แบบแผน ประเพณ ี

    6)  ความรูเกี่ยวกับแนวโนม และระดับกอนหลัง 

    7)  ความรูในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู 

    8)  ความรูเกี่ยวกับเกณฑ 

    9)  ความรูเกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการ 

    10)  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสราง 

    11)  ความรูเกี่ยวกับหลักการและขอสรุปท่ัวไป 

    12)  ความรูเกี่ยวกับทฤษฏีและโครงสราง 

   2.1.4.2 ความเขาใจ  (Comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ 

ตีความหมาย ขยายความในเรื่องราว และเหตุการณตาง ๆ แยกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

     1)  การแปลความ เปนการจับใจความใหถูกตอง  เกี่ยวกับส่ิงท่ีส่ือ

ความหมาย หรือจากภาษาหนึ่งของการส่ือสารไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง 

     2)  การตีความหมาย เปนการอธิบายความหมายหรือสรุปเรื่องราวโดยการ

จัดระเบียบใหมรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาใหม 

     3)  การขยายความ เปนการขยายเนื้อหาท่ีเหนือกวาขอบเขตท่ีรู เปนการ

ขยายขีดการอางอิง 

   2.1.4.3  การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําสาระตาง ๆ ไปใช

ในสถานการณจริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง เปนการใชความเปนนามธรรมในสถานการณรูปธรรม 

   2.1.4.4  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกส่ือความหมายไปสู

หนวยยอย เปนองคประกอบสําคัญหรือเปนสวน ๆ เพ่ือใหไดลําดับช้ันความคิด ความสัมพันธ การ

วิเคราะหเชนนี้ก็เพ่ือมุงจะใหส่ือความหมายมีความชัดเจนย่ิงขึ้น จาํแนกได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

     1)  การวิเคราะหสวนประกอบ เปนการช้ีใหเห็นหนวยตาง ๆ ท่ีเปน

สวนประกอบท่ีอยูในส่ิงท่ีส่ือความหมาย 
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    2)   การวิ เคราะหความสัมพันธ  เปนการแยกการประสานหรือ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ในส่ิงท่ีส่ือความหมาย 

    3)  การวิเคราะหหลักการในเชิงการจัดดําเนินงาน เปนการช้ีใหเห็นถึง

ระบบการจัดการ และวิธีการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน 

   2.1.4.5  การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการนําหนวยตาง ๆ หรือ

สวนตาง ๆ เขาเปนเรื่องเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพื่อสรางแบบแผนหรือโครงสรางท่ีไม

เคยมีมากอน อาจจําแนกได 3 ลักษณะ คือ 

     1)  การสังเคราะหขอความ เปนการผูกขอความขึ้นโดยการพูดหรือเขียน

เพ่ือส่ือความคิดความรูสึก หรือประสบการณไปยังผูอ่ืน 

     2)  การสังเคราะหแผนงาน เปนการพัฒนาหรือเสนอแผนการทํางานท่ี

สอดคลองกับความตองการของงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือท่ีคิดทําขึ้นเอง 

     3)  การสังเคราะหความสัมพันธ เปนการพัฒนาหรือสรางชุดของ

ความสัมพันธ เชิงนามธรรมขึ้น เพ่ือใชเปนเครื่องจําแนกหรือธิบายขอมูล หรือปรากฏการณ

บางอยางจากขอความเบ้ืองตน 

   2.1.4.6  การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของ

เนื้อหาวัสดุ อุปกรณ และวิธีการท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลองกับสถานการณ ซ่ึงอาจจะ

กําหนดเกณฑขึ้นเองหรือผูอ่ืนกําหนด จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ 

     1)  การประเมินตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของ

วัสดุอุปกรณ ขอความ เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจําตัวของอุปกรณ ขอความ หรือเหตุการณท่ี

เกิดขึ้น 

    2)  การประเมินคาตามกฎเกณฑภายนอก เปนการประเมินคาโดยอางอิง

กับเกณฑท่ีกําหนดไว 

 

  2.1.5  การวัดความรู 

  เปนการวัดสมรรถภาพสมองดานการระลึกออกของความจําหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปน

การวัดเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเคยมีประสบการณ หรือเคยรูเห็นและท่ีทํามากอนแลวท้ังส้ิน ซ่ึงผูท่ีทําการ

วดัสามารถใชเครื่องมือท่ีมีลักษณะเปนคําถามได ลักษณะคําถามอาจจะแตกตางกันไปตามชนิดของ

ความรูหรือความจํา แตจะมีลักษณะรวมประการหนึ่ง คือ เปนคําถามท่ีใหระลึกถึงเรื่องราวและ

ประสบการณท่ีผานมา ท่ีจําไดไวกอนแลว ไมวาจะอยูในรูปของคําศัพท นิยาม ทฤษฎี ระเบียบ แบบ

แผน หรือหลักการตาง ๆ 
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 ชวาล แพรัตกุล (2526 อางถึงใน ธนพล  สมัครการ, 2550: 15) ไดกลาวถึง การวัดความรูไว

วา การวัดความรูเกี่ยวกับคําศัพทและนิยาม คือ การวัดวา “คํา” หรือ “กลุมคํา” หรือ ความหมาย 

หรือคําแปลของเครื่องหมาย รูปภาพ ตัวยอ และสัญลักษณตาง ๆ นั้น คืออะไรมีความหมายท่ัวไป 

หรือความหมายเฉพาะวาอยางไร มีคุณสมบัติอะไร 

 การวัดความรูกับกฎและความจริง คือ การวัดวา สูตร กฎเกณฑ ความจริง ขอเท็จจริง

เรื่องราว ใจความ หรือเนื้อความสําคัญ ๆ ไดมีการพิสูจนหรือการยอมรับแลว เปนอยางไร 

 การวัดความรูในวิธีการดําเนนิการ คือ การวัดความจํา หรือกระบวนการและแบบแผนวิธี

ทํางานของเรื่องราวตาง ๆ เหตุการณ วามีท่ีมาอยางไร ใชวิธีการใด มีการดําเนินการเปนขั้น  ๆ 

อยางไร มิไดมุงท่ีวัดถึงการนําไปปฏิบัติกันมาอยางไร เขาใจอยางไร 

 การวัดความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน คือ การวัดคา แบบแผน แบบฟอรมตามจารีตธรรม

เนียมประเพณี ท่ีเคยปฏิบัติกันมาอยางไร 

 การวัดความรูเกี่ยวกับลําดับช้ันและแนวโนม คือ การวัดความรู ในเหตุการณตาง ๆ มีความ

เคล่ือนไหว โนมเอียงในทางใด ตามลําดับเวลาอยางไร และเรื่องตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นกอนหลังและ

ดําเนินเปนขั้น ๆ เรียงติดตอกันมาอยางไร 

 การวัดความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท คือ การวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดประเภทส่ิงของ 

เรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ตามประเภท ตามชนิด ตามลําดับกอนหลังเปนอยางไร 

 การวัดความรูเกี่ยวกับเกณฑ คือ การวัดความจําในกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการวินิจฉัย และ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ วาจําไดหรือไม และควรใชกฎเกณฑหรือหลักการใด 

 การวัดความรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน คือ การวัดคา การไดผลลัพธตาง ๆ นั้น ตองใช

เทคนิคอะไร มีวิธีปฏิบัติอยางไร มีกระบวนการและกรรมวิธีการตาง ๆ ท่ีใชพิสูจนหรือหาความจริง

นั้น ๆ วาจะตองดําเนินการอยางไร 

 การวัดความรูเกี่ยวกับความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง คือ การวัดความจําของขอสรุปหรือ

หลักการใหญ ๆ ของเนื้อหาไดหรือไม 

 ดังนั้น สรุปไดวา ความรูและความเขาใจ เปนส่ิงท่ีมีความจําเปนท่ีบุคลากรจะตอง

ทําการศึกษาใหมีความรูและความเขาใจในส่ิงนั้น ๆ ใหลึกซ้ึง กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติเพราะการรับรู

ส่ิงท่ีผิดพลาด และการเขาใจท่ีไมถูกตอง สามารถทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลมเหลว 
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2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู 

 

   การรับรูเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจ เนื่องจากแตละบุคคลมีประสบการณท่ี

แตกตางกัน จึงเกิดความประทับใจ ความรูสึกและเห็นคุณคาส่ิงท่ีไดรับรูมาแตกตางกัน ทําใหการ

จัดระบบขอมูล ตีความหมายขอมูล และกระบวนการตอบสนองตอขอมูลแตกตางกันแตละบุคคล 

ในการศึกษาความรูความเขาใจจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการรับรูดวย 

    

  2.2.1  ความหมายของการรับรู (Perception) 

 จําเนียร ชวงโชติ และคณะ (2519 อางถึงใน ฆานิษฐา กองกวิน , 2551: 43) ไดให

ความหมายของการรับรูไวตาง ๆ กัน ดังนี ้1) การรับรู หมายถึง การแปลหรือตีความหมายของการ

สัมผัสหรืออาการสัมผัสท่ีคนรับออกมาเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีเรารูจักเขาใจกัน ใน

การแปลความหมายหรือตีความ คนจะตองใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิม หรือความจัดเจนท่ี

เคยมีมากอนเปนเคร่ืองชวย 2)  การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีคนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือ

เหตุการณตาง ๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส 3) การรับรู หมายถึง ภาพของโลกภายนอกท่ีบุคคลแต

ละคนมองเห็นในจินตนาการของตนเอง การรับรูมีอิทธิพลนําไปสูการกระทําตาง ๆ ของบุคคล 

  ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ (2534 อางถึงใน ธนพล  สมัครการ, 2550: 17) ไดให

ความหมายของการรับรูวา เปนกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของบุคคล เพราะถาปราศจากการ

รับรูแลวบุคคลจะไมสามารถมีความจํา ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ 

เปนขั้นตอน ดังนี้ บุคคลรับพลังงานจากส่ิงเราท่ีจะเราประสามสัมผัส ประสาทสัมผัสจะเขารหัส

พลังงานนั้นผานมาทางเสนประสาท และเสนประสาทจะสงขอมูลไปยังสมอง ซ่ึงขั้นสุดทายของ

กระบวนการจะเปนการรับรูเกี่ยวกับส่ิงเรานั้น ๆ ในกระบวนการนี้ ความใสใจ (Attention) ของ

บุคคลจะแสดงถึงความรูสึกท่ีพุงไปยังส่ิงเราและประสาทสัมผัส และการรับรูจะแสดงถึงลักษณะ

ส่ิงของในดานรูปราง เสียง ความรูสึก รส และกล่ิน 

  อรุณ รักธรรม (2539 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 16) ใหความหมายของการรับรู 

(Perception) วา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดรับขาวสารขอมูล จากส่ิงแวดลอมรอบตัว และมี

การวิเคราะหตีความขาวสารขอมูลนั้น จนเกิดวามเขาใจในขาวสารขอมูลนั้น 

 Shaver (1989 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 16) อธิบายวา การรับรูของบุคคลท่ีมีตอ

สังคม เปนกระบวนการรับรูซ่ึงทําใหผูรับรูไดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือทําใหผูรับคิดและเขาใจโดยใช

ทฤษฎีเชิงอัตนัย หรือสามัญสํานึก (Implicit Theories) 
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  Roger and Shoemaker (1997 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 17) ไดสรุปขั้นตอนของ

การรับรูวิทยาการใหม ๆ ไว 5 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นการรับรู (Awareness Stage) หมายความวา บุคคล

ไดรับวิทยาการใหมเปนครั้งแรก แตยังขาดความรูอยางแจมชัดในวิทยาการนั้น ยังขาดขอมูล

ขาวสารเพ่ิมเติม 2)  ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมายความวา บุคคลเริ่มสนใจในความรูใหมและ

พยายามหาความรูเพ่ิมเติม 3)  ขั้นการช่ังใจ (Evaluation Stage) หมายความวา บุคคลคิดทบทวน

ไตรตรองถึงผลดผีลเสียของความรูใหมอยูในใจ 4)  ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมายความวา บุคคล

นําความรูใหมไปทดลองปฏิบัติโดยเริ่มจากขนาดเล็ก ๆ เพ่ือดูผลการตัดสินใจยอมรับ 5)  ขั้นยอมรับ 

(Adoption Stage) เปนขั้นตอนตกลงใจท่ีจะนําวิทยาการใหมไปปฏิบัติอยางเต็มท่ี นอกจากขั้นตอน

การยอมรับวิทยาการใหมแลว Roger and Shoemaker (1997 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 17) 

ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ ดังนี้  (1)  แบบของการยอมรับวิทยาการใหม (2)  ชอง

ทางการส่ือสาร ความรูท่ีใชเปนตัวเผยแพรกระจายความรูใหม (3)  ลักษณะทางธรรมชาติของระบบ

สังคม (4)  ความเพียรพยายามของผูนําการเปล่ียนแปลงในการแพรกระจายวิทยาการใหมท่ีมีผลตอ

อัตราการยอมรับ 

 Robbins (2003 อางถึงใน ฆานิษฐา กองกวิน, 2551: 42) ไดใหความหมายไววา การรับรู

เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกรับ จัดองคประกอบ และแปลความหมายขอมูลนั้นออกมาเพื่อใหได

เขาใจ  

 จะเห็นวา การรับรูเปนการวิเคราะหตีความเพ่ือทําความเขาใจในขาวสารขอมูลท่ีไดรับนั้น

บุคคลจะอาศัยขอมูลท่ีไดรับปจจุบันประกอบกับส่ิงท่ีเคยรับรูไวจากอดีตและเก็บไวในความทรงจํา

ตลอดจนความคาดหวังของบุคคลตอส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 

 สรุปวา การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความในส่ิงท่ีไดเห็น ไดยิน และส่ิงท่ีรับรูดวย

ประสาทสัมผัสวาคืออะไร ซ่ึงจะตอบสนองตอส่ิงเรา การรับรูหากไมบอกใหผูอ่ืนทราบ ก็ไมมีใคร

จะสามารถทราบได 

 

 2.2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู  

 บุคคลจะรับรูในส่ิงเราหรือสถานการณซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอกแตเพียงบางสวน

เทานั้นไมใชท้ังหมด ดังนั้น การทําความเขาใจในการเลือกท่ีจะรับรูจะทําใหเกิดความเขาใจใน

บุคคล รวมตลอดถึงพฤติกรรมของเขาไดมากขึ้น 

   Munn (1996 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 18) กลาววา บุคคลอาจจะรับรูตางกันโดย

เกิดขึ้นจาก 2 ปจจัย คือ 
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   ปจจัยความสนใจจากภายนอก (External Attention Factor) เปนลักษณะบางอยาง

ของส่ิงเรา เชน ความเขมของแสง เสียง หรือรสก็ได โดยบุคคลจะเลือกรับรูส่ิงท่ีมีความเขม มากกวา

ส่ิงท่ีออนเจือจาง ขนาดก็เชนเดียวกับความเขม ยิ่งมีขนาดใหญก็ยิ่งเรียกรองความสนใจไดมากขึ้น 

การทําซํ้าก็เปนการเรียกความสนใจไดดีกวาการเกิดส่ิงเราเพียงครั้งเดียว สวนการเคล่ือนไหว บุคคล

จะใหความสนใจกบัส่ิงท่ีเคล่ือนไหวมากกวาส่ิงท่ีหยุดนิ่ง เปนตน 

   ปจจัยความสนใจจากภายใน (Internal Attention Factor) เปนปจจัยท่ีอยูในตัวของ

บุคคลนั้นเองอาจพิจารณาไดในประเด็นการจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพซ่ึงลวนแลวแตสัมพันธกับ

บุคลิกภาพท้ังส้ิน เชน การเรียนรูท่ีบุคคลมีมาตั้งแตเกิดจนกระท่ังเปนผูใหญนั้นจะมีอิทธิพลอยาง

มากตอการรับรูของตัวเขา บุคคลจะมีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะทําใหบุคคลเกิดความสนใจและ

รับรูในส่ิงเราและสถานการณรอบตัวท่ีแตกตางกันดวย เปนตน 

นอกจากนี้ Robbins (1998 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 18) ไดแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการรับรูออกเปน 3 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

    ดานท่ี 1  ตัวผูรับรู (Receiver) เม่ือบุคคลดูเปาหมายและพยายามตีความหมายถึงส่ิง

ท่ีเขามองวาคืออะไร การตีความนั้นก็จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู ส่ิงท่ีเกี่ยวของ

อยางมากของการรับรู ไดแก ทัศนคติ ส่ิงจูงใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง มี

รายละเอียดดังนี้ 1)  ทัศนคติ (Attitudes) คือ แนวโนมของบุคคลท่ีจะเขาใจ รูสึก และการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 2)  เหตุจูงใจ (Motives) 

แรงจูงใจภายในบุคคลท่ีกระตุนความตองการท่ีไมเปนท่ีพอใจหรือเหตุจูงใจ จะกระตุนพฤติกรรม

บุคคลและอาจมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรู 3)  ความสนใจ (Interest) เปนความสนใจของผูรับรู

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4)  ประสบการณในอดีต (Past Experience) คนจะรับรูส่ิงตาง ๆ จากส่ิงท่ี

เกี่ยวของดวยจากส่ิงท่ีพบในอดีตได 5)  ความคาดหวัง (Expectation) เปนความเกี่ยวของกับ

เหตุการณหรือพฤติกรรมซ่ึงนําไปสูผลลัพธ 

    ดานท่ี 2  เปาหมาย (Target) ท่ีรับรู เปนส่ิงท่ีถูกสังเกตจากการยอมรับและการรับรู 

คนท่ีเสียงดังมักจะถูกสังเกตมากกวาคนท่ีเงียบ ความใหม ความเคล่ือนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลัง 

และความใกลเคียง สามารถสรางภาพเปาหมายตามท่ีเราเห็นเปาหมายไมสามารถถูกมองในลักษณะ 

เดี่ยว ๆ ดังนั้น ความสัมพันธของเปาหมายกับภูมิหลัง ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูมีแนวโนมท่ีจะทําให

เกิดการจัดหมวดหมู ของส่ิงท่ีใกลเคียงกันและคลายกันไวดวยกัน 

    ดานท่ี 3  สถานการณ (Situation) เปนส่ิงท่ีเรามองเห็น หรือเหตุการณรอบ ๆ 

สภาพแวดลอมท่ีอยูภายนอกซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรู ปจจัยสถานการณท่ีทําใหเกิดการรับรู 

ประกอบดวย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม 
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 2.2.3  กระบวนการยอยของการรับรู 

 กระบวนการยอยของการรับรูจะเปนการแสดงถึงความสลับซับซอนและธรรมชาติของการ

กระทําตอบโตในการรับรู ซ่ึงสามารถแบงกระบวนการยอยนี้ไดเปน 5 ขั้นตอน (Duntram, 1984 

อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 19) คือ   

    ขั้นท่ี 1  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ในท่ีนี้ หมายถึง ส่ิงเรา 

(Stimulus) หรือสถานการณ (Situation) ส่ิงเรานั้น คือ การเราทางประสาทสัมผัส สวนสถานการณ

ตาง ๆ นั้นอาจจะเปนสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม อาจกลาวไดวา การรับรูอาจไมเกิดขึ้นเลย 

หากไมมีส่ิงเรามากระทบตัวบุคคลหรือเกิดสถานการณใดสถานการณหนึ่งขึ้น แตหากปรากฏวาส่ิง

เราหรือเกิดสถานการณดังกลาว ก็ถือวาขั้นตอนแรกของกระบวนการยอยไดเกิดขึ้นแลว ซ่ึงจะตาม

ดวยขั้นตอนตอไป 

    ขั้นท่ี 2 การเผชิญหนา (Confrontation) นั้น อาจกลาวไดวา การรับรูของบุคคลเริ่ม

เม่ือบุคคลนั้นไดเผชิญหนากับส่ิงเราทางกายภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเผชิญกับ

สถานการณทางสังคมวัฒนธรรม สถานการณใดสถานการณหนึ่งดังไดกลาวมาแลว ตัวอยางของ

การเผชิญหนาท้ังสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม ไดแก การท่ีบุคคลเขาไป

ทํางานในองคการหนึ่งและถูกแวดลอมดวยท้ังสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทาง

สังคมวัฒนธรรมองคการ 

    ขั้นท่ี 3  การคัดเลือก (Selection) เม่ือผานขั้นตอนการเผชิญหนากับส่ิงเราและ

สถานการณและรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 แลว ในทามกลางส่ิงเราและสถานการณตาง ๆ นั้น 

บุคคลจะเลือกใหความสนใจกับส่ิงแวดลอมภายนอกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางตามทัศนะ

ของบุคคลนั้น ขั้นตอนนี้จึงถูกเรียกวาขั้นตอนของการคัดเลือก เปนการกล่ันกรองทางจิตวิทยา ซ่ึง

จะกําหนดวาส่ิงเราใดจะรับไวหรือจะปฏิเสธ บุคคลจะตระหนักและเห็นความสําคัญในส่ิงเราท่ีตน

คัดเลือก และจะไมเห็นความสําคัญในส่ิงเราท่ีตนปฏิเสธ แมส่ิงเรานั้นจะมีอยูในสภาพแวดลอม

เดียวกันก็ตาม ในขั้นตอนนี้มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือก นั่นคือ  ลักษณะของส่ิงเรา และ

ลักษณะของผูทําการคัดเลือกดวย 

    ขั้นท่ี 4  การจัดระเบียบของการรับรู (Perceptual Organization) เม่ือบุคคลไดรับรู

ส่ิงเราในสภาพแวดลอมภายนอกแลว ก็จะเกิดการจัดระเบียบของการรับรู ท้ังนี้เพ่ือปูทางในขั้นตอน

ท่ีจะเกดิขึ้นตอไป แมบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัวทําใหแตกตางจากบุคคลอ่ืนอยางมากก็ตาม แตมี

ปจจัยหลายประการท่ีมีอิทธิพลตอการจัดระเบียบของการรับรูในส่ิงเราของบุคคลท่ัวไป ปจจัย

เหลานั้น ไดแก ความคลายคลึงกัน เชน ความคลายคลึงกันในเร่ืองของ สี ขนาด หรือลักษณะอ่ืน ๆ 

ท่ีทําใหเห็นความแตกตางทางกายภาพ นอกจากนั้นระยะใกลไกล ความเรว็ชาของส่ิงเราหรือส่ิงท่ีถูก
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รับรูก็มีอิทธิพลตอการจัดระเบียบของการรับรูดวยเชนกัน นั่นคือ ส่ิงท่ีอยูใกล ๆ กัน หรือ

เคล่ือนไหวดวยความเร็วชาพอ ๆ กัน จะถูกรับรูวาอยูในกลุมเดียวกัน 

    ขั้นท่ี 5  การตีความ (Interpretation) เปนขั้นตอนของการตีความในส่ิงเราท่ีรับเขา

มาในตัวบุคคลและไดจัดระเบียบไวแลว การตีความถือเปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในขั้นตอน

ท้ังหลาย และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตีความ ก็คือลักษณะของส่ิงเราหรือลักษณะสวนตัวของบุคคล

นั้น 

 

 2.2.4  อุปสรรคในการรับรู 

 อุปสรรคท่ีสําคัญในการรับรู (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2537 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 

2550: 21) ไดแก 

   1.  Stereotype เปนภาพความคิดของบุคคลเกี่ยวกับกลุมบุคคล วัตถุส่ิงหนึ่งหรือส่ิง

ตาง ๆ ในความรูสึกของคน ๆ หนึ่ง เม่ือบุคคลใครจะรับรูถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะหรือภาพ

ของกลุมซ่ึงบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูอาจเขามามีอิทธิพล ดังนั้น แทนท่ีจะเปนการดูลักษณะสวนตัว

บุคคลของคนนั้นเพียงคนเดียว ก็กลับไปตัวกลุมท่ีเขาเปนสมาชิกอยู 

   2.   Halo Effect เปนแนวโนมท่ีบุคคลนําเอาลักษณะอยางหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่ง

ของบุคคลนัน้มาเปนตัวประมวลลักษณะโดยรวมของบุคคลนั้น หรือการรับรูของบุคคลหนึ่งมาเปน

ตัวประมวลลักษณะโดยท้ังมวลของบุคคลนั้นหรือการรับรูถึงบุคคลในการพิจารณาจากคุณสมบัติ

อยางเดียวของเขา ในลักษณะนี้บุคคลก็อาจกลาวถึงอีกคนในลักษณะท่ีผิด ซ่ึงอาจเปนจุดเดนหรือจุด

ดอยของบุคคลนั้นก็ไดทําใหเขาสรุปอยางงาย ๆ แตก็อาจผิดความเปนจริง 

 จากส่ิงตาง ๆ  ท่ีไดกลาวมาท่ีเกี่ยวของกับการรับรูทําใหพบวาการรับรูเปนสวนสําคัญในการ

กําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ การท่ีทําใหบุคคลหนึ่งมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีก็ยอม

เกิดจากการรับรูในภารกิจและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นดวย บางครั้งการรับรูอาจเกิดความ

บกพรอง ไมแมนยํา หรือมีการรับรูท่ีบิดเบือนการกระทําตอบโตของบุคคลท่ีพึงมีตอสภาพความ

เปนจริงขององคการ ดังนั้น บางครั้งองคการอาจเขามาจัดการการแทรกแซงการรับรูซ่ึงอาจทําให

บุคคลมีความเขาใจในตนเอง (Self – understanding) รูและประเมินตนเองไดวายังบกพรองในเรื่อง

ใด และเกิดการยอมรับในตนเอง (Self –acceptance) ยอมรับวาทุกคนคงไมไดมีความพรอมสมบูรณ

ทุกอยาง แตบางอยางก็สามารถฝกฝน แกไขทําใหดีขึ้นได หากบุคคลทําไดดังนี้ก็ยอมทําใหการรับรู

ของเขาดีขึ้น 
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2.3  ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  2.3.1  ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และไดพระราชทานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (สมบัติ กุสุมาวลี, 2551: 86 – 88) วา  

 

เปนปรัชญาช้ีถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให

ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุค

โลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อัน

เกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อยางย่ิงในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสรมิสรางพ้ืนฐาน

จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก

ระดับ ใหมีสํานึก คุณธรรมความซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม

ในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 

เพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน

อยางด ี

 

ท้ังนี้ไดมีความพยายามของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการอธิบายความหมายเพ่ิมเติมของ

องคประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

    1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป ไม

สุดโตงเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีนั้นก็จะตองเปนไปในลักษณะท่ีไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ รูวาส่ิงใดควรจายออกไป และส่ิงใด

ควรรักษาไว โดยใชการประมาณ ท้ังประมาณตน และประมาณสถานการณ ประมาณตนใหรูวา

ตนเองตองการอะไร มีความจําเปนสําหรับตนมากแคไหน และในสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยูตอง

ทําอยางไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง ซ่ึงการประมาณตนเองและสถานการณ เพ่ือวิเคราะหวาความ
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พอดีของตนนั้น ท่ีวาไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป อยูท่ีระดับใด หลายครั้งจากกระแสพระราช

ดํารัส กลาวถึงสถานการณรอบดานในสังคม เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจถึงระดับความพอดี

ของบุคคล องคการ หรือสังคม เพราะฉะนั้นถาหากถามวาความพอประมาณคือพอประมาณขนาด

ไหน ก็ตองใชการประมาณปจจัยตาง ๆ รอบดาน ท้ังปจจัยสวนบุคคลและปจจัยส่ิงแวดลอมเปน

เหตุผลใหทราบถึง “ความพอประมาณ” ในระดับพอประมาณนั้น ๆ 

   2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป

อยางมีเหตุผล โดยใชความเปนกลาง เท่ียงตรง  ปราศจากอคติ เพราะการวิเคราะหวิจารณใด ๆ ท่ีได

ช่ือวามีเหตุผลแลวนั้น สําคัญอยางย่ิงตองใชความเปนกลาง ความไมมีอคติ แลวจะสามารถพิจารณา

เหตุผลไดรอบดาน และมีการตัดสินใจอยางรอบคอบท่ีสุด ความมีเหตุผล ความเปนกลาง การ

ปราศจากอคตินั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตองมีภูมิคุมกันท่ีดีคอยถวงน้ําหนัก ไมใหเอียงไปทางดานใดดาน

หนึ่ง ท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมถึงความเส่ียงท่ีจะมีขึ้น 

   3.  การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล เตรียมความพรอมในทุก ๆ 

ดาน เราจะเห็นถึงการคลองเกี่ยวกันอยูของท้ังสามหวง กลาวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลก็

เปนสวนหนึ่งท่ีสรางใหเกิดภูมิคุมกัน ในขณะเดียวกันการมีภูมิคุมกันท่ีดีก็เปนรากฐานสําคัญท่ีทํา

ใหความพอประมาณ สามารถประมาณไดอยางเหมาะสม เพราะไมประมาทมีการเตรียมพรอม 

ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงตาง ๆ อยูเสมอ เชนเดียวกับการมีภูมิคุมกันท่ีดี อยางเชน ความมีสติรู

และความสงบภายในใจอยูเสมอ ก็ทําใหเกิดพุทธิปญญา วิจารณญาณ ในการพิจารณาปจจัยตาง ๆ 

เพ่ือตัดสินระดับความพอเพียงได หลายคร้ังท่ีองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชดํารัสถึง

ความสามัคคี ใหยึดเหนี่ยวไวในยามสังคมมีความเปล่ียนแปลง ความสามัคคี คือ ภูมิคุมกันหนึ่งท่ีจะ

ชวยใหรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ อาศัยความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 

   4.  เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

อยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการ

วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ การเรียนรูอยางรอบดาน คือ การเรียนรูตั้งแตรูเขาใจ 

และประยุกตหรือบูรณาการ ใชรู คือ รูในหลักวิชาตามท่ีไดศึกษามาเปนอยางดี จากนั้นจึงนํามา

พิจารณาใหเกิดการเขาใจ กลายเปนความรูของตนเอง และนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเขากับ

สถานการณ การปฏิบัติใชความรูจนเกิดผล ก็เปนการเรียนรูอยางหนึ่ง เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนรูจาก

สถานการณจริง และจะเกิดเปนองคความรู จงึถือวาเปนความรูท่ีสําคัญยิ่งเพราะเปนความรูท่ีเกิดจาก 

เม่ือใชการเรียนรูใหเกิดประโยชนก็ไดความรูจากการใชนั้น ๆ 
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   5.  ในสวนของเง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต และคุณธรรมตาง ๆ ท่ี

ชวยกํากับการดําเนินชีวิตใหอยูในครรลองท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความ

รับผิดชอบ ความเสียสละ เปนตน 

 สรุปจุดเนนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สมบัติ กุสุมาวลี, 2551: 88 – 90) มีดังนี้ 

    1.  เนนใหคนเขาใจหลักพ้ืนฐานทางสังคมวา “ความเปล่ียนแปลง” คือ ความจริง

แททางสังคม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือวาการเปล่ียนแปลงเปนอนิจจะลักษณะของ

สังคม ดังนั้น คนในสังคมจึงตองรูจักมองโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลานี้อยางเปนระบบ 

ตองไมมองโลกอยางหยุดนิ่งตายตัว ตองเขาใจวาทุกอยางลวนอยูภายใตพลังพลวัตการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงมีตรรกะของเหตุและผลที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน 

    2.  เนนการสรางความพรอมรองรับกับการเปล่ียนแปลง กลาวคือ เม่ือมองโลกใน

เชิงพลวัตแลว คนก็จะตองหันกลับมาถามทบทวนตนเองวาเตรียมพรอมตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

องคกร และประเทศชาติ ใหสามารถรองรับแนวโนมการเปล่ียนแปลงไดอยางไร หากพิจารณาจาก

คํานิยามขางตน จะเห็นไดวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีไมไดปฏิเสธกระแส

โลกาภิวัตน แตประเด็นสําคัญกลับอยูท่ีวาจะปรับตัวเปล่ียนแปลงใหเทาทันและมีภูมิคุมกันตอ

กระแสเหลานั้นอยางไร 

    3.  เนนการสรางความสมดุล ม่ันคง และความย่ังยืนระยะยาว กลาวคือ ในการท่ีจะ

ปรับตัวใหพรอมรองรับกับการเปล่ียนแปลงได หลักสําคัญในการเตรียมความพรอมนี้ หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจะไมมองเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือการเอาตัวรอดในระยะส้ัน ๆ 

หรือการแกปญหาใหแตตัวเองเอาตัวรอดได แตไปสรางความเสียหายใหกับภาคสวนอ่ืน หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเนนเรื่องของการมองการณไกล การเห็นประโยชนสวนรวมเปน

ท่ีตั้งและการมีชีวิตท่ีดีรวมกันในระยะยาว 

   4.  เนนความพอดี พอประมาณ รูจักตัวเอง รูจักบริบท ในการท่ีจะทําใหสังคม 

ชุมชน องคกรมีความสมดุลยั่งยืนระยะยาว คนในสังคมจะตอง “รูเรา รูเขา” คือ รูจักตนเอง รูจัก

รากเหงาประวัติศาสตร รูศักยภาพ  ความสามารถ จุดแข็ง จุดออนของตนเอง และรูจักวิเคราะห

บริบท/สภาพแวดลอมแหงการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน รวมทั้งรูจักทําความเขาใจสังคม/ชุมชน/

องคกร ในสวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ และเม่ือพิจารณา “ตัวเราและสภาพแวดลอมท่ีเกีย่วของ” อยางรอบ

ดานแลว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเนนใหเราไดรูจัก “ความพอประมาณ” และ “ความ

พอดี” กลาวคือ รูจักประมาณและประเมินตนเองวา “ความพอดี พอเหมาะ พอสมควร” สําหรับ

สังคม/ชุมชน/องคกรของเราควรจะอยู ณ จุดใด ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง คือ การทําอะไรท่ีสุดโตงท้ังใน
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ทางบวกและทางลบ เชน การทําอะไรท่ีเกินความสามารถ เกินศักยภาพ และขัดรากเหงาทางสังคม 

หรือการทําอะไรท่ีต่ํากวาความสามารถ ศักยภาพ และความเปนจริงของตนเอง เปนตน 

    5.  เนนการมีความรู และความมีคุณธรรม คนท่ีจะรูจักตนเอง รูจักสภาพแวดลอม

และรูจกัการประมาณตนเองนั้น จะตองเปนผูท่ีมีความรอบรูและมีธรรมะอยูในจิตใจ เง่ือนไขสําคัญ

ท่ีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือวาเปนหัวใจสําคัญ คือ การท่ีคนในสังคม/ชุมชน/องคกร

จะตองใชชีวิตและทํางานอยูบนพ้ืนฐานของความรู การมีสติปญญา และการหม่ันเรียนรู แสวงหา

ความรูอยางตอเนื่อง มากกวาการใชแตอารมณ ความรูสึกและอคติเดิม ๆ ในการตัดสินใจ รวมทั้ง

คนในสังคม/ชุมชน/องคกรจะตองมีคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของจิตใจ เชน มีความพากเพียร อุตสาหะ 

มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต มีสัมมาอาชีวะ มีธรรมะในจิตใจ มีความสามัคคี เปนตน 

    6.   เนนการพ่ึงตนเอง  การพ่ึงพิงอิงกัน  และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

เปาประสงคสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ ทําใหคน ครอบครัว ชุมชน องคกร 

สังคม สามารถท่ีจะยืนหยัดบนขาของตนเอง แม “การพ่ึงตนเองได” คือ หัวใจสําคัญ แตการ

พ่ึงตนเองได มิไดหมายความวาจะใชชีวิตแบบปจเจกชนนิยม ตัวใครตัวมัน ตัดขาดความสัมพันธ

จากโลกภายนอก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริม “การพ่ึงตนเองแบบย่ังยืน” กลาวคือ 

การสรางความสัมพันธ รวมมือ ชวยเหลือ แบงปน ถอยทีถอยอาศัยกบัผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไมสงเสริมใหคนเห็นแกประโยชนสวนตน (Self – interest) เปนท่ีตั้ง แตให

คุณคาอยางย่ิงกับการสรางวิสัยทัศนและคานิยมของคนใหรูจักรับผิดชอบและเห็นแกประโยชน

สวนรวม (Collective – interest) เพราะประโยชนสวนรวม คือ ส่ิงท่ีจะสรางความสงบ สันติ และ

ความผาสุกของทุกคนในสังคมระยะยาว  

 

  2.3.2  กรอบแนวคิด  

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณ

ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยู

ได อย า ง ม่ันคงและ ย่ั ง ยื นภ าย ใต ก ร ะแสโลก าภิ วั ตน แ ละคว าม เป ล่ียนแปลงต า ง  ๆ                     

(ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 31 – 45) โดยสามารถใหความหมายกรอบแนวคิดไดดังนี ้

    1.  เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน  (Economic Life 

Guiding Principles) ในทางท่ีควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐาน มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และ

ตลอดระยะเวลากวา 25 ปท่ีผานมา ไดมีการทดลองดําเนินโครงการพัฒนาท่ีหลากหลายตามแนว

พระราชดําริ เพ่ือหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสถานการณท้ังภายในและ



28 

ภายนอกประเทศที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้แลวยังเกิดชุมชนหลายแหงท่ีมีแนว

ทางการดํารงชีวิตและการพัฒนาท่ีสามารถใชเปนกรณีศึกษาได ท้ังหมดนี้บงช้ีใหเห็นถึงแนวทาง

ปฏิบัติและตัวอยางการนําไปประยุกต ใชท่ีเกิดขึ้นจริง  

      2.  เปนปรัชญาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา ท้ังอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต (Timely/Timeless) กลาวคือ ไดมีพระราชดํารัสมาตั้งแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 

2540 และสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือกาวพนจากวิกฤต และการพัฒนาในสถานการณท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวตันในปจจุบัน  

     3.  เปนปรัชญาท่ีมองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัตร (Dynamic) กลาวคือ มองวา

สถานการณในโลกนั้นมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา  (Uncertainties) เนื่องจากความ

เช่ือมโยง (Connectivity) ของปจจัยตาง ๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  

      4.  เปนปรัชญาท่ีมุงผลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยเนนการรอดพนจากภัย

และวิกฤตในแตละชวงเวลาเพ่ือความม่ันคง  (Security) และความย่ังยืนของการพัฒนา 

(Sustainability) ในมิติตาง ๆ อาทิ มิติทางธรรมชาต ิทางสังคม และทางเศรษฐกิจ  

      5.  อาจกลาวไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปน Paradigm Shift ลักษณะหนึ่ง

ท่ีเกิดขึ้น จากการพิจารณาและวิเคราะหสถานการณและความเปล่ียนแปลง ตลอดจนนโยบาย 

แนวทาง และวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น ตลอดชวงระยะเวลากวา 30 ป  

ท่ีผานมา ซ่ึงหมายรวมถึง การท่ีชุมชนและประเทศตาง ๆ มีความเช่ือมโยงกันมากขึ้นภายใตกระแส

โลกาภิวัตน และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม  

 

   2.3.3  คุณลักษณะ (Characteristics)  

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให

ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

(ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 38 – 39) โดยสามารถใหความหมายคุณลักษณะไดดังนี้  

    1.  เปนแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน  (Normative 

Prescription) โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย (Positive Aspect)  

     2. เปนปรัชญาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ (Scalable) ท้ังระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ อนึ่ง ระดับปจเจกบุคคลนั้นอาจ

นับเปนหนวยครอบครัวเดี่ยว (Single Household) นอกจากนี้ ยังไดเนนวาสามารถใชไดกับคนทุก

ระดับ อาทิ เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ เปนตน  
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     3.  แนวคิดทางสายกลาง (Middle Path) เปนหัวใจสําคัญ (Keyword) ของปรัชญาท่ี

นํามาใชในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกแหงความเปล่ียนแปลงในยุค 

โลกาภิวัตน กลาวคือ ไมใชการปดประเทศอยางส้ินเชิง แตก็ไมใชการเปดเสรีอยางเต็มท่ี โดยไมมี

การเตรียมความพรอมของคนและสังคม ในการเขาสูกลไกตลาด ไมใชการอยูอยางโดดเดี่ยว 

(Independence) หรือพ่ึงพิงภายนอกหรือคนอ่ืนท้ังหมด (Dependence) แตเนนความคิดและการ

กระทําท่ีจะพ่ึงตัวเองเปนหลัก (Self – reliance) กอนท่ีจะไปพ่ึงคนอ่ืน ทางสายกลาง ในท่ีนี้ หมายถึง 

วิธีการ (Means) หรือการกระทําท่ีพอประมาณ บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล และสรางภูมิคุมกัน 

ซ่ึงในท่ีสุดแลวจะนําไปสูการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนท้ังแนวทางการแกไขปญหา

เพ่ือใหรอดพนวิกฤต และทําใหสังคมและประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง (Security) และ

ยั่งยืน (Sustainable) ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ  

 

  2.3.4  คํานิยาม (Working Definition)  

  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด  ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ัง

ภายนอกและภายใน (ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 39 – 40) โดยสามารถใหความหมายคํา

นิยามไดดังนี้ 

  ความพอเพียง (Sufficiency) จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ไดแก ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันในตัวท่ีดี กลาวคือ กิจกรรมใด ๆ ท่ีขาดคุณลักษณะใด

คุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียง  

   คุณลักษณะท้ัง 3 ประกอบดวย  

    1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอด ี(Dynamic Optimum) ท่ีไม

มากเกินไปและไมนอยเกินไป ในมิติตาง ๆ ของการกระทํา ตัวอยางเชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน 

การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ เพ่ือนําไปสูความสมดลุและพรอมตอการรองรับ

การเปล่ียนแปลง 

    2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ

พอประมาณในมิติตาง ๆ นั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัย และขอมูลท่ี

เกี่ยวของ ตลอดจนผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ (Expected Results) อยางรอบคอบ  

    3. การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร (Self – Immunity) เพ่ือเตรียมตัวพรอมรับ

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ เนื่องจาก เศรษฐกิจพอเพียง เปน

ปรัชญาท่ีมองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัตร ดังไดกลาวแลวขางตน การกระทําท่ีจะสามารถเรียก
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ไดวา พอเพียง (Systematic and Dynamic Optimum) นั้น จึงมิใชแตจะคํานึงถึงเหตุการณและผลใน

ปจจุบันเทานั้น แตจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ (Scenario) ท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล ภายใตขอจํากัดของความรูท่ีมีอยู (Bounded Rationality) 

และสรางภูมิคุมกันในตัวใหพอเพียงท่ีจะสามารถพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆได กลาวอีกนัย

หนึ่ง คือ  ระดับของความพอประมาณตองครอบคลุมมิติการจัดการความเส่ียง (Risk Management) 

เชิงพลวัตร (Dynamic) จึงจะนับไดวาเปนระดับพอเพียงท่ีสมบูรณ    

 

  2.3.5  เงื่อนไข (Conditions of Sufficiency Actions)  

 ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตาง ๆ 

มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของ

คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรม

ความซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 

ปญญา และความรอบคอบ (ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 41 – 42) โดยสามารถให

ความหมายเง่ือนไขไดดังนี้  

    1.  เง่ือนไขกรอบความรู (Set of Knowledge) ท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในการ

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย  

     1)  ความรอบรู คือ มีความรู (Stock of All Relevant Knowledge) เกี่ยวกับ

วิชาการ   ตาง ๆ อยางรอบดาน โดยครอบคลุมเนื้อหาของเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐาน

สําหรับการนําไปใชในโอกาสและเวลาตาง ๆ  

     2)  ความรอบคอบ คือ ความสามารถท่ีจะนําความรูและหลักวิชาตาง ๆ 

เหลานั้น มาพิจารณาใหเช่ือมโยงสัมพันธกัน (Connectivity of All Acquired Knowledge) 

ประกอบการวางแผน กอนท่ีจะนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติทุกขั้นตอน  

     3)  ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนําแผนปฏิบัติท่ีตั้งอยูบนหลัก

วิชาตาง ๆเหลานั้นไปใชในทางปฏิบัติ (Utilization of Knowledge at any Point of Time with 

Carefulness and Attentiveness) เพราะในความเปนจริงแลว สถานการณเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ดังนั้น การนําความรูและความรอบคอบมาใช จึงตองอาศัยความระมัดระวังใหรูเทาทันเหตุการณท่ี

เปล่ียนแปลงไปดวย  

    2.  เง่ือนไขคุณธรรม (Ethical Qualifications) ท่ีจะตองเสริมสรางใน 2 ดาน ไดแก  

     1)  ดานจิตใจ/ปญญา โดยเนนความรูคูคุณธรรม กลาวคือ ตระหนักใน

คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  
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     2)  ดานการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวิต โดยเนนความอดทน 

ความเพียร สติ ปญญา และความรอบคอบ ท้ังนี้มีกลุมเปาหมายท่ีเนนเปนพิเศษในการเสริมสราง

เง่ือนไข 2 ดานขางตน คือ เจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ เนื่องจากการ

กระทําใด ๆ ของคนกลุมนี้สามารถกอใหเกิดผลกระทบในสังคมวงกวางได 

 

 2.3.6  แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางท้ังดาน

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และ

คณะ, 2546: 43 – 45) โดยสามารถใหความหมายเง่ือนไขไดดังนี ้

    1.  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะทําใหเกิดท้ังวิถีการ

พัฒนา (Development Path) และผลของการพัฒนา (Development Goal) ท่ีสมดุล (Balance) และ

พรอมรับตอการเปล่ียนแปลง (Internal Consistency Between Means and Ends) กลาวคือ ความ

พอเพียง เปนท้ังวิธีการ (Means) ท่ีคํานึงถึงความสมดุลพอประมาณอยางมีเหตุผล และการสราง

ภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็นําไปสูผลของการกระทํา (Ends) ท่ีกอใหเกิดความสมดุล

และพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง  

    2.  ความสมดุล และความพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง หมายถึง ความสมดุล 

(Balance) ในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และ ความรู/เทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน

ความสมดุลของการกระทําท้ังเหตุและผลที่เกิดขึ้นในมิติของเวลาก็จะนําไปสูความย่ังยืนของการ

พัฒนา หรือความดํารงอยูอยางตอเนื่อง (Sustainability) ของ ทุนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางส่ิงแวดลอม และทุนทาง ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ภายใตกระแส

โลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ  

  ความพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง (Flexible and 

Adaptable) ตอผลกระทบจากดานตาง ๆ ไดแก ดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอก  
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ภาพที่ 2.1  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข  

แหลงที่มา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2551. 

 

2.4  พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  2.4.1  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

ตัวอยางของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

  พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเม่ือวันท่ี  23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

ท่ีบอกวาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือแปลแลวเปนภาษาอังกฤษก็ไมเขาใจ

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยบอกแลววา ถาไมเขาใจจะอธิบายใหม ก็ได

อธิบายใหม เม่ือปท่ีแลว วันท่ี 4 ธันวาคม 2541 ก็ไดอธิบาย ก็รูสึกวาไดอธิบาย

อยางแจมแจง ยืดยาว ก็ดูใครตอใครก็พยักหนาวาเออด ีทําไปทํามาก็ถามกันวา จะ

ทําอยางไรสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว  ก็มีการสัมมนากัน มี

รายการวิทยุ ผูเช่ียวชาญหลายคนถามกันไปถามกันมาวา เศรษฐกิจพอเพียงของ

พระเจาอยูหัวนี่เปนอยางไร เขาบอกวาดี จะทําใหประเทศชาติรอดพนจาก

วิกฤตการณได บางคนก็คัดคาน บอกวาไมดี ไมใชวาผูท่ีกลาวถึง เศรษฐกิจ
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พอเพียง เปนคลาย ๆ เปนทฤษฎีใหม จะนอยใจ ไมนอยใจ ดีใจท่ีทานผูท่ีเปนนัก

เศรษฐกิจ ผูท่ีเปนอาจารยเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรท่ีมีช่ือเสียง เขาอุตสาหอางถึงเอย

ถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว ถาเขาไมเห็นวา มีดี เขาไมพูดเลย ถาพูด

เดี๋ยวหาวามาติเตียนพระเจาอยูหัวไมดี มีคนหนึ่งพูด เปนดอกเตอร เขาพูดวา 

เศรษฐกิจพอเพียง นี่ภาษาอังกฤษวาอยางไร แหมคันปากอยากจะพูดท่ีจริงท่ีคัน

ปากท่ีจะพูดเพราะวาตอบแลว อยางท่ีเห็นในทีวีรายการใหญ เขาพูดถามโนนถาม

นี่ เราดูแลวรําคาญเพราะวาตอบแลว ตอบเสร็จแลวก็ถามใหม เม่ือตอบอีกก็บอกวา

ทําไมพูด คราวนี้เราฟงเขา แลวเขาถามวาภาษาอังกฤษจะแปลเศรษฐกิจพอเพียงวา

อยางไร ก็อยากจะตอบวามีแลวในหนังสือ ในหนังสือไมใชหนังสือตําราเศรษฐกิจ

ในหนังสือพระราชดํารัสท่ีอุตสาหพิมพและนํามาปรับปรุงดูใหฟงได และแปล

เปนภาษาอังกฤษ เพราะวาคนท่ีฟงภาษาไทย บางทีไมเขาใจภาษาไทย ก็ตองแปล

เปนภาษาอังกฤษ และเนนวา เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy โดย

เขียนเปนตัวหนาในหนังสือ เสร็จแลวเขาก็มาบอกวา คําวา Sufficiency Economy 

ไมมีในตําราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไรเพราะวาเปนทฤษฎีใหม เปนตําราใหม ถามี

อยูในตําราก็หมายความวาเรากอปปมา เราลอกเขามา เราไมไดลอก ไมอยูในตํารา

เศรษฐกิจ เปนเกียรติท่ีเขาพูดอยางท่ีเขาพูดอยางนี้วา Sufficiency Economy นั้นไม

มีในตํารา การท่ีพูดวาไมมีในตํารานี่ท่ีวาเปนเกียรตินั้นก็หมายความวา เรามี

ความคิดใหม โดยท่ีทานผูเช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถท่ีจะคิด

อะไรได จะถูกจะผิดก็ชางแตวาเขาสนใจ แลวก็ถาเขาสนใจ เขาก็สามารถท่ีจะไป

ปรับปรุงหรือไปใชหลักการ เพ่ือท่ีจะใหเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนา

ดีขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเปนขั้น ๆ แตวาตองดูวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ท่ีจะมาบอก

วาใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นตเปนส่ิงท่ีทําไมได  จะตองมีการ

แลกเปล่ียน ตองมีการชวยกัน ถามีการชวยกันแลกเปล่ียนไมใชเศรษฐกิจพอเพียง

แลว แตวา พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือ สามารถท่ีจะดําเนินงานได เมืองไทยไมใช

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไมไดตําหนิ ไมเคยพูด นี่เพ่ิงพูดวันนี้ พูดเวลานี้ ขณะนี้วา

ประเทศไทยไมใชเศรษฐกิจพอเพียงคอนขางจะแย เพราะวาจะทําใหลมจม 

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหมายถึงนี้ คือวา อยางคนท่ีทําธุรกิจก็ยอมตองไปกูเงิน 

เพราะวาธุรกิจหรือกิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม คนเดียวไมสามารถท่ีจะรวบรวม

ทุนมาสรางกิจกรรมท่ีใหญ เชน เรื่องเขื่อนปาสักคนเดียวทําไมได หรือแมหนวย

ราชการหนวยเดียวทําไมได ถานับดูปนี้นาจะมีความเสียหาย หม่ืนลานไมตองเสีย 
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และท่ีไมตองเสียนี้ก็ทําใหเกิดมีผลผลิต โดยเฉพาะอยางเกษตรเขาก็มีผลผลิตได แม

จะปนี้ซ่ึงเขื่อนยังไมไดทํางาน ในดานชลประทาน ก็ทําใหปองกันไมใหมีน้ําทวม 

ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกได ก็เปนเงินหลายพันลานเหมือนกัน ฉะนั้นในปเดียว 

เขื่อนปาสักนี้ไดคุมแลว คุมคาท่ีไดสราง 2 หม่ืนลานนั้น ก็หมายความวากิจการ

เหลานี้ไมไดอยูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน แตวาเปนเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบกาวหนา ก็พอเพียงเพราะวาถาทําแลวคนอาจจะเกี่ยวของกับกิจการนี้

มากมาย แตวาทําใหสวนรวมไดรับประโยชนและจะทําใหเจริญ แตวาถากิจการท่ี

ทําไมมีนโยบายท่ีแนวแน ท่ีสอดคลองกัน มัวแตทะเลาะกัน ไมสําเร็จ ก็ถือวาไมได

ประโยชนจากกิจการท่ีคิด เม่ือไมมีประโยชนจากกิจการท่ีคิด ปานนี้เราจะจนลง

ไป เงินสองหม่ืนลานท่ีไปลงในการสรางนั้น เงินสองหม่ืนลานก็หมดไปแลว หมด

ไปโดยไมมีประโยชน หมดไปโดยไดทําลาย เพราะวาเดือดรอน เกษตรกร

เดือดรอน ชาวกรุงเดือดรอน ฉะนั้นก็ตองมีเหมือนกันโครงการตาง ๆ หรือ

เศรษฐกิจท่ีใหญท่ีตองมีการสอดคลองกันด ีท่ีไมใชเพียงแตเหมือนทฤษฎีใหม 15 

ไร แลวก็สามารถท่ีจะปลูกขาวพอกิน ไอนี่มันใหญกวา แตอันนี้ก็เปนเศรษฐกิจ

พอเพียงเหมือนกัน คือ คนท่ีไมเขาใจวา กิจการใหญ ๆ เหมือนสรางเขื่อนปาสัก 

เขานึกวาเปนเศรษฐกิจสมัยใหมเปนเศรษฐกิจท่ีไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัด

ไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เปนตัวอยางในทางบวก เศรษฐกิจพอเพียงอีก

อยางหนึ่งไมคอยอยากพูด เชน การแลกเปล่ียนเงิน คาแลกเปล่ียน นี่ไดพูดมา 2 ป 

บอกวาขอใหเงิน คาของเงิน จะสูงจะต่ําเทาไหร ก็ไมคอยขัดของ แตวาถาไมสมดุล

มันไมดี 

 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

(กรมสงเสริมการเกษตร, 2551) ความวา 

 

ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ จะพังหมด จะทําอยางไร ท่ีท่ีตองใชไฟฟาก็

ตองแยไป หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มท่ี ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใหปนไฟ

หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียนคือมีทางท่ีจะแกปญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้ ก็มีเปนขั้น ๆ แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้ใหพอเพียงเฉพาะตัวเอง

รอยเปอรเซ็นต นี่เปนส่ิงท่ีทําไมได จะตองมีการแลกเปล่ียน ตองมีการชวยกัน 

พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถท่ีจะดําเนินงานได 
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  พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543  

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

แตวาเม่ือตะกี ้เม่ือเขามานี้ มีคนพูดแทน ก็หวังวาเปนการพูดแทนของประชาชน

จริง ๆ เพราะเคาบอกวาเคาพูดในนามของประชาชนคนไทย วาจะทําตามเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระเจาอยูหัว อันนี้ไมทราบวาเคารูเรื่องดีอยางไร ถึงวาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระเจาอยูหัวคืออะไร แตก็ควรจะรู หรืออยางนอยท่ีสุดทานผูใหญท่ี

นั่งอยู ขางในนี้ ก็นาจะรู นาจะเขาใจ เพราะวาจํานวนมากสวนใหญ ไดฟงพูดถึง

เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมมาหลายตอหลายครั้ง แลวไมไดคัดคานวาใช

ไมได ทําไมได มีบางคนพูดบอกวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมถูก ทําไมได ไมด ีไดยิน

คนเคาพูด แตวาสวนใหญบอกวาดี แตพวกสวนใหญท่ีบอกวาดีนี้ เขาใจแคไหนก็

ไมทราบ แตยังไงก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนการท้ังเศรษฐกิจ หรือ 

ความประพฤต ิท่ีทําอะไรเพ่ือใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ 

ถาทําเหตุท่ีดี ถาคิดใหดีใหผลท่ีออกมา คือ ส่ิงท่ีติดตามเหตุ การกระทํา ก็จะเปน

การกระทําท่ีดี และผลของการกระทํานั้น ก็จะเปนการกระทําท่ีดี ดีแปลวามี

ประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมีความสุข 

  ท้ังหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได

ย้ําแลวย้ําอีกแปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economy ใครตอใครก็ตอวา วา

ไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ไดก็หมายความวา ประหยัด 

แตไมใชขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะ

เปนเศรษฐกิจพอเพียง แลวทุกคนจะมีความสุขแตพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้เปน

ส่ิงท่ีปฏิบัติยากท่ีสุด เพราะวาคนหนึ่งนั่งอยูท่ีนี้ อีกคนอยากจะนั่งเกาอ้ีเดียวกัน นั่ง

ไดไหม ไอนี่ก็พูดมามาหลายปแลว ก็แตละคนก็ส่ันหัววานั่งไมได เพราะวา

เดือดรอน  เบียดเบียน 

 

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

  

เมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรดี ๆ ไมทําไมใช เดี๋ยวตองไปกูเงินอะไรท่ีไหนมา มา

พัฒนาประเทศ จริงสุนัขฝรั่งก็ตองซ้ือมา ตองมี แตวาเรามีของทรัพยากรท่ีดี เรา
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ตองใช ไมใชสุนัขเทานั้น อ่ืน ๆ ของอ่ืนหลายอยาง แลวก็ท่ีนายกฯ พูดถึงทฤษฎี

ใหม พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไอเนี่ยเราไมไดซ้ือจากตางประเทศ แตวาเปนของ

พ้ืนเมือง แลวก็ไมได อาจจะอางวาเปนความคิดของพระเจาอยูหัว ไมใชทํามานาน

แลว ท้ังราชการ ทําราชการ ท้ังพลเรือน ท้ังทหาร ท้ังตํารวจ ไดใชเศรษฐกิจ

พอเพียงมานานแลว อยางตํารวจไปเปดโรงเรียนท่ีบนภูเขา ใชเศรษฐกิจพอเพียง

แท โรงเรียนสรางโรงเรียนใชไมผุ ๆ พัง ๆ ก็ไปเลือกมา แลวก็คนท่ีเปนครู ก็เปน

ตํารวจ 2 คน ไดเล้ียงดู สอนเด็ก 10 คน 15 คน แลวก็นอกจากเล้ียงดู ยังเปนบุรุษ

พยาบาลดวย ดูผูท่ีเปน เออ มาลาเรียตรวจเลือด ตํารวจพวกนี้เขาตรวจเลือดแลวก็

เม่ือเปนยังไง เขาก็สงผูท่ีปวย ชวยชีวิตเด็กและผูใหญมากมาย แตอยางนี้ถือวา 

เถ่ือน หาวาเถ่ือน หาวาตํารวจปาเนี่ย เขาเรียกวา ตํารวจปา พวกตํารวจชายแดนนี่ 

ตํารวจปา เขาคนอ่ืนในกรุงหาวาเปนตํารวจปา แตท่ีจริงตํารวจปาเนี่ยเขาชวยชีวิต

คนมากมายมากหลาย วิธีปลูกขาวไมเหมือนของเรา เราเพ่ิงพบวิธีปลูกขาวในพรุ 

ทําใหนราธิวาสมีกินแลวขายได อันนี้หมายความวา ตองสอนใหเด็ก ๆ มี

จินตนาการ ตอนนี้ฝายมลายูเขาก็มีเทคโนโลยีสูง เราก็ช่ืนชมรัฐบาลมาเลเซียเขา

เกง มีความสามารถ ฉลาด แตตอนนั้นเขาปลูกขาวไมเปน ตองเอาคนไทยไปสอน 

แตท่ีเราสอนได จากคนท่ีมีความรูแลวเรียนเกี่ยวกับการเกษตร แลวมาพลิกแพลง

ใหสามารถทําใหดินมีผลิตผลได อันนี้เปนส่ิงสําคัญเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ความ

เปนอยู สามารถเล้ียงตัวได ถึงมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีกาวหนาไมใชเพียงแต

ปลูกพอกินอยางนั้น มันตองมีพอท่ีจะตั้งโรงเรียน แมแตศิลปะเกิดขึ้น ประเทศชาติ

ถือวาประเทศไทยเจริญในทุกทาง ไมหิว มีกิน คือ ไมจน มีกิน มีอาหารใจ หรือ

อะไรอ่ืน ๆ ใหมาก ๆ 

 

  พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546              

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก  นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง สําคัญวาตอง

รูจักขั้นตอน ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียง ถาไมเร็ว ชาไปก็ไม

พอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดยไมทําใหคนเดือดรอน อันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคง

ไดศึกษามาแลว เราพูดมาแลว 10 ป ตองปฏิบัตดิวย 

 



37 

  2.4.2  พ่ึงตนเอง  

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

Self – Sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช ไมตองไปขอซ้ือคน

อ่ืน อยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง) บางคนแปลจากภาษาฝรั่งวา ใหยืนบนขาตัวเอง 

คําวายืนบนขาตัวเองนี่ มีคนบางคน พูดวาชอบกล ใครจะมายืนบนขาคนอ่ืนมายืน

บนขาเรา เราก็โกรธ แตตัวเองยืนบนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลมหรือลมลง อันนี้

ก็เปนความคิดท่ีอาจจะเฟองไปหนอย แตวาเปนตามท่ีเขาเรียกวายืนบนขาของ

ตัวเอง ซ่ึงแปลวาพ่ึงตนเอง หมายความวา สองขาของเรานี่ยืนบนพ้ืนใหอยูไดไม

หกลม ไมตองไปขอยมืขาของคนอ่ืนมา ใชสําหรับยืน 

 

2.4.3  พอเพียง  

 พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

อันนี้เคยบอกวา  ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิต

อาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน

อําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความ

ตองการ ก็ขายได แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก คน

อ่ืนเขาตองมีการเศรษฐกิจ ท่ีตองมีการแลกเปล่ียน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา 

ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียงเลยรูสึกวา ไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศท่ีมี

บุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได เศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝรั่งเขาเรียกวา Trade 

Economy ไมใช แบบพอเพียง ซ่ึงฝรั่งเรียก Self Sufficient Economy คือ เศรษฐกิจ

แบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยูได ไมตองเดือดรอน 
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  พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง สําคัญวาตอง

รูจักขั้นตอน ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียง ถาไมเร็ว ชาไปก็ไม

พอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดยไมทําใหคนเดือดรอน อันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคง

ไดศึกษามาแลว เราพูดมาแลว 10 ป ตองปฏิบัติดวย ท่ีประหลาดที่สุดเริ่มท่ีสระบุรี 

มงคลชัยพัฒนา เริ่มตน 15 ปแลว กอนถึงอายุ 60 ไปสรางแลว กอนมีมูลนิธิชัย

พัฒนาดวยซํ้า ไมใชเงินงบประมาณ ใชเงินในศาลาดุสิดาลัย มีเพ่ือนฝูงถามเอาไหม

ไปซ้ือท่ี 1,000 บาท ไปจัดการท่ีตรงนั้น 15 ไร เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตรงนั้น 

จนกระท่ังไปท่ัวประเทศ จนรัฐบาลสนใจ ไมใชรัฐบาล เปนพวกท่ีนักเศรษฐกิจ  

เกง ๆ สนใจ เดี๋ยวนี้ไมตองโฆษณาแลว นักเศรษฐกิจท่ีมีความรูเขาเขาใจ เม่ือเขาใจ

แลวก็สบายใจ มาถวายพระพรก็สบายใจ อันนี้ท่ีพูดท่ีทําอะไร เขาใจเปนพรท่ีดี

ท่ีสุด ก็พอใจเรื่องอ่ืน ท่ีไมใชเรื่องขาว เรื่องปกครองท้ังหลาย ดานวิชาการมันก็มี

พอเพียงเหมือนกัน พูดถึงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรก็มีรัฐศาสตรพอเพียงเหมือนกัน 

ไมง้ันจะทําใหเละเทะไปหมด ท่ีพูดนี่ตะลอมใหเขาใจวา ใหพอเพียงไมใช

เศรษฐกิจ เปนความคิด ใหสามารถทําอะไรอยูได แมแตกองทัพ ซ่ึงกองทัพทํา

อะไรพอเพียงเยอะแยะ ชวยหลายอยางทําได อยางทหารเรือ เรือ ต. 91 เศรษฐกิจ

พอเพียง เดี๋ยวนี้ ต. 91 พังแลวรับราชการมาพอสมควร ตองพูดเพราะวา นายกฯ มา

พูดเม่ือวานนี้ ท่ีสนามหลวงแลวถือธง ชนะ ๆ ไชโย นี่แหละ ทราบดีวานายกฯไม

คอยชอบใหเตือน ใครเตือนเรามันเคือง แตจะเลาใหฟง เตือนนี่ สมเด็จพระบรม

ราชชนนี แมเราอายุ 40 – 50 แลว ทานชมเกง ทํานี่แมชอบ แตทานตองตอวา อยา

ลืมตัว ทานวาอยางนั้นทุกครั้ง ทานพูดวาอยาลอย ทานใชคําวาปอดลอย ขาตองอยู

ติดดิน กับดิน ช่ือลูกภูมิพล ตองเหยียบดิน ไอการลอยไมเหยียบดินใชไมได ภูมิพล

เหยียบดิน ถึงเดินไปบนภูเขาก็เดินบนดิน เหาะเฮลิคอปเตอรลงมาก็มาเดินบนดิน 

ทานเตือนเสมอวาหามไมใหลอย จนอายุเกือบ 60 ถึงหยุด ทานไมเตือนแลว ทาน

วาแมชอบ ถาทําอะไรดีใหรูวาด ีอยาไปเหิม ตองระวัง  

 

 

 



39 

  2.4.4  เหตุผล 

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 (ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

ขาพเจาอยากใหทุกคนคํานึงถึง  กฎแหงเหตุผล วาผลท่ีเกิดขึ้นเพราะเหตุ คือ การ

กระทําและผลนั้นจะเปนผลดีหรือผลเสีย ก็เพราะกระทําใหดีหรือใหเสีย ดังนั้น 

การท่ีจะทํางานใดใหบรรลุผล ท่ีพึงประสงค จะตองพิจารณาถึงวิธีการท่ีเหมาะสม

กอนเปนเบ้ืองตน แลวลงมือกระทําตามหลักเหตุผลดวยความตั้งใจจริงและดวย

ความสุจริต งานของแตละคนจึงจะเปนผลด ีและเช่ือไดวา ผลงานของแตละคนจะ

ประมวลกัน เปนความเจริญม่ันคงของบานเมืองได ดังปรารถนา 

 

  2.4.5  ความรู/สติ  

  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา  

 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น  นอกจากตองใชความรู 

ความสามารถแลว ยังตองเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติ สัมปชัญญะ ประพฤติ

ตนแตในส่ิงท่ีชอบท่ีควร วางตนใหสมเกียรติ เปนผูท่ีควรแกการนับถือ 

 

  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 

20 สิงหาคม พ.ศ. 2507 (ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

วิชาความรูนั้น ถาใชในทางดีดวยความรูเทากัน ก็จะชวยปองกันประเทศชาติให

พนภยันตรายจากศัตรู และสามารถชวยการพัฒนาบานเมืองใหทันกับความเจริญ

ของโลกในปจจุบันได แตถาใชดวยความหลงแลว ก็จะเปนอันตรายแกตัวเอง และ

แกชาติบานเมือง อยางรายกาจท่ีสุด จึงขอใหบัณฑิตทุกคนสังวรระวังไวในการท่ี

จะออกไปประกอบการงานตอไปในกาลขางหนา  
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  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 (ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

การสรางความสําเร็จในกิจการงานทุกอยางทุกระดับ รวมทั้งความสําเร็จในชีวิต

ของแตละคนดวยนั้น ตองอาศัยปจจัยสําคัญประกอบกัน ถึงสามสวน สวนท่ีหนึ่ง 

คือ ความรูและความชํานาญทางวิชาการ ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานหรือเปนเครื่องมือ

ปฏิบัติงานแท ๆ สวนท่ีสอง คือ ความละเอียดถ่ีถวน ความตั้งใจ และความ

อุตสาหพยายาม ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหทําการไดไมผิดพลาดบกพรองและสําเร็จ

ลุลวงไดตลอด ไมท้ิงขวางละวางเสียกลางคัน สวนท่ีสามนั้น ไดแก สติ ระลึกรูตัว 

และปญญาความรูชัด หรือความเฉลียวฉลาดท่ีจะหยุดคิดพิจารณากิจท่ีจะทําคําท่ี

จะพูดทุกอยาง ใหเปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรง ตามกระบวนการของเหตุผล ซ่ึงจะ

ชวยใหดําเนินชีวิตและการงาน  ไปในทางเจริญ 

   

  2.4.6  คุณธรรม 

  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 (ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

ส่ิงใดท่ีเห็นวาถูกตองแลว ทานจะตองทํา เพราะถาไมทํา ก็จะพาใหเกิดความ

ทอถอย ทําใหมีคนทํางานจริงนอยลง งานทุกอยาง คุณธรรมทุกอยาง จะเส่ือม

ทรามลงจนหมดส้ิน เม่ือทานกลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง ก็จะเปนตัวอยาง ชักนําผูมี

ความรูสติปญญาท้ังหลายใหมีกําลังใจและมีความเขมแข็งท่ีจะปฏิบัติเชนเดียวกัน  

 

    พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

(ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551) ความวา 

 

เมืองไทยรอดเพราะโครงสรางของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย

ประชากรนี่หมายถึงประชาชนท่ีอยูในกรุง ประชาชนท่ีอยูในชนบท ประชาชนท่ี

อยูชายทะเล ประชาชนท่ีอยูบนภูเขา ยังดี คนยังมีจิตใจท่ีกลาคิด กลาทํา ถาทําตาม

คุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไมตอง

ใหตางประเทศมาขุด แมจะมีตางประเทศมาขุด เขาก็ขุดใหเรา เขาก็แบงใหเราดวย 
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เราก็แบงใหเขา นี่ก็เลยกลายเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ 1 สวน 4 หรือมากกวา

เศษ 1 สวน 4 ดวยความพอเพียง ท่ีแปลวา พอประมาณ และมีเหตุมีผล อันนี้ก็กลับ

มาถึงท่ีเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยนึกวาเปนส่ิงท่ีนาจะนําไปคิด 

 
2.5  บทวิเคราะหของนักวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

 

   ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ (2530 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 19 – 20) ได

สรุปวา การดําเนินนโยบายการเงินอยางเหมาะสม มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ (1)  ความพอดี 

(2)  ความคลองตัว และ (3)  ความระมัดระวัง โดยมุงรักษาเสถียรภาพ และสนับสนุน การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ และสงเสริมการกระจายรายได ขณะเดียวกันตองปองกันปญหากอนท่ีจะรุนแรงขึ้น 

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา และตองประสานเปาหมายทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ให

สอดคลองกัน  

  จากหลักการขางตนในการประสานเปาหมายทางเศรษฐกิจ เพ่ือบริหารนโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศในระดับมหภาค เปนส่ิงท่ีสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่อง

ทางสายกลาง และเปนตัวอยางท่ีช้ีวาปรัชญาการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาใช

ไดกับการบริหารประเทศเชนเดียวกับในระดับบุคคล 

  ชนิกา เจริญวงษ (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 22 – 23) ไดให

ความเห็นวา เกษตรทฤษฎีใหม มีความสําคัญและมีบทบาทตอภาคเกษตร และจะสงผลดีตอการ

เจริญเติบโตของประเทศแบบย่ังยืน เนื่องจากทฤษฎีใหมทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองไดใน

ระดับสูง ท้ังดานสวนตัวและสังคม คือ ท้ังสรางผลผลิต รายได ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนสามัคคี 

พ้ืนดินกลับอุดมสมบูรณอีกครั้ง อยางไรก็ด ีมีองคประกอบหลายประการท่ีจะทําใหการเกษตรวิธีนี้

ประสบความสําเร็จ กาวไปไดอยางม่ันคงไมลมเลิกกลางคัน มีการขยายผลท่ีเหมาะสมในทุก ๆ ดาน

อยางไมรวดเร็วเกินไป คือ ถาเกษตรกรสามารถอยูไดอยางพอเพียง หมายความวา จะตองมีความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกัน โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ความ

ระมัดระวัง โดยตองเสริมสรางความอดทน ความเพียร สติ ปญญา ความซ่ือสัตย สุจริต ตาม

องคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ ผูมีสวนรวมทุกฝายจําเปนตองมีความเขาใจ

เกี่ยวกับทฤษฎีใหมอยางแทจริง นอกจากนี้แลว การจัดการความเส่ียงในเศรษฐกิจพอเพียง จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร การใชทฤษฎีใหมในภาคเกษตร จะชวยลดความเส่ียง ชวยลด

ตนทุนคาขนสงในระบบเศรษฐกิจ และสามารถอยูอยางพอเพียงได แตตองมีความสามัคคีใน

ทองถ่ิน การสนับสนุนจากท้ังราชการและเอกชน   
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  ฉลองภพ สุสังกรกาญจน (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 15) ไดให

ความเห็นวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร

กระแสหลัก และไดอธิบายองคประกอบของความพอเพียง อันไดแก ความพอประมาณ โดยการใช

แนวคิด Utility Function ในการวิเคราะหความมีเหตุผลดวยแนวคิดของ Rational Behavior และได

อธิบายความหมายของความพอเพียงจากแนวคิดของ Marginal Utility ซ่ึงอาจมีลักษณะพอเพียง 

เนื่องจากมีคาลดลงเม่ือระดับการบริโภคเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ผูเขียนไมไดกลาวถึงลักษณะความ

พอใจของมนุษยโดยท่ัวไปของแนวคิดทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีมีขอสันนิษฐานวาจะเพ่ิมขึ้น

เรื่อย ๆ อยางไมจํากัด (Non – satiation) ซ่ึงเปนลักษณะของความไมพอเพียง  

  การอธิบายความมีเหตุผลดวยแนวคิด Rational Behaviour เปนเพียงการเสริมองคประกอบ

ท่ีใชในการตัดสินใจของบุคคลในเรื่องความรู ความเขาใจ และความรอบคอบ แตยังไมไดพิจารณา

ถึงมิติทางคุณธรรมในการตัดสินใจของแตละบุคคล   

   ณัฐพงศ  ทองภักดี (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 27 – 28) ให

ความเห็นวา ทฤษฎีการคาระหวางประเทศในเชิงความไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage) และทฤษฎีการคาแบบใหม สามารถประยุกตเขากับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได

เปนอยางด ีเนื่องจากการดําเนินการลดความเส่ียงดวยเครื่องมือตาง ๆ ตลอดจนนโยบายท่ีชวยใหเกิด

ความไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบถาวร ตลอดจนการระมัดระวังตอผลกระทบตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอก นับเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการสรางภูมิคุมกันตอความผันผวนตาง ๆ  

  การรูจักคิดอยางรอบคอบในการผลิตบนพ้ืนฐานของการรูจักตัวเองใหมากท่ีสุด  เพ่ือจะ

ผลิตสินคาท่ีมีความไดเปรียบอยางแทจริง มิไดตามกระแสโลกรอบ ๆ ตัวเรา โดยยกทฤษฎีแนวเกา

กับใหมมาเปรียบเทียบเพ่ือแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชประยุกตไดกับแนวทฤษฎี

การคาระหวางประเทศไดท้ังสองแนว  

  อยางไรก็ด ียังมีความไมชัดเจนวาเศรษฐกจิพอเพียงอาจเปนเพียงสวนยอยของทฤษฎีการคา

ระหวางประเทศท้ังสองแบบ หรือแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมีความยืดหยุนและใชไดดี แมใน

แนวการมองในแบบตาง ๆ (Robustness) จนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางคอนขางกวางขวาง 

จึงสมควรที่จะมีการทําวิจัยเพ่ือนําไปสูทฤษฎีการคาระหวางประเทศในแบบท่ีแตกตางออกไป จน

เปน “A Class of Decomposition International Trade Theory”   

  เดือนเดน นิคมบริรักษ (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 25) ไดอาง

วา ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณและมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบภูมิคุมกันท่ีดีพอควร 

โดยตองมีความรอบรูและระมัดระวัง ในขณะท่ีการมุงสรางกําไรในระยะส้ัน จะกอใหเกิดหนี้สิน 

และขาดความรอบคอบในการกระจายความเส่ียง สวนความซ่ือสัตยท่ีมีไมพอ จะสงผลใหตองการ
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กอบโกยผลประโยชน เปนผลโดยตรงของการขาด “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงถือเปนหลักในการสรางความ

ม่ันคงและย่ังยืนในการทําธุรกิจ และนําเสนอกรอบความคิดของ Corporate Governance โดย

ประยุกตจริยธรรมธุรกิจ (Ethic) เขามารวมดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปองกันการกอบโกย

ผลประโยชนของผูบริหาร และวิเคราะหวาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 

โดยครอบคลุมธุรกิจ และเช่ือมโยงหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมไดอยางด ี 

  นิพนธ พัวพงศกร (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 26) ใหความเห็น

วาการพัฒนาประเทศไทย ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา มุงเนนการพัฒนาภาคการเงิน จนมีการ

ลงทุนสูงเปนประวัติการณ ดวยความเส่ียงสูง คือ มีอัตราสวนการลงทุนตอผลิตภัณฑประชาชาติท่ี

สูงขึ้นมาก และเกิดความไมเปนธรรมในการดําเนินการจากการเอารัดเอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็กและ

กลาง ซ่ึงมีผลิตภาพเฉล่ียต่ํา และมีโอกาสต่ําท่ีจะเติบโตสูกิจการขนาดใหญ ดวยเหตุนี้จึงละเลย “การ

สรางภูมิคุมกัน” เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนอีกทางเลือกท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ

ประโยชนสวนรวม  

  โครงสรางอุตสาหกรรมของไทยในอดีต 50 ปท่ีผานมา เพ่ืออธิบายภาพของการพัฒนา

อุตสาหกรรม แลวเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของการสรางภมิูคุมกันตอความเส่ียง ท้ังนี้ 

โดยวิเคราะหวา ความชะลาใจในการมองวาเศรษฐกิจจะมีแตขาขึ้น ทําใหเกิดความไมรอบคอบและ

ขาดการระมัดระวังเทาท่ีควร จึงควรประยุกตใชเครื่องมือบริหารความเส่ียงอยางมีระบบและ

ประสิทธิภาพ  

  อยางไรก็ดี เนื่องจาก SMEs มีความหลากหลาย การประยุกตแนวคิดเรื่องความพอเพียง 

ควรมีความยืดหยุนพอสมควร เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันไปของแต

ละทองถ่ิน และประเภทของอุตสาหกรรม  

  ปกรณ  วิชยานนท และยศ วัชระคุปต (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 

2546: 29 – 30) แสดงความเห็นวา บทเรียนวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากความผันผวนของ

ตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศท่ีขยายตัวอยางรวดเรว็นั้น จําเปนท่ีจะตองมีการสรางระบบ

เตือนภัยลวงหนา เพ่ือเพ่ิมภูมิคุมกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการพ่ึงพาตนเองให

มากขึ้น และลดการพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศลง ไมผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวโดยพ่ึงพา

เงินทุนจากตางประเทศมากเกินควร นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวยังช้ีใหเห็นถึงบทเรียนจาก

ความไมรอบคอบของการวางนโยบายเศรษฐกิจดวยวา หากความนาเช่ือถือทางเครดิตของประเทศ

เส่ือมลงเม่ือใด ก็เปนการยากท่ีจะฟนฟูความนาเช่ือถือดังกลาวใหกลับมาสูระดับเดิมได และถึงแม

จะทําไดก็มักใชเวลานานอีกดวย การสรางระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาดวยวิธีการตาง ๆ ท่ี

ประเทศไทยเปนผูสรางเองนั้นอาจสามารถทําได อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตวามาตรการท่ีจะ
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สรางภูมิคุมกันโดยอาศัยความรวมมือระดับภูมิภาคนั้นคงจะกระทําไดยาก  เนื่องจากอาจไมมี

ประเทศท่ีจะเปนผูนําทางดานการเงิน ภายใตสภาพเศรษฐกิจในเอเชียท่ีตกต่ํามากในขณะนี้ 

  วิโรจน ณ ระนอง (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 20 – 21) ไดเสนอ

วา ความเส่ียงเปนปญหาสําคัญสําหรับเกษตรกร ท้ังความเส่ียงดานราคาสินคา ความเส่ียงดานการ

พ่ึงพาและราคาปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ความเส่ียงดานธรรมชาติ ความเส่ียงดานแบบ

แผนการผลิต ซ่ึงเกษตรกรเองก็มีการบริหารความเส่ียงบางสวนแลว เชน การกระจายความเส่ียงใน

กิจกรรมดานการเกษตรโดยใชเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม และการกระจายความเส่ียงออก

ไปสูกิจกรรมนอกการเกษตร โดยทําหัตถกรรม อุตสาหกรรมยอยในครัวเรือน รับจางนอกภาค

เกษตร สวนภาครัฐเองก็มีสวนชวยแบงรับภาระความเส่ียงของเกษตรกรโดยนโยบายประกันราคา

พืชผล เปนตน  

  ปญหารายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไมไดเกิดจากความเส่ียงแตอยางเดียว  ความ

เส่ียงเปนปจจัยท่ีซํ้าเติมเกษตรกรท่ียากจนและมีทุนนอย ใหฟนตัวลําบากเม่ือเผชิญกับผลกระทบที่

รุนแรง  

  ทฤษฎีใหม มองการณไกลไปกวาประเด็นเรื่องความเส่ียง โดยในขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสาม

ของทฤษฎีใหม เปนเรื่องของการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของกลุมและสหกรณ รวมมือกันใน

ดานการผลิตและการตลาด สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยรวมมือกับหนวยราชการ 

มูลนิธิ ธนาคาร และบริษัทเอกชน เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด  

  นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอ

การมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน หมายถึง การเตรียมจัดการ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การใชทฤษฎีใหมในภาคเกษตรจะชวยใหลดความเส่ียงและสามารถอยูอยาง

พอเพียงได คือ มีใชบริโภคภายในครัวเรือนและนําผลผลิตสวนเกินไปหารายไดอีกทางหนึ่ง คือ มี

ท้ังความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน เพ่ือลดตนทุนการครองชีพและการผลิตของ

เกษตรกร  

  สมชัย จิตสุชน (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 16 – 18) ไดใช

คุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความซ่ือสัตย และความรอบรู ความ

รอบคอบ และความระมัดระวัง อธิบายคุณลักษณะหลัก ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง แลววิเคราะห

ความหมายทางเศรษฐศาสตรของเศรษฐกิจท่ีไมพอเพียงโดยพิจารณาในแงของคุณสมบัติท้ังส่ี

ดังกลาว  
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  ความพอประมาณ ไดสรุปวาลักษณะ “Envious” คือลักษณะของความไมพอประมาณ โดย

พิจารณาจาก “พฤติกรรมเลียนแบบการบริโภค” แตยังไมสามารถสรุปไดวา ลักษณะ “Altruistic” 

จะเปนเสมือนหรือนําไปสูความพอประมาณไดอยางไร  

  นอกจากนี้แลว “พฤติกรรมแบบจมไมลง” เปนเพียง Habit Formation ในชวงเศรษฐกิจขา

ลง ในขณะท่ีเศรษฐกิจท่ีซบเซามานานอาจทําใหผูบริโภคมี “พฤติกรรมแบบโงหัวไมขึ้น” ซ่ึงเปน 

Habit Formation เชนเดียวกันกับความขาดแคลนในชวงสงครามหรือจากประสบการณภัยธรรมชาติ

สามารถสรางนิสัย “รูจักประมาณในการบริโภค” หรือ “รูจักเก็บออมไวใช ในยามขัดสน” ได

เชนกัน  

  กลาวโดยสรุป ท้ัง Emulation of Consumption และ Habit Formation จะเปนลักษณะของ

ความไมพอประมาณได ก็ตอเม่ือเปนกระบวนการท่ีมี Asymmetry กลาวคือ จะเลียนแบบแตผูม่ังมี

กวาตน และจะคุนเคยกับระดับการบริโภคเม่ือครั้งท่ีตนเองม่ังคั่งเทานั้น แตจะไมเลียนแบบผูมีฐานะ

เทาเทียมกันหรือดอยกวา และจะไมคุนเคยกับระดับความสามารถในการบริโภคในอดีตหากเปน

ระดับท่ีต่ํากวาในปจจุบัน  

  ความมีเหตุผล ช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมแบบ “Herding” และ “Speculation” ตลอดจน     

“Risk – loving” นั้น “ไรเหตุผล” แตในความจริงแลว ภายใตความไมสมบูรณของเง่ือนไข

สนับสนุน “Perfect Market Hypothesis” อาจทําใหท้ังพฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล

ในความหมายของ “Rational Behaviour” ก็เปนได นอกจากนี้การตีความวาพฤติกรรมแบบ      

“Risk – loving” เปนส่ิงไรเหตุผลก็ไมถูกตองตามหลักการ เพราะการมี “Risk – loving Utility 

Profile” เปนเรื่องของความพอใจ ไมใชเรื่องของการดําเนินการอยางมีเหตุผลภายใตโครงสรางของ

ความพอใจ และ “การลงทุนใน ลอตเตอรี่” ก็เปน “Rational Behaviour” สําหรับ “Risk – loving 

Utility”  

  ความซ่ือสัตย ไดอธิบายความเสียหายจากความไมซ่ือสัตยสุจริตวา ในชวงกอนวิกฤติ

เศรษฐกิจความเสียหายดังกลาว มักจะถูกมองวาเปนความสูญเสียภายในตอผูถือหุน แตภายหลังจาก

ท่ีรัฐบาลตองเขามาประคับประคองสถานการณภาคเอกชน ทําใหปญหาความไมซ่ือสัตยดังกลาว

กลายเปนปญหาของสวนรวม  แตไมไดกลาวถึงผลเสียจากความไมซ่ือสัตยสุจริตในเชิง

เศรษฐศาสตร อาทิ การกอใหเกิด Economic Rent ท่ีสงผลตอ Economic Incentive for Innovation 

จากกระบวนการอันมิชอบตาง ๆ  

 สุเมธ ตันติเวชกุล (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 18 – 19) ได

บรรยายใหเห็นวาการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปท่ีผานมา มุงเนนไปท่ี

ความเจริญทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ จนนําไปสูการพัฒนาท่ีขาดสติ และขาดความย้ังคิด ละเลย
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พ้ืนฐานสติปญญาและวิถีการดําเนินชีวิตของไทย เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริซ่ึงเนน

หลักความพอด ีพอประมาณ สามารถใชเปนเคร่ืองควบคุมความไรสติและขาดการย้ังคิดของคน อัน

เนื่องมาจากการมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และไดสะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริเปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน 

และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในทุกระดับ และทุกดานของสังคม ท้ังนี้ ควรมีการนําเนื้อแท

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง บนพ้ืนฐานของสติปญญาและวิถีการดําเนินชีวิตของไทย  

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน 

วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 23 – 25)  ไดมุงเนนบทบาทท่ีสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) รวมถึงการปรับตัวและพัฒนาของธุรกิจดวยระบบภูมิคุมกันท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก 

การบริหารจัดการธุรกิจท่ีรอบคอบ การจัดการทรัพยากรการผลิตใหเกิดประโยชน การเขาถึงตลาด 

การบริหารการเงินท่ีเปนระบบ และการมีระบบขอมูลเตือนภัย สวนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนหลัก 

ความสมดุล ความพอประมาณ และการเช่ือมโยงใหเกิดความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม และบริหารจัดการ จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและเศรษฐกิจไดอยาง

ม่ันคงและย่ังยืน และมักจะใชคําหลัก คือ (1) ความคอยเปนคอยไป (2) ความเส่ียงและภาระหนี้สิน 

(3) การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยงกับแนวคิดเรื่องความพอเพียงและความพอประมาณ

อยางมีเหตุผลตลอดจนการยึดทางสายกลางไดเปนอยางด ี 

  การประยุกตแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตอองคกรใหญ อาจไมใชส่ิงท่ีจะเห็นไดชัดเจน 

และอาจไมสอดคลองกับแนวความคิดในทางธุรกิจท่ัวไปท่ีสงเสริมการเก็งกําไร และเช่ือวา “High 

Risk High Return” อยางไรก็ด ีแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะใชในระดับนโยบายของชาติ ควร

จะมุงเนนระดับ SMEs ในแงมุมกวาง เชน เกษตรกรรายเล็กและกลาง ซ่ึงกระจายอยูในสวนตาง ๆ 

ของประเทศ  

  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชในสวน SMEs ไดเปนอยางดี คือ ถึงแมองคกรขนาด

ใหญจะลมละลายในชวงหลังวิกฤต แต SMEs สวนมาก ยังสามารถอยูไดอยางม่ันคง นอกจากนี้การ

สงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงระดับครอบครัวในชุมชนจะชวยลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอแตละ

ครอบครัวลงได อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกันในชุมชนดวย  

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน 

วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 28 – 29) ช้ีใหเห็นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุงประโยชนเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเนนประเด็นในเรื่องการสรางภูมิคุมกันในภาคเกษตรยากจน การเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมอยางมีระบบ ท้ังในดานอุตสาหกรรม การปลูกจิตสํานึก ความพอประมาณในการ
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ลงทุน และความรอบคอบในการวางแผนผลิตและจําหนาย โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาผสมผสาน

กับการบริการภายใตความพอดีและทางสายกลาง จะทําใหสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในประเทศได และเนนถึง “สัดสวนท่ีเหมาะสมของการผลิตในแตละสาขาวา ควรเปนเทาไรในแต

ละชวงเวลา เพ่ือปองกันปญหาในดานประสิทธิภาพและการลงทุนสูง จนไมสามารถแขงขันใน

ตลาดโลกไดในอนาคต” ซ่ึงจะเห็นวาระดับท่ีเหมาะสม (Optimal Level) การมุงเนนท่ีจุดสูงสุด 

(Maximisation) และกอใหเกิดความยั่งยืน จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการเช่ือมโยงแตละภาคของ

เศรษฐกิจใหมีความพอเพียง  

  การพัฒนาโครงสรางการผลิตท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มจาก

การศึกษาตัวเราเองกอนวาอะไรเปนจุดแข็งแกรงของเราในชวงเวลานั้น ๆ รวมถึงภูมิปญญาไทย 

(รอบรู) เนนการออมและการลงทุนท่ีฉลาด (ระมัดระวัง) มีการผลิตท่ีหลากหลายและลดความเส่ียง

จากตลาดภายนอก (ภูมิคุมกันท่ีดี) ซ่ึงท้ังหมดนี้จะดําเนินไปไดตองมีทางสายกลางในความคิดและ

การกระทําเปนองคประกอบหลักดวยเชนกัน  

  อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 21 – 22) 

ไดนําเสนอหลักการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสนับสนุนแนวความคิดวา  การทําการเกษตรตาม

กระบวนการของระบบการคาเสรีในพ้ืนท่ีหางไกล โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยมีความเสียเปรียบ

และมีปญหา เพราะกระบวนการคาเสรีไมสามารถเอ้ือประโยชนใหเกษตรกรเหลานี้ไดอยางเต็มท่ี 

เกษตรกรเหลานี้ไมสามารถบริหารความเส่ียงไดดีเทาท่ีควรและมีตนทุนในการทําธุรกรรมสูง หรือ

เผชิญกับโครงสรางตลาดสินคาเกษตรท่ีไมมีการแขงขันอยางสมบูรณ ซ่ึงมีสวนทําใหราคาผลผลิต

ต่ํากวาท่ีควรจะเปน  

  นอกจากนี้แลวแนวทางการพัฒนาและมาตรการของรัฐบาลท่ีผานมา ยังมีสวนทําใหภาค

เกษตรกรรมโดยรวมตกอยูในสภาพท่ีเสียเปรียบมาโดยตลอด และไมสามารถพัฒนาไดอยางจริงจัง 

นโยบายการพัฒนาไดใหประโยชนกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการมากกวาภาคเกษตร 

ประโยชนบางสวนท่ีควรตกอยูกับภาคการเกษตรก็ถูกถายโอนมายังผูบริโภคในตัวเมือง  

  ภายใตสถานการณเชนนี้ ทฤษฎีใหม จะเปนทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะกับ

เกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีหางไกล เพ่ือใหสามารถมีโอกาสดํารงชีวิตแบบพอมีพอกินได แนว

ทฤษฎีใหมเปนแนวทางท่ีไมขัดกับกระบวนการคาเสรี แตจะเสริมใหกระบวนการพัฒนาของ

ประเทศมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และการนําทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี ๆ เหมาะสม จะชวย

ลดปญหาหลายดานลงไปได แมจะไมสามารถแกปญหาของภาคเกษตรหรือความยากจนในชนบท

ไดท้ังหมดก็ตาม  
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  อภิชัย พันธเสน (2542 อางถึงใน ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ, 2546: 13 – 14) ไดสรุป

แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรตาง ๆ เกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดแยกแนวคิด

ออกเปน 3 กลุม ไดแก 1)  กลุมท่ีอธิบายวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนความคิดท่ีเหนือแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร 2)  กลุมท่ีมีความคิดตรงกลาง 3)  กลุมท่ีอธิบายวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ี

สอดคลองกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  

  เศรษฐกิจพอเพียงโดยเนื้อแท คือ พุทธเศรษฐศาสตร เนื่องจากเปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการ

ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยกลาวถึงทาง

สายกลางวาเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูการสรางสมสติปญญา ซ่ึงเปนปจจัยในการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุด 

โดยมีเปาหมายอยูท่ีการเขาสูนิพพานในทายสุด  นอกจากนี้แสดงใหเห็นถึงปญหาบางประการ

เกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร กลาวคือ แนวคิดในเรื่อง Utility ในทางเศรษฐศาสตร เปนเพียง

การใชดัชนีแทนคาความพอใจของผูบริโภคเทานั้น ในขณะท่ีบทบาทของพุทธศาสนาเปนการเสริม

ความพอใจและ Utility ของแตละบุคคลดวยมิติทางดานคุณธรรม  

  สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผล เปนแนวคิดท่ีนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากนํามาใช

ในการอธิบายประกอบการวิเคราะหเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามเห็นวาการ

วิเคราะหความหมายเรื่อง Rationality กวางเกินกวาคําจํากัดความของ Rationality ท่ีใชกันอยาง

ท่ัวไป กลาวคือ ขอสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร ท่ีกลาววามนุษยมีเหตุผล “มีความหมายอยางแคบ

วามนุษยยอมทําทุกอยาง เพ่ือมุงประโยชนของตัวเอง” ไมนาท่ีจะตรงกับความหมายของ Rationality 

อยางแทจริง           

  สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ไดกลาววาเศรษฐกิจพอเพียงกําลังเปนแฟช่ัน ไปไหนก็เจอแตคํา

วา เศรษฐกิจพอเพียง เพราะทุกหนวยจะโยงเขาหาเศรษฐกิจพอเพียง หากพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง 

เราจะนึกถึงเรื่องการเกษตร เพราะใชสําหรับเกษตรกร เกษตรกรจะไดเปรียบ เพราะไดรับพระ

เมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานหลักการทฤษฎีใหมเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต "ทฤษฎีใหม" สําหรับเกษตรกรเทานั้น แตถาใครใชไปดําเนินการครบถวนก็จะเดินไป

ถึงความสุขโลกใบนอย ๆ ท่ีเราอยูกันทุกวันนี้มีชีวิตติดโลก แตไมเคยคิดถึงโลกเลย โลกกําเนิดมามี

วิถีชีวิตจากรอนและคอย ๆ เย็น มีน้ํา มีสัตว เกิดขึ้นมาการวิวัฒนาการมาเร่ือย  ๆคําวา เศรษฐกิจ

พอเพียง ทุกอยางตองพอเพียง การเมืองตองพอเพียง สังคมตองพอเพียง วัฒนธรรมตองพอเพียงดวย   

คําวาพอเพียง เปนสามัญสํานึก ใชสติปญญา ทําอะไรใหยึดทางสายกลาง ทุกวันนี้มนุษยกินโลกอยู

ทุกวัน กินอยางโลภมาก ไมกินอยางพอเพียง เพราะเวลานี้โลกถูกปกครองดวยทุนนิยม ทุกอยางเกิด

จากกิเลสตัณหา ทําใหเกิดความตองการ การใชจายของมนุษยส้ินเปลือง ทําอะไรเกินพอ กินอะไร

ตองกินใหพอเพียง ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีการกินอยูอยางเหลือกินเหลือใช มีพืชพันธุ
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ธัญญาหารอุดมสมบรูณ แตคนไทยไมชอบ ชอบไปเอาอยางประเทศฝรั่ง ทําอาชีพการเกษตรไมรวย 

รวยชา หันไปทําอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรมตองมีเสา 4 เสา                

    เสาท่ี 1  คือ เงิน เงินไมมีไปกูเขามา เสาท่ี 1 ยืมเขามา  

    เสาท่ี 2  คือ เทคโนโลยี เงินไมมีซ้ือ ไปกูเขามา เสาท่ี 2 เปนของคนอ่ืน  

    เสาท่ี 3  คือ การบริหารจัดการ (คน) 

    เสาท่ี 4  คือ เปนของเรา มีดิน น้ํา ลม ไฟ ยาม ภารโรง พนักงานเปนของเรา แต

มนุษยบริโภคโลกจะหมดแลว คือ บริโภคดิน น้ํา ลม ไฟ บริโภคในอัตรา 3 : 1 คือ บริโภคไปได 3 

ธรรมชาติสรางคืนมา 1 

  หมายความวา กินเกินทุนไป สองลักษณะนี้ไมพอเพียงแลว ตองแยงกันกิน เกษตรกรตอง

ยึดใหม่ัน ใหเดินทางสายกลาง คนตองใชมัชฌมิา เกษตรกรเปนตัวท่ีถูกสาปใหเปนเคร่ืองเล้ียงดูชีวิต 

ใหดูแลชีวิตในเบ้ืองตนกอน ไมใชเอาไปแลกเงิน เหลือจากกินแลวคอยนําไปขาย รวยชาแตรวย

ยั่งยืน 

  ทฤษฎีใหม คือ ใหยอนกลับไปใชของโบราณ  มีการปลูกพืช เอาไมไผมาลอมรั้ว มีการเล้ียง

สัตว หลังบานมีบอน้ํา มีนาปลูกขาวไวกิน เกษตรกรเคยอยูพอมีพอกิน ไมเอา ไมรวย ระบบทุนนิยม

เขามา เอาเงินมาลอ เกษตรกรหลงเช่ือหวังความร่ํารวย หันมาปลูกพืชเดี่ยว หวังไดเงินแลวรวย เพ่ือ

จะไดไปซ้ือโนนซ้ือนี่ เกษตรพืชเชิงเดี่ยว หมายถึง ปลูกพืชอยางเดียว ปลูกยางก็ยางอยางเดียว ปลูก

สับปะรดก็สับปะรดอยางเดียว  พอสับปะรดมีราคาเกษตรกรก็มีเงินใชอยางฟุมเฟอย แตเม่ือราคาตก

เกษตรกรก็ตกต่ําไปดวย ทฤษฎีใหม คือ 30 : 30 : 30 : 10 

    อยางแรก คือ น้ํา ตองมีน้ําไวกอน ทําการเกษตรตองมีน้ํา ตองขุดบอ ขุดสระ มีน้ํา

ในตัว  มีปจจัยการผลิต มีธนาคารน้ําไวในท่ีของตัวเอง เม่ือมีน้ําผลพลอยไดท่ีตามมาคือ  ปลา  

    ประการท่ี 2 คือ ขาว ซ่ึงเปนอาหารหลัก ปลูกขาวไวกินกอน พอเก็บเกี่ยวขาวแลว

ดินยังช้ืนปลูกถ่ัวไดถ่ัว พอเก็บเกี่ยวถ่ัวก็ไดปุยพืชจากการไถกลบ 

    ประการท่ี 3 คือ ปลูกไมผล ไมดอก ไมผักตาง ๆ ปลูกไวกิน เหลือจากกินก็นําไป

ขาย ไม มี 3 ไม คือ 1)  ไมกิน ไมผล ไมเนื้อแข็ง เอาไวซอมบาน 2)  ไมเช้ือเพลิง เอาไวเผาถานเพราะ

โตเร็ว 3)  ไมผักตาง ๆ ปลูกไวกิน เหลือจากกินก็นําไปขาย 

  "เศรษฐกิจพอเพียง" ใหยึดคํา 3 คํา  คือ 1)  พอประมาณ ทําอะไรใหพอประมาณ ทําอะไร 

ประมาณตน ทําอะไรอยาเกินกําลังตัวเอง "ประมาณ" ของคนแตละคนไมเทากัน เราเดินสายกลาง 

ไมใชมีเทาไรใชหมด มีหนึ่งแสนก็ใชหมดหนึ่งแสน 2)  มีเหตุมีผล ทําอะไรใหมีเหตุผล ใช

สติปญญา อยูในพละกําลัง อยาใชกิเลสตัณหาเปนตัวนํา คนเราตองทําใหพอดีตามศักยภาพของ
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ตนเอง การทําอะไรใหมีเหตุมีผล แลวใหเดินสายกลาง  3)  มีภูมิคุมกัน คือ ตองมีหลักประกัน ยึดให

ม่ัน จงตั้งใจในความไมประมาท ศักยภาพแคนี้ทําแคนี้ไมได 

  ตองทําอะไรใหพอกับศักยภาพของเรา บานเล็กบานใหญไมสําคัญ ดูวาบานสะอาดไหม 

สุขภาพอนามัยดีหรือเปลา รอบบานสะอาดไหม อาหารการกินสะอาดไหม อากาศดีไหม อาหาร

ครบหลัก 5 หมูหรือเปลา ผักตองกินผักธรรมะ คือ ผักธรรมชาติ คํารองจาก 3 คํา คือ ตองรอบรู 

รอบคอบ มีคุณธรรม 

  รอบรู คือ เรารูอยางไหนควรทําตามศักยภาพท่ีเรารู อยาไปทําตามท่ีเราไมรู รอบคอบ ทํา

อะไรใหรอบคอบ 

  มีคุณธรรม ตองซ่ือสัตย สุจริต ไมโกง ถาโกงแลวรวยแคไหนก็ทุกข  รวยแลวตองมี

ความสุข ไมใชรวยแลวทุกข 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรัสวา "ใครทุจริตแมนนิดเดียวขอใหมีอันเปนไป" การ

ทุจริตกระทําตอหนาพระพักตรทุกครั้ง เพราะบนแบงกมีภาพพระเจาอยูหัวมองเราอยู นับใบหนึ่งมี

อันเปนไป นับหมดปกเม่ือไรไปแน ๆ 

  ปจจุบันคนลุมหลง ไมเอาความพอเพียงมาใช คนนิยมวัตถุ เอาความรวยมานิยม ไมนิยม

ความดี การเดินบนเสนทางสายกลาง มุงชีวิตไปสูความสุข อยาไปสูความสนุก แยกแยะใหถูก รถ

ใหญ ๆ  บานโต ๆ ไมใชมีความสุข คนเราอยูบานเล็ก ๆ อาจมีความสุขก็ได เปาหมายในชีวิตเกิด

ประโยชนสุข แทท่ีจริงในชีวิตของเราตองการอะไร เปาหมายในชีวิต คือ ใหเกิดประโยชนสุข ใหมี

พอสมควร มีมากย่ิงดี แตขอใหมีความสุข 

 

2.6  แนวคิดในการพัฒนาประเทศ 

   

  ชานนท หันสวาสดิ์ (2550: 22 – 29) ไดกลาววาการจัดทําแผนพัฒนาฯ ตั้งแตฉบับท่ี 1 ถึง 9 

จะมีบางจังหวะเวลาท่ีสถานการณหรือเง่ือนไขทางการเมือง หรือเศรษฐกิจทําใหแผนพัฒนาฯ ไมได

ถูกนําไปปฏิบัติเทาท่ีควร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 เปนชวงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางการ

เมืองขึ้นอยางมากมีการเปล่ียนรัฐบาลบอยทําใหไมสามารถนําแผนไปปฏิบัติได สวนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 9 ซ่ึงเปนแผนท่ีดี แตจังหวัดท่ีเริ่มบังคับใชแผน เปนจังหวัดท่ีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

เกิดขึ้นพอดี และเปนชวงกอนท่ีรัฐบาลชุดปจจุบันจะเขามารับตําแหนง ทําใหเกิดความรูสึกวา แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ไมถูกนําไปปฏิบัติเทาท่ีควร แตในความเปนจริงแลว สาระของแผนเปน

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีทุกคนอยากใหเกิดขึ้น เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 พูดถึงคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดี สังคมมีสันติสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงหลายสวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 

ไปปรากฏอยูในยุทธศาสตรรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญใหมในป พ.ศ. 2540 กําหนดให

พรรคการเมืองมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนานโยบาย โดยการฟงเสียงประชาชนในภาคสวนตาง ๆ 

และพัฒนานโยบายเพ่ือเสนอสูประชาชนในการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนหลักการของระบอบประชาธิปไตย

ท่ัวโลก ไมวาจะเปนพรรค Labor  และ Conservative ของประเทศอังกฤษ หรือพรรค Democrat 

และ Republican ของสหรัฐอเมริกา พรรคการเมืองเปนกลไกสําคัญของระบอบประชาธิปไตยท่ีจะ

ดึงทุกภาคสวนเขามาและตกผลึกในเรื่องนโยบายท่ีจะนําเสนอสูประชาชน กลไกเหลานี้ใน

ประวัติศาสตรการเมืองของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมา มีบางชวงเวลาท่ีทําได แตในบาง

ชวงเวลา กลไกเหลานี้ถูกดึงเขาไปสูวงจรอุบาทว และเขาไปสูรัฐบาลท่ีไมไดมาจากประชาชน 

ดังนั้น นโยบายของประชาชนในบางครั้งจึงไมไดรับการตอบสนอง แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบ

ใหระบอบประชาธิปไตยจะตองมีพรรคการเมืองและสถาบันการเมืองท่ีเขมแข็งมากขึ้น พรรค

การเมืองทุกพรรคในโลกนี้ จะตองฟงประชาชนในภาคสวนตาง ๆ และพัฒนาเปนนโยบายในการ

บริหารประเทศ 

 การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 – 5 มีลักษณะเปนเหมือนกระบวนการจัดทําแผนการ

บริหารราชการแผนดิน คือ เปนแผนท่ีมีท้ังมาตรการและโครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติเปนเอกสารทางการเมือง (Political Document) เหมือนกับนโยบายรัฐบาลหรือการบริหาร

ราชการแผนดินทุกวันนี้ เพราะสมัยกอนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศคือรัฐบาลสถานเดียว 

ภาคเอกชนยังไมเขมแข็ง และประเทศยังจําเปนตองสรางเขื่อน ถนน เปนตน ดังนั้น แผนพัฒนา ฯ 

ฉบับท่ี 1 – 5 ถือเปนขอตกลงระหวางหนวยราชการวาจะทําอะไรตอไปในอีก 5 ปขางหนา เปนการ

สรางแนวรวม (Consensus Building) โดยมองวาหากทิศทางของประเทศไปในทางนี้แลว จะทํา

อะไรกันบาง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 เปนแผนสุดทายท่ีจะเห็นวามีมาตรการ มีโครงการ มีแผนงาน

แผนงานใหญ คือ แผนพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 

 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 เริ่มมีการเปล่ียนแปลง มีลักษณะเปนแผนช้ีนํา (Indicative 

Planning) คือ ในชวงนั้นเศรษฐกิจเริ่มเปล่ียน เนื่องจากเปนชวงท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง และ

เศรษฐกิจโลกเริ่มเปล่ียนมากในชวงป 2525 – 2526 ซ่ึงตัวขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจไมใชรัฐบาลเพียง

อยางเดียวแลวแตเปนเอกชนดวย 

 ปจจุบันแผนพัฒนาฯ เริ่มพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยเห็นเคาไดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 

และ 9 และในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะเปนโอกาสท่ีดี เพราะเปนแผนท่ีรางในชวงท่ีรัฐธรรมนูญ

เริ่มแข็งแกรงขึ้นกวาในชวงแรก รัฐธรรมนูญก็เปนส่ิงท่ีตองชวยกันรักษา เนื่องจากเปนตัวสราง
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เสถียรภาพทางการเมืองท่ีดี ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ นอกจากเรื่องพรรคการเมืองแลว ยังพูดไว

มากในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน กลไกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 – 10 ท่ีผานมาเห็นวา 

นอกจากภาครัฐและเอกชนแลว ภาคประชาชนควรเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย การดึงภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางของประเทศ แผนพัฒนาฯ จึงกลายเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวม (Consensus 

Building) 

 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ทุกภาคสวนรวมพลัง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ 9 

เปนส่ิงท่ีดี ทุกคนอยากใหเกิดขึ้น แตเพราะวาเราเนนกระบวนการมีสวนรวมมากทําใหแผนมีความ

เปนนามธรรมมาก เม่ือคนอานแผนจะรูสึกช่ืนชม รูสึกวาดี รูสึกเห็นดวย แตจะทําอยางไรใหเกิดขึ้น

จริง นอกจากนี้จําเปนหรือไมท่ีจะตองกําหนดระยะเวลาของแผนเพียงแค 5 ป เพราะหากพิจารณา

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ 9 แลวอาจเปนแผน 10 – 20 ป ก็ได เพราะเปนการวาดภาพสังคมไทยท่ี

ทุกคนอยากเห็น ในหลายประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน เลิกเขียนแผนระยะส้ัน (5 ป)ไปแลว โดยจะ

มองเปนวิสัยทัศนระยะ 25 – 50 ป แตแผน 5 ป ยังมีความจําเปน เพราะหากเรามีวิสัยทัศนระยะยาว

วา อยากเห็นสังคมเปนอยางไรแลว จะตองกําหนดดวยวาถาพัฒนาไปสูสังคมแบบนั้นตองทํา

อยางไรบางในชวงแตละ 5 ป ดังนั้น กลไกเพียงแตแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป อาจจะยังไมเพียงพอ แต

จะตองมีวิสัยทัศนระยะ 10 หรือ 25 ป ดวย “สรางความแข็งแกรง” เพ่ือเตรียมรับมือกับกระแส   

โลกาภิวัตน สําหรับทุนทรัพยากรมนุษย (Human Capital) ในขณะนี้แรงงานในประเทศยังขาด แต

จะใชแรงงานตามชายแดนหรือไม ยังคงเปนโจทยอยูวาจะใชอยางไร จะพัฒนาศักยภาพอยางไร ทํา

อยางไรไมใหเปนภาระกับการพัฒนาประเทศ ไมเปนภาระกับระบบสาธารณสุข ทําอยางไรจะทํา

เรื่องนี้ใหเปนประโยชน เพราะอยางไรแรงงานก็จะตองไหลเวียนเขามาในประเทศอยางแนนอน 

และแรงงานไทยท่ีออกไปอยูตางประเทศทําอยางไรจะใหรายไดกลับเขามา 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 การพัฒนาประเทศไทยใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จําเปนตองมุงสราง “ความสมดุลและภูมิคุมกัน” ใหเกิดขึ้นแกคน 

สังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยมุงรักษาสมดุล

ระหวางความพอเพียงและการแขงขัน ภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงของบริบทการ

พัฒนาทุกดานอยางครบถวน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมทุกระดับ โดยมี

จุดมุงหมายท่ีจะมุงพัฒนาสู “สังคมท่ีมีความสุขอยางย่ังยืน (Sustainable Society)” ท่ีใหความสําคัญ

กับการสรางความสมดุลของการพัฒนาให เกิดขึ้นในทุกมิติ  ท้ังมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม เพ่ือนําไปสูความอยูดีมีสุขของคนไทย และการดํารงอยูอยาง

ม่ันคงและย่ังยืนของสังคม รวมทั้งเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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 แนวคิดพ้ืนฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 

และนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาประเทศ

ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 9 โดยมีการขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแตละ

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 10 อยางชัดเจนบนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีสําคัญ ไดแก 1)  การ

ดําเนินการในทางสายกลางท่ีอยูบนพ้ืนฐานความพอดี  เนนการพ่ึงตนเองเปนหลัก  มีการ

เตรียมพรอมท้ังคนและระบบท่ีดีเพ่ือกาวทันในยุคโลกาภิวัตน 2) ความสมดุลและความย่ังยืน เนน

การพัฒนาอยางเปนองครวม มีความหลากหลายและกระจายความเส่ียง มีการใชทุนท่ีมีอยูในสังคม

ท้ังทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ  ใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุข โดยไมทําลายส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตท่ีดี

งาม 3)  ความพอประมาณอยางมีเหตุผลเปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภคอยูบนความ

พอประมาณ มีเหตุผล ไมมากไมนอยเกินไป 4)  การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลกเปนการเตรียม

ความพรอมของคนและสังคมใหสามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ใหรูเขารูเราเพ่ือปองกัน หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น มีความยืดหยุนในการปรับตัว รวมทั้งเลือก

ส่ิงท่ีดีมาประยุกตใหเกิดประโยชน 5)  การเสริมสรางคุณภาพคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติตั้งอยูบน

ความไมประมาท มีการพัฒนาปญญา และความรูอยางตอเนื่อง 

 หลักการของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ท้ังนี้กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ     

ฉบับท่ี 10 ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 

(Collaborative Effort) ในทุกระดับ ภายใตหลักการท่ีสําคัญ คือ การรวมคิด รวมทํา และรวมผลักดัน

ตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวนท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางบูรณาการ 

โดยแนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ จะมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนการ

บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548 – 2551) 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สําหรับการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 นั้น จําเปนตองวางยุทธศาสตรใหคนและสังคมไทยสามารถ

ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในมิติตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอยางรูเทาทันภายใตหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสามารถพ่ึงตนเองได มีภูมิคุมกันและการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้น

ในทุกมิติ โดยอาศัยท้ังทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาใชใหเกิดประโยชนและเสริมสรางใหเขมแข็ง ดังนั้น การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและม่ันคง

จําเปนตองสรางภูมิคุมกัน สรางภูมิตานทาน และสรางความสมดุลในการพัฒนาแตละดานให

เกิดขึ้น เพ่ือเปนเสาหลักในการพัฒนาระยะตอไป การสะสมทุนเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
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ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เพ่ือนําไปสูความม่ันคงของประเทศอนาคต จึงเปนส่ิงจําเปนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอทุนอ่ืน ๆ ไปพรอมกัน 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซ่ึง

ประกอบดวย ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน (Financial 

Capitalassets) สินทรัพยท่ีไมสามารถจับตองไดทางกายภายแตสามารถอางสิทธิประโยชนไดใน

อนาคต (Intangible Capital) และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย ใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ

และมีเสถียรภาพ จะตองเปนการเติบโตท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอมและย่ังยืนไดในระยะยาว มีการ

กระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงและเปนประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศท่ีตองอาศัยทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนกระบวนการผลิต การคา และการบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีความสอดคลองกับศักยภาพทางการผลิตของประเทศ และความตองการของตลาด รวมถึง

มีแบบแผนการผลิตและบริโภคท่ีเหมาะสมไมทําลายส่ิงแวดลอม อยูบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ 

ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันการสรางรากฐานทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะท่ีดิน ปาไม แรธาตุ และนํ้า ใหเปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิต ของ

ภาคเศรษฐกิจไดอยางมีคุณภาพนั้นเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ิง เนื่องจากทรัพยากร

ท่ีเส่ือมโทรมลง หมายถึง ตนทุนทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น ดังนั้น การดูแลทรัพยากรธรรมชาติให

สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและย่ังยืน จึงเปนปจจัยหรือตนทุนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมไปพรอมกัน เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศใหเกิดความย่ังยืนท้ังในระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ภายใตกรอบแนวคิดท่ีสําคญัดังนี้ 

 แนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ สําหรับแนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญ คือ ทุนทางกายภาพ จะใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทุนทางเศรษฐกิจและ

การระดมทุนเพ่ือสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตตาง ๆ อยางเหมาะสมโดยการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันไดท้ังภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การ

บริหาร และการคา รวมทั้งการพัฒนาเครือขายระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตนทุนการ

ผลิต ตลอดจนการดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก โดยสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ

สงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคี และการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก รวมทั้งการพัฒนา

กฎหมายและการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม สวนทุนการเงินใหความสําคัญกับ

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยดูแลการบริโภค การลงทุน และการนําเขา ใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม และมีการบริหารจัดการเงินสํารองระหวางประเทศใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีในระดับความ

เส่ียงท่ียอมรับได การติดตามและกํากับดูแลการเคล่ือนยายเงินทุน โดยเฉพาะเงินทุนระยะส้ัน ให

เปนประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปดโอกาสใหสถาบันการเงินไทยทําธุรกรรมการเงิน
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ใหม ๆ เพ่ือใหมีเครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลาย โดยมีการกํากับดูแลใหมีการบริหารความเส่ียง

อยางเหมาะสม ทุนทางสังคมมีความเช่ือมโยงกับทุกทาง เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีสามารถเอ้ือประโยชนตอกัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนท้ังความรูคูคุณธรรมเปนปจจัย

หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ การใชคุณคาเอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงาม จะ

ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิตการคาและการบริหาร รวมท้ังสรางความม่ังคงใหกับ

องคการในระยะยาว 

 แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม โดยทุกภาคสวนท้ังในระดับ “ครอบครัว” มีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาทุนทางสังคมใหมีความเขมแข็ง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวให

มีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา สวน “ชุมชน” มีบทบาทในการสรางความม่ังคง

ในชีวิตใหคนในชุมชน เช่ือมโยงการเรียนรูระหวางคนในชุมชน และเพิ่มพูนทุนทางสังคมใหมี

คุณภาพ นําไปสูพลังรวมในการพัฒนา สําหรับระดับ “ประเทศ” จะมีบทบาทหลักในการเช่ือมโยง

ความสัมพันธในทุกมิติท้ังระบบในระดับชาติและนานาชาติ ดวยการพัฒนาคนใหมีศักยภาพพรอม

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคม รวมทั้งอนุรักษ ฟนฟู

วัฒนธรรม รักษา พัฒนา และตอยอดองคความรู โดยมีแนวทางในการเสริมสรางทุนทางสังคมท่ี

สําคัญดังนี้ 

 การเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงามเปน

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทําประโยชนเพ่ือสวนรวม สรางภูมิคุมกันผานกระบวนการเรียนรูท่ี

มุงสรางความตระหนักถึงคุณคาแหงตนและจิตสํานึก ในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของศีลธรรมอันดี

งาม ดานสติปญญา มุงพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม เพ่ิมทักษะความรูเพ่ือสรางความม่ันคงใน

การประกอบอาชีพ สรางโอกาส และกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย นอกจากนี้ยังสงเสริม

การพัฒนาคนใหมีพัฒนาการดานสุขภาพท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  รวมทั้งใชภูมิปญญาไทย 

วัฒนธรรมไทย สมุนไพรไทย ควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน 

 การสงเสริมบทบาทสถาบันหลักทางสังคม โดยเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 

เพ่ิมและเช่ือมโยงบทบาทใหสถาบันทางสังคม การพัฒนาทุกมิติ และนอมนําหลักการรูรักสามัคคี 

และปลูกฝงความรักชาติ มาใชในการดําเนินชีวิตและเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางการพัฒนา

ในทุกระดับ 

 การอนุรักษ ฟนฟู  วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย โดยการสงเสริมการถายทอดความรู           

ภูมิปญญาของปราชญ/ผูรู สูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชนเช่ือมโยง

กับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีดีงามใหแกเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไวในศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เปนตน 
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 การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา โดยการจัดการองคความรูในชุมชนใหเปน

เจาของถายทอด พัฒนาตอยอดภูมิปญญาและผสมผสานภูมิปญญากับเทคโนโลยีสมัยใหมเกิด

ความรูใหมนําไปใชในการดํารงชีวิต พัฒนาศักยภาพของชุมชน และสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ 

สนับสนุนงานวิจัยพ้ืนบานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีนักวิจัยทองถ่ินเขารวม นํา

ผลงานวิจัยจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญาหากมีการนําไปใชเชิงพาณิชยท้ัง

ในและนอกประเทศ สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเพ่ิมทุนทางสังคมดวยการสงเสริม

กระบวนการเรียนรู การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในระดับครอบครัว 

ชุมชนและประเทศ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรใหมีวินัยรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนโดยใหชุมชนมีบทบาทหลักในการสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิตใจในทุกกลุมอายุ และสรางมาตรการจูงใจท่ีเปดโอกาสใหคน/

ธุรกิจเอกชน สามารถมีสวนรวมในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 

บริการ และผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีตอยอดจากภูมิปญญาไทย และปรับปรุงกฎ ระเบียบ ท่ีเปนอุปสรรค

ตอการสงเสริมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืนจําเปนตองปรับเปล่ียน

แผนการเติบโตทางเศรษฐกจิท่ีใชการตลาดเปนตัวช้ีนํา มาสูการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพและความเปนไปไดของระบบนิเวศ โดยมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ซ่ึงจะ

เปนหนทางท่ีสามารถตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุงสูสังคมท่ีมีความสุข 

มีความม่ังคงและย่ังยืนตลอดไป โดยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ

หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับทุนทาง

สังคม เพราะเปนท่ีมาของภูมิปญญาทองถ่ินและวิธีการดํารงชีวิตของชุมชนเปนฐานทรัพยากรท่ี

สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางมูลคาเพ่ิมของผลผลิตท้ังเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการ รวมท้ังเปนปจจัยพ้ืนฐานการผลิตและการดํารงชีวิตท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรการ

แขงขันและการคาระหวางประเทศ 

 แนวทางการเสริมสรางทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อาจ

เรียกวา “เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” ซ่ึงใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความสมดุลยั่งยืนโดยกระจายผลรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรเพ่ือใช

ประโยชนตอไปอยางย่ังยืน มีนวัตกรรมเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสรางมูลคาใหสินคาใน



57 

ทองถ่ิน รวมทั้งกําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือควบคุมกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีสรางมลพิษและ

สงผลกระทบตอความหลายหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการเสริมสรางทุนท่ีสําคัญ คือ 

 การเสริมสรางทุนดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ ฟนฟู ไดแก  การ

คุมครองพันธุกรรมทองถ่ิน เรงฟนฟูคุมครองแหลงตนกําเนิดเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณและเพ่ิม

ความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการจดสิทธิบัตรภูมิปญญาทองถ่ิน สรางกระบวนการมีสวน

รวมในชุมชน และควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการ

พัฒนาและใชประโยชน ไดแก การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาระบบ

ขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวม

และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสาขา โดยปรับกระบวนทรรศนการ

พัฒนาใหคนเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ มุงพัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมแบบองครวม ยึดระบบนิเวศเปนสําคัญ กําหนดนโยบายการพัฒนาตามศักยภาพของ

พ้ืนท่ีและความสมัครใจของชุมนุมชน สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการ และดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งใหมีกระบวนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรางจิตสํานึกตอสาธารณะแกเยาวชนและชุมชน ตลอดจนให

มีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนจากมลพิษท่ีสําคัญ 

 ดังนั้น สรุปไดวา การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เพ่ือมุงสูสังคมท่ีมี

ความสุขอยางย่ังยืน ในขณะท่ีประเทศยังตองเผชิญกับบริบทการเปล่ียนแปลงในหลายดานท่ีสําคัญ 

ซ่ึงมีผลกระทบท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน

ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ เตรียม

ความพรอมนําศักยภาพท่ีมีอยูมาปรับปรุงใชใหเปนประโยชนตอการเสริมสรางภูมิคุมกัน

ภายในประเทศท่ีแข็งแกรง มีความรูเทาทัน เพ่ิมขีดความสามารถแขงขันของประเทศ รวมทั้ง

นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุลของประเทศไดในท่ีสุด  

 

2.7  การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

  2.7.1  แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  

  (ประเวศ วะสี, 2546: 2) ประกอบดวย 

    2.7.1.1  การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการพัฒนาท่ีทําใหเกิดดุลยภาพในทุกมิติ กลาวคือ 

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมี
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การบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีพหุภาคีรวมทุกขั้นตอนเปนกลไกขับเคล่ือน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมี 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ การพัฒนาทุนทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเสริมใหการพัฒนามุงสูความย่ังยืนท่ี

ชัดเจนขึ้น 

    2.7.1.2  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุงสูความพอเพียงทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปญญา และระบบการศึกษาท่ีสรางปญญาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางสังคมท่ีพออยู

พอกินและมีไมตรีจิตตอกัน และทฤษฎีพระมหาชนก ท่ีมุงสูการพ่ึงตนเอง ความเพียรอันบริสุทธ์ิ 

การอนุรักษและเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติ การมีปญญาออกจากโมหภูมิ และการมีมหาวิชชาลัย 

ลวนก็เปนทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการนํามาสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังส้ิน 

    2.7.1.3  เศรษฐกิจท่ีพอเพียงจะชวยสรางศักยภาพในการแขงขันจากเศรษฐกิจฐาน

ราก ทรัพยากร และทุนทางสังคม โดย 

       1)  การสรางศักยภาพในการแขงขันจะตองมีการเช่ือมโยงใหเปนเอกภาพ

ระหวางนโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย โดยท้ังนี้จะตองผานกระบวนการสังเคราะหองค

ความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     2)  การสรางเศรษฐกิจฐานราก จะตองสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกพ้ืนท่ี 

มีการจัดการโดยทองถ่ิน มีความชัดเจนเรื่องสิทธิชุมชน และมีการสนับสนุนจากทุกหนวยงาน 

     3) การอนุรักษและเพ่ิมทรพัยากร จะตองมีการตั้งเปาหมาย มีกระบวนการ

ทางนโยบายและกฎหมายท่ีเอ้ือ และมีดัชนีช้ีวัดท่ีชัดเจน  

   

  2.7.2  กรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน ความเชื่อมโยง เหตุปจจัย และแนวทางการดําเนินงาน   

 พงษพิสิฎฐ วิเศษกุล (2546: 2) ประกอบดวย 

  2.7.2.1  ความตองการบริโภคสินคาและบริการ ทําใหมนุษยตองนําทรัพยากร 

ธรรมชาตมิาใชในการผลิตเพ่ือสรางฐานะทางเศรษฐกิจ ผลของคานิยมท่ีฟุมเฟอยและบริโภคนิยมท่ี

ไดรับจากตางประเทศ ผนวกกับการเคล่ือนยายทุนจากตางประเทศเขามาใชทรัพยากรในประเทศ

ไทยเปนฐานการผลิต ยิ่งสรางความเส่ือมโทรมใหกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อันนํามา

ซ่ึงความขัดแยงในสังคมไทย อยางไรก็ตามกระแสความตื่นตัวทางดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากตางประเทศ ก็ชวยใหเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมไทย อันนํามาซ่ึง

การแกไขกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตรหลักของแผนฯ 9 กลาวคือ 

ยุทธศาสตรการอนุรักษและเพ่ิมทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตรการเพ่ิมทุนทางสังคมและ
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แกไขปญหาความยากจน โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 

และเกิดการแบงสรรทรัพยากรอยางยุติธรรม ลดความขัดแยงในสังคม และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ความรู และความคิดของคนไทย ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาและพ่ึงตนเองของสังคม ยิ่งประชาชน

เขามามีสวนรวมจนกอใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีมากเพียงใด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ก็จะกลับคืนสูสภาพสมดุลมากขึ้นเพียงนั้น ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีฟนคืนมา ผนวกกับการ

ดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนท่ีเขมแข็งก็จะย่ิงสรางศักยภาพในการแขงขัน

ใหกับประเทศตามยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   2.7.2.2  การพัฒนาใหเกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในแนวทางดังกลาว จะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีทําใหคนไทยอยูดี มีสุข 

ตลอดไป 

   2.7.2.3  ส่ิงท่ีจะตองทําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ ตองแปลง 4 ยุทธศาสตรหลักไปสู

แผนปฏิบัตกิารและการปฏิบัติ ทบทวนและแกไขนโยบายและกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค กําหนดดัชนี

ช้ีวัด จัดระเบียบการบริหารจัดการ ประสานงาน และมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังแถลงผลการพัฒนาดังกลาว และเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมให

มากขึ้น 

 

2.7.3  ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนเชิงพ้ืนท่ีของประเทศไทย: จากฐานขอมูล GIS ของสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  

              สมบัติ อยูเมือง (2546: 3) ไดสรุปไวดังนี้ 

   2.7.3.1  ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี United Nations Commission on Sustainable 

Development และ ESCAP กําหนดขึ้น จําแนกเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และสถาบัน

หรือองคกรเชนเดียวกัน โดยท่ี Bruce Mitchell ใหยึดหลักความหลากหลายของมิติท่ีเกี่ยวของใน

บริบทของแตละประเทศ ท้ังเง่ือนไขดานสถานท่ีและเวลา ประกอบการจัดทําเขาไวดวย 

   2.7.3.2  ในการจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนเชิงพ้ืนท่ีของประเทศไทย จึงใช

ฐานขอมูล GIS กําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ท้ังทางดานอัตราการเจริญเติบโตและการ

กระจายรายได ดานสังคม ท้ังทางดานการพัฒนาคนและความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังความสมบูรณของดิน น้ํา อากาศ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และทรัพยากร พรอมท้ังจัดทําดัชนีรวม (Composite Index) จากตัวช้ีวัดดังกลาวไวดวย โดย

ท้ังนี้ไดมีการนําขอมูลมาเช่ือมโยงและวิเคราะห เพ่ือวางแผนและกําหนดนโยบายอยางเปนระบบมี

ความเปนพลวัต เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางตอเนื่อง 
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2.7.4  การมีสวนรวมของประชาชน: กลไกสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน  

จําเนียร วรรัตนชัยพันธ (2546: 3) สรุปวา การรับรองแผนปฏิบัติการ 21 ในการประชุม 

Earth Summit I ในป พ.ศ. 2535 นับเปนเคร่ืองยืนยันถึงการเห็นความสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

อยางไรก็ตามจากการระดมความคิดจากพหุภาคีเพ่ือทบทวนทิศทางและผลการดําเนินงานในรอบ 

10 ป ของการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยตามการรับรองดังกลาว เพ่ือจัดทําขอเสนอตอการ

ประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนในป พ.ศ. 2545 (WSSD 2002) พบวา ปญหาท่ีเปน

อุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย คือ “การมีสวนรวม” โดยเฉพาะอยางย่ิง

จากประชาชน ซ่ึงควรจะดําเนินการแกไข ดังนี ้

    2.7.4.1  สศช. ควรแปลงแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีมีความสมดุลและบูรณาการ

ในทุกมิติของการพัฒนา ไปสูการมีสวนรวมในการดําเนินการในทุกภาคสวนและทุกระดับของ

สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหเขมแข็ง มีอํานาจตัดสินใจและบริหารจดัการใหมากขึ้น จนกระท่ังแผนปฏิบัติการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาตั้งแตระดับโลกจนถึงระดับรากหญา 

     2.7.4.2  ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวม โดยกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ท่ี

คนทุกระดับเขามามีสวนรวม ดังเชนท่ีประเทศไตหวันไดประสบความสําเร็จในการดําเนินการ

ดงักลาวมาแลว 

 

2.7.5  กฎหมายที่ตองแกไข เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ ( 2546: 4) ไดสรุปไวดังนี้  

   2.7.5.1  การปรับปรุงกฎหมายขึ้นอยูกับหลายปจจัยเกื้อหนุน เชน ขึ้นอยูกับ

สถานการณ ซ่ึงในขณะนี้รัฐบาลกําลังอยูในระหวางการปฏิรูประบบราชการ จึงตองมีการปรับปรุง

กฎหมายใหสอดคลอง และขึ้นอยูกับความตองการของสังคม จึงตองทําใหเกิดการยอมรับและเขารวม

รักษากฎหมายอยางเขมแข็ง เปนตน 

   2.7.5.2  ปญหาสําคัญของกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี

ตองแกไขเพ่ือการเขาถึงทรพัยากรท่ียังไมกระจายถึงประชาชน สรุปไดดังนี้ 

    1)  กฎหมายหลายฉบับยังลาสมัยและไมยืดหยุนไปตามสภาพทองถ่ิน 

      2)  ปญหาการจัดการแบบแยกสวน ไมสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวม 

     3)  กฎหมายท่ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข ไดแก  
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     (1)  กฎหมายปาไม ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการให

มากขึ้น เชน รวมกําหนดเขตการใชประโยชนระหวางเขตของรัฐท่ีสงวนไวกับเขตการใชประโยชน

ของประชาชน ซ่ึงจะชวยปองกันปญหาความขัดแยงกับเจาหนาท่ีของรัฐในการวางแนวทางพื้นท่ีปา

ไม เปนตน 

         (2)  กฎหมายท่ีดินและกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือชวยแกปญหาสิทธิใน

การถือครองท่ีดิน 

                 (3)  กฎหมายชลประทาน ในขณะนี้กําลังอยูในระหวางการยกราง

กฎหมายชลประทาน ซ่ึงมีสาระท่ีเนนในเรื่องการแบงสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ท่ียึดการจัดการลุมน้ําเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการ 

         (4)  พระราชบัญญัติน้ํา ไดดําเนินการรางกฎหมายเสร็จส้ินแลว แตยัง

ไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร ท้ังนี้ เพราะขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในขณะนี้จึง

กําลังอยูในขั้นตอนของการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาวอยู 

         (5)  พระราชบัญญัติประมง กฎหมายเดิมเกามาก และยังไมไดรวมการ

ประมงทางทะเลและการเพาะเล้ียงชายฝง จึงตองเพ่ิมเติมเขาไป เพ่ือใหเกิดการประมงอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน 

         (6)  กฎหมายส่ิงแวดลอม ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมไดรางและแกไขกฎหมายเสร็จเรียบรอยแลว สาระของรางกฎหมายฉบับนี้ จะเนน

ประสิทธิภาพในการพิจารณาขององคกรท่ีจะพิจารณา EIA และเนนการปรับปรุงกระบวนการ

วิเคราะห EIA เพ่ือใหเกิดการยอมรับมากย่ิงขึ้น 

     4)  ในการแกไขกฎหมาย ตองยึดแนวทางดังนี ้

         (1)  ยึดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนหลัก และ

จะตองมีกฎหมายกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ ท่ีสอดคลองกันออกมารองรับ 

         (2)  ยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีผานมากฎหมายท่ีเกี่ยวของไมไดรับการ

ยอมรับเนื่องจากขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

2.8  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 

 

วุฒิชัย  จํานง (2523 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 27) กลาววา มนุษยเปนสัตวสังคมท่ี

ติดตอส่ือสารกันโดยการแลกเปล่ียนขาวสารความรูประสบการณตาง ๆ ซ่ึงกันและกันตลอดเวลา 

ขาวสารจึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยเพราะเปน
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ปจจัยสําคัญในการใชประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะเวลาท่ีมนุษยมีความไมม่ันใจ ไมแนใจใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะย่ิงตองการขอมูลขาวสารมากขึ้นเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจ เชน หากมนุษย

ตองการซ้ือบานสักหลังหนึ่งก็จําเปนจะตองหาขอมูลเกี่ยวกับบานวา ปจจุบันบานมีราคาประมาณ

เทาใด คาท่ีดินเทาใด ทําเลดีหรือไม เดินทางสะดวกหรือไม คือ หากมนุษยยิ่งมีขอมูลมากเทาใดก็จะ

ทําใหม่ันใจมากย่ิงขึ้น เปนตน  

Klapper (1960 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 27) ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับ

ขาวสารท่ีนาสนใจ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity Process) จะ

ประกอบไปดวย  

    1.  การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) คือ บุคคลจะเลือกเปดรับส่ือและขาวสาร

จากแหลงตาง ๆ ตามความสนใจและความตองการของตนเพ่ือนํามาแกปญหาหรือตอบสนองความ

ตองการ 

    2.  การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) คือ นอกจากจะเลือกเปดรับ

ขาวสารแลวบุคคลยังสามารถเลือกใหอยูในความสนใจเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับทัศนคติและ

ความเช่ือดั้งเดิมได และจะหลีกเล่ียงท่ีจะใหความสนใจกับขาวสารท่ีขัดแยงกับทัศนคติและความ

เช่ือดั้งเดิมอีกดวย 

     3.  การเลือกรับรู (Selective Perception) คือ บุคคลจะเลือกรับรูหรือตีความ

ขาวสารท่ีไดรับไปในทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและประสบการณท่ีมีอยูกอนในกรณีท่ีขาวสารท่ี

ไดรับมาใหมมีความขัดแยงกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนขาวสารนั้นเพ่ือให

สอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือของตน 

    4.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) คือ หลังจากท่ีบุคคลเลือกรับ เลือกให

ความสนใจ และเลือกตีความขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือของตนแลว 

บุคคลยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนท่ีตองการจดจําเขาไปเก็บไวเปนประสบการณ

เพ่ือท่ีจะนําไปใชในโอกาสตอไปและจะพยายามลืมในสวนท่ีตองการจะลืมอีกดวย 

Atkin (1973 อางถึงใน ชุติภา  พรพิบูลย, 2551: 27) กลาววา บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากก็

จะทําใหมีหูตาท่ีกวางไกล มีความรูความเขาใจมากขึ้น และจะเปนคนท่ีทันยุคทันเหตุการณมากกวา

ผูท่ีเปดรับขาวสารนอย  

Cherry (1978 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 27) กลาววา การส่ือสารของมนุษยกระทํา

เพ่ือแบงปนขอมูลขาวสารระหวางกัน (An Act of Sharing) กันนั่นเอง และการแบงปนขอมูล

ขาวสารระหวางกันนี้จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกันซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจและกิจกรรมท่ี

สอดคลองกัน  
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  2.8.1  องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร  

สนั่น ปทมะทิน (2520 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 28) ไดกลาววา ส่ือ (Media) เปน

หนทางหรือวิถีทางท่ีจะนําขาวสารไปสูผูรับสาร หรืออาจจะกลาวไดวา ส่ือ คือ พาหนะท่ีนําพา

ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ส่ือมวลชน (Mass 

Media) และส่ือบุคคล (Personal Media) นั่นเอง  

    1.  ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงสารซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคน

เดียว หรือกลุมบุคคล สามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมากและอยูกัน

อยางกระจัดกระจายในเวลาอันรวดเร็ว ส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ 

นิตยสาร วารสาร 

     ส่ือมวลชน (Mass Media) ในกระบวนการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 

เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการส่ือสารซ่ึงมีลักษณะโดยท่ัวไปท่ีแตกตางกันจากการส่ือสารในรูปแบบ

อ่ืน 2 ประการ คือ   

      1)  กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมคนท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงไมใชผูท่ีอยูใน

สังคมเดียวกัน หรือมีประสบการณรวมกัน แตเปนกลุมคนท่ีมีความหลากหลายและมีลักษณะท่ี

แตกตางกันไปไมจําเปนตองเคยรูจักกัน หรือมีประสบการณรวมกันหรือคลายคลึงกันมากกอน 

      2)  ส่ิงท่ีใชในการส่ือสารมวลชนจะเปนประเภทส่ือท่ีสัมผัสไดดวยการ

มองเห็น (Visual Transmitter หรือ Visual Media) เชน หนงัสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ เปนตน ส่ือท่ี

สัมผัสไดดวยการฟง (Audio Transmitter) เชน วิทยุกระจายเสียง และส่ือท่ีสัมผัสไดดวยการ

มองเห็นและการฟง (Audio – Vesual Transmitter) ไดแก โทรทัศน เปนตน 

    2.  ส่ือบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหนึ่ง

ไปสูอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนากันและกันระหวางบุคคล 2 คน หรือ

มากกวาบุคคล 2 คนขึ้นไป ซ่ึงขอดีของการใชส่ือบุคคล คือ ทําใหเห็นอากัปกิริยาของคูสนทนาวามี

ความรูสึกอยางไรตอการสนทนาครั้งนี้ โดยการสังเกตจากสีหนา แววตา น้ําเสียง และทาทางของคู

สนทนาวามีทัศนคติอยางไรตอเรื่องท่ีรับฟง เชน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย เปนตน 

  ทัศไนย สุนทรวิภาค (2532 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 2) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ

ของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลนั้น นักวิชาการทางการส่ือสารสวนใหญตางเห็นพองตองกันวา 

ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมากในคร้ังเดียวกัน 

เพ่ือกอใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาในการชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติตอเรื่องนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีมุงหวังตั้งใจ  
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   Lazarfeld and Memzel (1968 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 30) ไดกลาววา ส่ือบุคคล

ท่ีมีประสิทธิภาพจะเปล่ียนทัศนคติของบุคคลมากกวาการติดตอส่ือสารโดยผานส่ือมวลชน โดยมี 5 

ประการ คือ  

     1. การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลสามารถขจัดการเลือกรับสารของผูฟงได 

เนื่องจากการหลีกเล่ียงการสนทนาหรือรับฟงเปนไปไดยากกวาการรับขาวสารจากส่ือมวลชนนั้น 

ผูรับสารอาจจะหลีกเล่ียงท่ีจะไมรับฟงเนื้อหาท่ีขัดแยงกับทัศนคติ หรือความเช่ือของตน รวมทั้ง

เรื่องท่ีตนเองไมใหความสนใจได 

     2.  การติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face to Face) เปดโอกาสใหผูสงสารสามารถ

ปรับปรุงเนื้อหาท่ีใชในการสนทนากันไดในเวลาอันรวดเร็ว ถาหากเนื้อหาท่ีสนทนานั้นไดรับการ

ตอตานจากผูรวมสนทนา เพราะการส่ือสารแบบเผชิญหนาผูส่ือสารจะสามารถเห็นอากัปกิริยา

ทาทางของผูรวมสนทนาตลอดเวลา ทําใหสามารถสังเกตผูรวมสนทนาไดวามีความรูสึกตอเรื่องท่ี

รับฟงอยางไร   

     3.  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนั้นจะมีลักษณะงาย ๆ เปนกันเอง จึงงายตอการ

ชักจูงใหคลอยตามไดงายกวาการส่ือสารวิธีอ่ืน 

     4. ผูรับสารสวนใหญมักจะเช่ือถือในขอตัดสินและความคิดเห็นของผูท่ีเขารูจัก

เคารพนับถือมากกวาบุคคลท่ีเขาไมเคยรูจักมากอน 

    นอกจากนี้ทฤษฎีการส่ือสารแบบหลายขั้นตอน (Multi – step Flow of Communication) 

ยังไดกลาววา  ขาวสารสวนใหญท่ีเผยแพรจากส่ือมวลชนไปยังประชาชนกลุมเปาหมายนั้น มักจะ

ผานผูนําความคิดเห็น (Opinion Leader) หรือผูท่ีเขาถึงส่ือมากกวากอน แลวจึงคอยนําขอมูลขาวสาร

ท่ีไดรับไปเผยแพรแกประชาชนกลุมเปาหมายคนอ่ืน ๆ ตอไปอีกที ซ่ึงในการถายทอดขาวสารแตละ

ครั้งผูถายทอดมักจะสอดแทรกทัศนคติ หรือความคิดเห็นสวนตัวใสลงไปดวยทําใหผูท่ีไดรับสาร

คนทาย ๆ จะไดรับขาวสารท่ีมีทัศนคติของคูสนทนาแทรกมาดวยซ่ึงอาจจะมีผลใหผูรับสารมีความ

คลอยตามหรือเห็นดวย   

   นอกจากส่ือท้ังสองประเภทดังท่ีกลาวไปแลว ยังมีส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีผูสงสารใชในการ

ถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน กลุมบุคคล บุคคล ส่ือดังกลาวนี้ถูกสรางขึ้นเพ่ือใหติดตอกับ

กลุมเปาหมายเฉพาะ ซ่ึงเรียกวา ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) ไดแก ส่ือ โสตทัศนูปกรณ 

(Audio Visual Media) และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ (Printed Media)   

  Rogers (1969 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 28) กลาววา ในกระบวนการส่ือสารจะ

ประกอบไปดวยองคประกอบของการส่ือสารท่ีสําคัญ ไดแก 1)  ผูสงสาร (Source) 2) ขาวสาร 

(Message) 3)  ส่ือ (Channel/Media) 4)  ผูรับสาร (Receiver) 
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   องคประกอบท้ัง 4 นี้ความสําคัญอยางย่ิงในการท่ีจะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการ

ส่ือสารท่ีจะทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรม ไปในแนวท่ีผูสงสาร

ตองการ  

   Schramm (1973 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 31) ไดกลาวไววา จากหลักฐานท่ี

ปรากฏใหเห็นวาการโนมนาวใจโดยการเผชิญหนา (Face to Face) จะมีประสิทธิภาพมากกวาการ

โนมนาวในดวยส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) ประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) 

และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ (Printed Media)  

  Adams (1977 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 31)ไดกลาวถึงความสําคัญของส่ือเฉพาะ

กิจไววา ส่ือเฉพาะกิจจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวกรรมและขาวสารขอมูลเฉพาะ เพราะส่ือ

เฉพาะกิจเปนส่ือท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ การใชส่ือเฉพาะกิจ

เปนการใชความรูขาวสารท่ีเปนเรื่องราวเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งโดยมีกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว

อยางแนนอน เชน การจัดพิมพเอกสาร แผนพับเพ่ือเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายทางไปรษณีย 

นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชนตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต ก็เปนการใชส่ือเฉพาะกิจ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการรณรงคเผยแพรในสังคมนั้น  

 

  2.8.2  องคประกอบของการสื่อสาร 

  พงษ  วิเศษสังข  (2549 อางถึงใน ชุติภา พรพิบูลย, 2551: 31) กลาววา องคประกอบของ

การส่ือสารถือวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการท่ีจุดเปนตัวกําหนดความสําเร็จของ

การส่ือสารท่ีจะทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมไปในทางท่ีผูสง

สารตองการ ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี ้

    1.  ผูสงสาร (Source หรือ Sender) คือ ผูท่ีถายทอดเรื่องราวขาวสาร หรือตนตอ

ของขาวสารซ่ึงอาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล องคกร   

    2.  ขาวสาร (Message) คือ ส่ิงท่ีผูสงสารตองการสงไปยังผูรับสารซ่ึงอาจจะเปน  

วัจนภาษา หรืออวัจนภาษา หรือท้ังสองอยางประกอบกันก็ได  เชน น้ําเสียง  บุคลิกทาทาง การ

แสดงออกทางสีหนาแววตา เปนตน 

    3.  ส่ือหรือชองทางการส่ือสาร (Channel หรือ Media) คือ เม่ือผูรับสารมีขาวสารท่ี

ตองการสงไปยังผูรับสาร ก็จะตองใชส่ือหรือชองทางการส่ือสารเพ่ือเปนตัวกลางในการนําขาวสาร

นั้นสงไปถึงมือของผูรับสาร เชน หากตองการเขียนจดหมายถึงเพ่ือนก็ใชสงจดหมายทางตูไปรษณีย 

ตูไปรษณียก็เปนชองทางการส่ือสารท่ีจะนําขาวสารซ่ึงก็คือจดหมายไปถึงเพ่ือนนั่นเอง 
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     4.  ผูรับสาร (Receiver) คือ ผูท่ีอยูปลายทางคอยรับขาวสารท่ีผูสงสารไดสงไป 

หากผูสงสารสงขาวสารท่ีผูรับสารไมสนใจก็จะทําใหขาวสารนั้นไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

    5.  การเขารหัส (Encoding) คือ ผูสงสารตองมีการเขารหัส หรือเลือกใชสัญลักษณ

เพ่ือส่ือความหมาย ผูสงสารจึงตองแปลขอมูลขาวสารใหเปนภาษาหรือสัญลักษณใหเหมาะกับ

ชองทางการส่ือสารและใหเหมาะสมกับผูรับสารดวย เชน หากตองการสงเสริมใหเด็กอายุต่ํากวา 10 

ป สนใจอนุรักษส่ิงแวดลอม ผูสงสารก็ควรจะทําเรื่องส่ิงแวดลอมใหเปนการตูนท่ีสนุก ดูงาย และ

เด็กใหความสนใจ หรืออาจจะสอดแทรกไปกับนิทานท่ีเด็ก ๆ ชอบ เพราะถาจะทําสงเสริมใหเด็ก

สนใจอนุรักษส่ิงแวดลอมแตใชส่ือท่ีเปนขาวหนัก ๆ ท่ีเด็กไมสนใจก็จะไมเกิดประโยชนและส่ือนั้น

ก็จะไมมีประสิทธิภาพ 

    6.  การถอดรหัส (Decoding) คือ  การท่ีผูรับสารนําขาวสารท่ีไดรับนั้นมา

ตีความหมาย โดยใชความเขาใจ ความรู ความเช่ือ ทัศนคติ และประสบการณของตนเองเปน

สวนประกอบสําคัญในการตีความหมาย ซ่ึงเรื่องเดียวกันแตผูรับสารมีประสบการณท่ีแตกตางกันก็

จะทําใหการตีความคิดนั้นมีมุมมองท่ีแตกตางกันได เชน เรื่องผีหรือจิตวิญญาณหากเปนผูท่ีเคยมี

ประสบการณหรือเคยเจอผีมากอนก็จะเช่ือวาผีมีจริง แตถาเปนคนท่ีไมเคยเจอผีหรือไมมี

ประสบการณก็อาจจะมองวาเรื่องผีเปนเรื่องท่ีไรสาระและไมเปนความจริงก็ได เปนตน ดังนั้นจะ

เห็นไดวาคนท่ีมีประสบการณตางกัน  มีความรูตางกัน ก็อาจจะมีความเช่ือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แตกตางกัน 

    7.  ส่ิงรบกวน (Noise) เปนส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราท่ีทําใหผูรับสารรับสารไดไม

ถูกตองเพราะวามีส่ิงมารบกวนทําใหสงผลตอการแปลความหมายที่ผิดพลาดได ซ่ึงจะแบงประเภท

ของส่ิงรบกวนไดดังนี ้

     1)  ทางกายภาพ (Physical Noise) คือ ส่ิงรบกวนที่เกิดขึ้นภายนอกรางกาย

ท่ีสามารถมองเห็น ไดยิน หรืออาจจะเปนตัวกระตุนท่ีดึงดูดความสนใจของคนเราจากขาวสาร เชน  

ขณะทํางานท่ีตองใชสมาธิแตไดยินเสียงอาคารท่ีกําลังกอสรางดังมากจนรบกวนสมาธิ เปนตน 

     2)   ส่ิงรบกวนทางจิต  (Psychological Noise) หรือส่ิงรบกวนทาง

ความหมาย (Semantic Noise) คือ ส่ิงรบกวนท่ีเกิดขึ้นภายในรางกาย ซ่ึงเปนอารมณ ความรูสึกท่ี

ขัดขวางตอการตีความหมาย เชน คนท่ีมีความเครียดมาก ๆ ก็จะทําใหหงุดหงิดงายเวลาใครพูดอะไร

ขัดหูเพียงนิดก็อาจจะเกิดอารมณขุนมัว ท้ัง ๆ ท่ีเรื่องเดียวกันนี้แตไปพูดเวลาที่อารมณดี ไร

ความเครียดก็ถือวาเปนเรื่องปกติธรรมดา แตถาพูดตอนท่ีเครียดหรืออารมณไมดีก็อาจจะทะเลาะกับ

คูสนทนาได เปนตน 
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    นอกจากนั้นกระบวนการเลือกรับสาร (Selection  Process) ของคนเราก็เปนปจจัยสําคัญ

ตอการตีความในส่ิงท่ีไดรับมา กระบวนการเลือกรับสารนี้เกิดขึ้นภายในจิตใจซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู

คอนขางสมํ่าเสมอขึ้นอยูกับอารมณ ความรูสึกอคต ิรวมทั้งวัฒนธรรมของแตละคน ซ่ึงกระบวนการ

รับสารประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การเลือกเปดรับสาร การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรู การ

เลือกตีความ และการเลือกจดจํา 

 

  2.8.3  องคประกอบของกระบวนการรับสาร  

  ชุติภา พรพิบูลย (2551: 34) กลาววา องคประกอบของการรับสาร มีดังนี้ 

    1.  การเลือกเปดรับสาร (Selection Process) เปนการท่ีคนเราเลือกเปดรับท้ังตัวสาร

และส่ือ  เชน ทําไมบางคนเลือกรับขาวสารจากการดูโทรทัศน ทําไมบางคนเลือกรับขาวสารจากการ

อานหนังสือพิมพ ทําไมบางคนเลือกรับขาวสารจากการฟงวิทยุ นอกจากนั้นเม่ือเราเลือกส่ือแลว แต

ละส่ือก็ยังมีตัวเลือกอีกมากมาย เชน บางคนเลือกเปดรับขาวสารจากการดูโทรทัศนชอง 5 บางคน

เลือกเปดรับขาวสารจากการดูโทรทัศนจากเคเบ้ิลทีวี เปนตน 

     ในการส่ือสารระหวางบุคคลบางครั้งเราเลือกเปดรับขาวสารจากคนใดคนหนึ่ง

เทานั้น แลวคอยเลือกเปดรับสารท่ีคน ๆ นั้นจะสงออกมา และเรามักไมยอมรับขอมูลขาวสารทุก

เรื่องจากคน ๆ หนึ่ง แตเราจะใหความเช่ือถือในเรื่องขอมูลขาวสารเฉพาะเรื่องเทานั้นจากบุคคลคน

หนึ่งซ่ึงถือเปนการเปดรับขาวสาร    

     ในกรณีการรับขาวสารจากส่ือมวลชนก็เชนเดียวกัน เม่ือเราเลือกส่ือไดแลวแตละ

คนก็ยังเลือกท่ีจะเปดรับขาวสารในแตละส่ืออีกดวย เชน เม่ือเลือกรับขาวจากหนังสือพิมพฉบับนี้

แลวก็ยงัเปดอานหนังสือพิมพอีกฉบับ หรือคนเราก็ไมไดจะเปดรับขาวสารทุกชนิด เพราะบางคนจะ

เลือกรับเฉพาะส่ิงท่ีตนใหความสนใจ เชน บางคนจะเปดรับเฉพาะขาวการเมือง บางคนจะเปดรับ

เฉพาะขาวการเศรษฐกิจ บางคนจะเปดรับเฉพาะขาวผลกระทบของส่ิงแวดลอม บางคนจะเปดรับ

เฉพาะขาวบันเทิง บางคนจะเปดรับเฉพาะขาวกีฬา เปนตน   

    2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) หลังจากท่ีเราเลือกเปดรับส่ือและ

เลือกเปดรับสารแลว เรายังเลือกท่ีจะใหความสนใจกับสารอีก เชน เม่ือเลือกเปดรับขาวการเมืองก็ใช

วาทุกคนจะใหความสนใจเหมือนกันหรือเทากันหมด เพราะบางคนก็อาจจะสนใจเฉพาะขาว

ภายในประเทศ หรือเฉพาะขาวตางประเทศ บางคนใหความสนใจเกี่ยวกับขาวการเมืองระดับชาติ   

ในขณะท่ีบางคนอาจจะใหความสนใจเฉพาะขาวการเมืองในทองถ่ิน เปนตน 

    3.  การเลือกรับรู (Selective  Perception) เม่ือเราใหความสนใจสารใดสารหนึ่ง เรา

ก็จะเกิดการรับรูเกี่ยวกับสารนั้น แตการรับรูก็จะขึ้นอยูกับอารมณ ส่ิงแวดลอม ทัศนคติ และ
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วัฒนธรรมของเราเปนหลัก เชน เม่ือเรามีอารมณดีเราก็มักจะรับรูในส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดดีไปหมด 

แตถามีอารมณไมดี ส่ิงตาง ๆ รอบตัวกด็ูจะขวางหูขวางตาไปหมดเชนกัน 

    4. การเลือกตีความ (Selective Interpretation) เม่ือเรามีการรับรูท่ีดีตอส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

การตีความก็จะเปนไปในทางเดียวกัน แตถาเม่ือเราเลือกท่ีจะรับรูในทางลบไปแลว การตีความก็จะ

ไปในทางลบดวยเชนกัน เชน เม่ือเราเกิดการรับรูวาเขาพูดไมนาฟง นาเบ่ือ เราก็จะไมอยากจะรับรู 

ไมอยากรับฟงอีกตอไป เปนตน 

    5.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) เม่ือเราตีความออกมาแลว เราก็จะเลือก

จดจําตามส่ิงท่ีเราชอบ ส่ิงท่ีเราเห็นดวย เชน ในกรณีความสัมพันธ ฝายหญิงจะเลือกจําเฉพาะส่ิงท่ี

ไมดีของฝายชาย เนื่องจากเขาไมดีเสียแลว ส่ิงท่ีมองเห็นภายในใจและความจําของฝายหญิง คือ 

ความไมดีของฝายชาย เปนตน หรือถามองในเรื่องของการเมือง ถาประชาชนชอบนักการเมืองคน

ไหนก็จะเทคะแนนเสียงให เพราะเคาจะมีภาพจําวานักการเมืองคนนี้เปนคนดี คนเกง ซ่ึงนี่ก็จะเปน

ภาพจําของเคา ท่ีจะสนับสนุนนักการเมืองคนนี้ แตในทางกลับกันหากประชาชนไมชอบ

นักการเมืองคนนั้น  ประชาชนก็จะไมเทคะแนนเสียงให เพราะเคามีภาพจําท่ีไมดีเกี่ยวกับคน ๆ นั้น

ไปแลว เปนตน     

    6.  ส่ิงรบกวนทางความหมาย (Semantic Noise) เปนสัญลักษณท่ีคูส่ือสารใชแลว

กอใหเกิดการตีความหมายไมเหมือนกันทําใหไมเขาใจกัน อาจจะเปนเพราะวาแตละคนมีความรู 

ความเขาใจ ทัศนคติ และประสบการณ แตกตางกัน จึงทําใหตีความหมายในเร่ืองเดียวกันแตกตาง

กันได 

    7. ปฎิกิริยาตอบกลับ (Feedback) มีลักษณะเหมือนกับขาวสาร คือ เปนไดท้ัง      

วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยท่ัวไปปฏิกิริยาตอบกลับมี 2 ประเภท คือ ปฏิกิริยาทางบวก และ

ปฏิกิริยาทางลบ 

 

2.9  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 ชาติชาย เอมโกษา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจของประธาน

องคกรเกษตรกรตอพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกรตอ

พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ไดแก อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร การมี

ประสบการณเกี่ยวกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และทัศนคติตอกองทุนฟนฟูเกษตรกร สวน



69 

ปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจ ไดแก เพศ การไดรบัการฝกอบรม และการเปนกรรมการของ

องคกรหรือกลุมอาชีพ 

  ไพศาล ทองแทน (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจของผูประกอบการ

โรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัย

ท่ีมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ไดแก อายุ สถานภาพสมรส 

รายได สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจ ไดแก เพศ การนับถือศาสนา การศึกษา หนาท่ี

ความรับผิดชอบ สถานท่ีตั้งของโรงแรม การรับรูขอมูลขาวสาร และการมีประสบการณเกี่ยวกับการ

ดําเนินกิจการโรงแรม 

  สมชัย กมลเทพเทวินทร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจของ

ขาราชการกระทรวงมหาดไทยในการดําเนนิงานนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม: กรณีศึกษา

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของขาราชการ

กระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม ไดแก อายุ การเคยได

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการดําเนินงานบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม จํานวน

แหลงรับรูขอมูลขาวสาร และการมีประสบการณมีสวนรวมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบาย สวน

ปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได สังกัดของขาราชการ และ

ตําแหนง  

  กรวิภา สงวนศักดิ์ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนใน

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย

ทําการศึกษาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน   

400 คน พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความ

เขาใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี คือ เพศ อายุ ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาล

เมืองบางบัวทอง การไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประสบการณหรือการมีสวน

รวมทางการเมือง และความคิดเห็นตอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอ

ความรูความเขาใจ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ

เดือน 

  นิรันดร วงคสารภี (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนตอ

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษา ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จากกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง ท่ีอาศัยอยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบลทาสาย 

จํานวน 379 ราย  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสัมพันธกับความรูความเขาใจของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและอาชีพ สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความ
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เขาใจของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก เพศ อายุ รายได ความพอเพียงของรายได ประสบการณ

ในการเลือกตั้ง และการมีสวนรวมทางการเมือง 

  สายน้ําผ้ึง รัตนงาม (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน พบวา สมาชิกเสถียรธรรมสถาน

สวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับคอนขางมาก (รอยละ 

74.5)  รองลงมาคือ เห็นดวยในระดับมาก (รอยละ 16.8) และเห็นดวยในระดับคอนขางนอย (รอย

ละ 8.40) ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือพิจารณารายละเอียดของขอมูลเปนรายดานท้ัง 3 ดาน ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับคอนขางมาก ซ่ึงนํามาเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ ดานการ

รับรู ดานการนําไปใชประโยชน และดานการนําไปประยุกตใช ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 2.78   3.06  และ 

3.17 ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรมสถานในการ

ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ รายได สวนปจจัยท่ีไมมีผลกับความคิดเห็นของ

สมาชิกเสถียรธรรมสถานในการดําเนินชีวติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษา อาชีพ และการไดรับขอมูล   

  กาญจนา ขุนทอง (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจในการบริหารงาน

บุคคลของคณะผูบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในการบริหารงานบุคคล ไดแก ระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางาน การอบรม การศึกษาจากตําราหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของการดํารง

ตําแหนงกํานัน ผูใหญบานหรือบุคคลท่ีเคยผานงานทางราชการมากอน และการอบรมใหความรูแก

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

  จิระ วรภัย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจในการทํางานของ

คณะกรรมการบรหิารศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

จากกลุมตัวอยางท่ีเปนกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบลในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน 360 คน พบวา ระดับความรูความเขาใจของคณะกรรมการบริหารศูนย

ประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบลอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจใน

การทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล ไดแก การมี

ประสบการณในการเดินทางไปตางทองถ่ินเกี่ยวกับศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล 

สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจในการทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงาน

องคการชุมชนระดับตําบล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว การเปนกรรมการของกลุมหรอืองคกร การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ และการไดรับ

การฝกอบรม 
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  นพพร เมธีอนันตกุล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ  มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษา

การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคา 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําแนวปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และมีกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก พ้ืนท่ีพัก

อาศัย เพศ อายุ สถานภาพสมร ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน หนี้สิน และ

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรตาม ไดแก การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรโดยแบงเปน 4 ดาน คือ การรับรูในเนื้อหาสาระ ความเขาใจในเนื้อหาสาระ การ

นํามาใชประโยชนของตนเอง และการนํามาใชของประยุกตของชุมชน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา คือ เกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีอยูในเขตอําเภอวิเชียร

บุรี จังหวัดเพรชบูรณ จํานวน 379 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ

แตกตางดวยสถิติ  t – test และ F – test โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ผลการศึกษา 

พบวา 

     1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรสแลว 

และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ มีรายไดนอยกวารายจายและหนี้สิน สวนใหญมี

เงินฝากในสมุดออมทรัพยต่ํากวา 5,000 บาท มีหนี้สินระหวาง 30,001 – 60,000 บาท และเคยไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศนเปนสวนใหญ 

    2.  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดําเนินชีวิตอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีการนําแนวปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตในระดับมาก คือ การนํามาใชประโยชน

ของชุมชน สวนดานท่ีมีการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตในระดับนอย คือ การรับรูในเนื้อหาสาระ ความเขาใจในเนื้อหาสาระ และการนํามาใช

ประโยชนของตนเอง 

    3.  ปจจัยท่ีมีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดแก พ้ืนท่ีพัก

อาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน และการไดรับขอมูลขาวสาร
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เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยท่ีไมมีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส และหนี้สิน  

  ปวัน มีนรักษเรือนเดช (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการประยุกตแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 1)  เพ่ือศึกษาระดับของการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 2)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอการประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิต

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และ 3)  เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประยุกตแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนว

พระราชดําร ิโดยใชแบบสอบถามจากประชาชน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางเขน เขตสะพานสูง 

และเขตมีนบุรี จํานวน 220 คน ผลการศึกษาในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 32 – 46 ป มี

สถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4 – 6 คน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีสาขาท่ีจบการศึกษาในสายอาชีพ มีอาชีพรับจางท่ัวไป 

และมีรายไดตอเดือนอยูในระดับ 5,001 – 10,000 บาท ในสวนของปจจัยแวดลอม พบวา ประชาชน

ท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริไมมีตําแหนงทางสังคม รับส่ือทางโทรทัศน

เปนประจํา มีการรับส่ือประเภทละครเปนประจํา ไมเคยมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการรับรูเกี่ยวกับโครงการอยูในระดับคอนขางมาก และปฏิบัติตาม

โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูในระดับคอนขางนอย การประยุกตแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

อยูในระดับคอนขางมาก และพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการประยุกตแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไดแก ระดับ

การศึกษา สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม ประเภทของชองทางการรับส่ือ 

ลักษณะของส่ือท่ีรับเปนประจํา การรับรูเกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การ

ปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

  สมชัย ฤทธิผลิน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจของนักศึกษาตอ

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา ปการศึกษา 2550 จํานวน 387 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู

ความเขาใจพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยรวมอยูในระดับมาก และ
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ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของนักศึกษาตอพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ    

พ.ศ. 2535 ไดแก เพศ และระดับการรับรูขอมูล สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจของ

นักศึกษาตอพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย พ.ศ. 2535 ไดแก อายุ การนับถือศาสนา ระดับ

การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และระดับการมีประสบการณจากการขอรับประโยชนทดแทน 

  ฆานิษฐา กองกวิน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุม

ตวัอยางประชาชนท่ีมีภมิูลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในระดับปานกลาง และปจจัยท่ีมีผล

ตอความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก การศึกษาสูงสุด พ้ืนฐานการศึกษา การ

รับรูขอมูลขาวสาร และจํานวนส่ือในการรับรูขาวสาร สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   
 



บทท่ี  3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มากําหนดกรอบแนวคิด

ทางการศึกษา และวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.4  วิธีการศึกษา 

 3.5  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3.6  การทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 3.8  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  3.1.1  ตัวแปร 

 ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแสดงตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังตอไปนี ้

     3.1.1.1  ตัวแปรอิสระ   

   การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของผูท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

    1)  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 

         (1)  เพศ 

         (2)  อายุ 

         (3)  สถานภาพสมรส 
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        (4)  ลักษณะครอบครัว 

        (5)  ถ่ินท่ีกําเนิด 

        (6)  ถ่ินท่ีเติบโต 

        (7)  สถานะของท่ีอยูอาศัย 

        (8)  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

         (9)  ศาสนา 

                     (10)  ระดับการศึกษา 

        (11)  พ้ืนฐานการศึกษา 

         (12)  อาชีพ 

        (13)  ประสบการณทํางาน 

         (14)  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     (15)  ความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

          (16)  การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2)  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

        (1)  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

        (2)  การออมเงิน 

        (3)  ภาระหนี้สิน 

   3)  ปจจัยทางดานสังคม ประกอบดวย 

         (1)  สถานภาพทางสังคม 

        (2)  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน 

        (3)  ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

        (4 )  การอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใช 

   3.1.1.2  ตัวแปรตาม 

   ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู ท่ีมีภูมิลําเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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  3.1.2  กรอบแนวคิดทางการศึกษา 

 

                                         ตัวแปรอิสระ (IV)                                                           ตัวแปรตาม (DV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมี 

                  ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปจจัยสวนบุคล 

 1.  เพศ 

 2.  อาย ุ

 3.  สถานภาพสมรส 

 4.  ลักษณะครอบครัว 

 5.  ถิ่นท่ีกําเนิด 

 6.  ถิ่นท่ีเติบโต 

 7.  สถานะของท่ีอยูอาศัย    

 8.  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

 9.  ศาสนา 

 10.  ระดับการศึกษา 

 11.  พื้นฐานการศึกษา 

 12.  อาชีพ 

 13.  ประสบการณทํางาน 

 14.  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 15.  ความถี่ของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 16.  การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  

 1.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 2.  การออมเงิน 

 3.  ภาระหนี้สิน 

ปจจัยทางดานสังคม  

 1.  สถานภาพทางสังคม 

 2.  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน 

 3.  ประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  การอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ความรูความเขาใจ
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
ของผูท่ีมีภูมิลําเนา

ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 

 3.2.1  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกันจะมีความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

    3.2.2  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกันจะมีความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

3.2.3  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.4  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะครอบครัวตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.5  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีกําเนิดตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.6  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.7  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะของท่ีอยูอาศัยตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.8 ประชาชนท่ีมีภู มิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานครตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

3.2.9  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีศาสนาตางกันจะมีความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

3.2.10  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

3.2.11  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.12  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกันจะมีความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.13  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณทํางานตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.14  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    
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3.2.15 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีของการไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.16 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับอบรมความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกัน    

3.2.17  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.18 ประชาชนท่ีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการออมเงินตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.19  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีภาระหนี้สินตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.20  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพทางสังคมตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.21 ประชาชนท่ีมีภู มิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการบริจาคทรัพย เ พ่ื อ

สาธารณประโยชนตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.22  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

3.2.23 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงมาปฏิบัติตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตาง

กัน    

 
3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

  3.3.1  ประชากร (Population) 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมต่ํากวา     

15 ป โดยจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีจํานวน 5,716,248 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2551) 
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  3.3.2  กลุมตัวอยาง (Sample) 

  ขนาดกลุมตัวอยาง ไดจากสูตรคํานวณตัวอยางของ Yamane โดยคํานวณท่ีระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 95.0  ความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 (Yamane, 1960: 1088 – 1089) 

                             n =      N 

                         1 + ne2 

เม่ือ                       n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

                            N = จํานวนประชากร (กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,716,248 คน) 

                             e = ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 

เม่ือกําหนดความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 จะไดขนาดตัวอยาง  

แทนคา                 n =                   5,716,248 

                                             1+ 5,716,248) (0.05)2 

                             n =        399.97  =   400 ตัวอยาง 

  

  3.3.3  การสุมตัวอยาง 

  ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ตารางท่ี 3.1) มาทําการสุม

ตัวอยางแบบสัดสวน (Probability Proportionate to Size Sampling) (ตารางท่ี 3.2) 

 

ตารางท่ี  3.1  จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เขต 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

พระนคร 31,043 33,313 64,356 

ดุสิต 62,462 55,405 117,867 

หนองจอก 67,884 70,783 138,667 

บางรัก 23,205 25,919 49,124 

บางเขน 88,115 94,220 182,335 

บางกะป 68,691 81,448 150,139 

ปทุมวัน 28,584 32,456 61,040 

ปอมปราบศัตรูพาย 28,081 29,380 57,461 

พระโขนง 45,859 52,637 98,496 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 

    

เขต 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

มีนบุร ี 61,022 66,705 127,727 

ลาดกระบัง 69,755 75,045 144,800 

ยานนาวา 42,294 45,767 88,061 

สัมพันธวงศ 15,030 15,616 30,646 

พญาไท 38,419 38,783 77,202 

ธนบุรี 62,850 69,184 132,034 

บางกอกใหญ 37,992 41,645 79,637 

หวยขวาง 35,786 41,247 77,033 

คลองสาน 40,032 44,789 84,821 

ตล่ิงชัน 51,649 56,163 107,812 

บางกอกนอย 62,448 68,092 130,540 

บางขุนเทียน 67,894 73,804 141,698 

ภาษีเจริญ 63,965 70,442 134,407 

หนองแขม 63,728 71,826 135,554 

ราษฎรบูรณะ 44,953 47,976 92,929 

บางพลัด 49,307 56,040 105,347 

ดินแดง 66,822 74,943 141,765 

บึงกุม 67,359 77,813 145,172 

สาทร 44,005 48,016 92,021 

บางซ่ือ 70,465 77,332 147,797 

จตุจักร 79,070 87,511 166,581 

บางคอแหลม 49,784 53,607 103,391 

ประเวศ 71,323 78,560 149,883 

คลองเตย 58,052 61,857 119,909 

สวนหลวง 54,200 62,093 116,293 

จอมทอง 79,415 85,655 165,070 



81 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2551: 1 – 8. 

 

ตารางท่ี  3.2  จํานวนตัวอยางหลังแบงสัดสวน 

 

เขต 
สัดสวน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 

พระนคร 2 2 

ดุสิต 4 4 

หนองจอก 5 5 

บางรัก 2 2 

ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 

 

เขต 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ดอนเมือง 81,230 81,850 163,080 

ราชเทว ี 47,393 50,354 97,747 

ลาดพราว 55,522 64,895 120,417 

วัฒนา 38,189 42,555 80,744 

บางแค 90,746 101,851 192,597 

หลักส่ี 55,946 60,109 116,055 

สายไหม 82,367 90,709 173,076 

คันนายาว 40,017 45,010 85,027 

สะพานสูง 39,904 46,139 86,043 

วังทองหลาง 53,171 61,813 114,984 

บางนา 47,953 53,407 101,360 

ทวีวัฒนา 32,757 37,439 70,196 

ทุงคร ุ 52,849 58,772 111,621 

บางบอน 48,857 52,406 101,263 

รวม 2,727,574 2,988,674 5,716,248 
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ตารางท่ี  3.2  (ตอ) 

 

เขต 
สัดสวน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 

บางเขน 6 7 

บางกะป 5 6 

ปทุมวัน 2 2 

ปอมปราบศัตรูพาย 2 2 

พระโขนง 3 4 

มีนบุร ี 4 5 

ลาดกระบัง 5 5 

ยานนาวา 3 3 

สัมพันธวงศ 1 1 

พญาไท 3 3 

ธนบุรี 4 5 

บางกอกใหญ 3 3 

หวยขวาง 3 3 

คลองสาน 3 3 

ตล่ิงชัน 4 4 

บางกอกนอย 4 5 

บางขุนเทียน 5 5 

ภาษีเจริญ 4 5 

หนองแขม 4 5 

ราษฎรบูรณะ 3 3 

บางพลัด 3 4 

ดินแดง 5 5 

บึงกุม 5 5 

สาทร 3 3 

บางซ่ือ 5 5 

จตุจักร 6 6 
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ตารางท่ี  3.2  (ตอ) 

 

เขต 
สัดสวน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 

บางคอแหลม 3 4 

ประเวศ 5 5 

คลองเตย 4 4 

สวนหลวง 4 4 

จอมทอง 6 6 

ดอนเมือง 6 6 

ราชเทว ี 3 4 

ลาดพราว 4 5 

วัฒนา 3 3 

บางแค 6 7 

หลักส่ี 4 4 

สายไหม 6 6 

คันนายาว 3 3 

สะพานสูง 3 3 

วังทองหลาง 4 4 

คลองสามวา 5 5 

บางนา 3 4 

ทวีวัฒนา 2 3 

ทุงคร ุ 4 4 

บางบอน 3 4 

รวม 192 208 

 

  หลังจากแบงสัดสวนของตัวอยางแลวจึงใชการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง (Accidental 

Sampling) จํานวน 400 ตัวอยาง ตามสัดสวน 
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3.4  วิธีการศึกษา 

 

  ในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาแบบสํารวจจากตัวอยาง (Sample Survey Research) ผูศึกษาได

แบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 

 

  3.4.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) 

  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บันทึก อินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ  

ภาคนิพนธ และเอกสารเผยแพรตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการกําหนดประเด็นปญหา 

วัตถุประสงค สมมติฐาน กรอบแนวคิด ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ขอคําถามในแบบสอบถาม 

รวมถึงใชเปนแหลงอางอิงเพ่ือเขียนรายงาน และสรุปรายงานการวิจัย 

   

  3.4.2  การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) 

  การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของ

ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรท่ีตองการศึกษา คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 

5,716,248 คน คิดเปนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอยางจากประชากรในทุกเขต จากน้ัน

จึงนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และสรุปผลขอมูล 

 

3.5  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  

  3.5.1  รูปแบบของเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษา 

ซ่ึงลักษณะของคําถามแบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก คําถามแบบปลายปด (Close Ended Questions) 

และคําถามปลายเปด (Open Ended Questions) โดยแบงแบบสอบถามเปน 5 สวน คือ 

    สวนท่ี 1  เปนคําถามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 17 ขอ โดยมีคําถามปลายเปด 4 ขอ 

ไดแก อายุ ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบการณทํางาน และความถ่ีของการไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สวนคําถามปลายปดมี 13 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส 

ลักษณะครอบครัว ถ่ินท่ีกําเนิด ถ่ินท่ีเติบโต สถานะของผูท่ีอยูอาศัย ศาสนาท่ีนับถือ ระดับการศึกษา 

พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ส่ือท่ีใชรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่ือท่ีใชรับขอมูล
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ขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด และการเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง  

    สวนท่ี 2  เปนคําถามปจจัยดานเศรษฐกิจ จํานวน 8 ขอ โดยมีคําถามปลายเปด 2 ขอ 

ไดแก รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนหนี้สินท้ังหมด สวนคําถามปลายปดมี 6 ขอ ไดแก รายได

เพียงพอตอคาใชจาย การออมเงิน ภาระหนี้สิน แหลงกูยืมเงิน วัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงิน 

และการชําระหนี้สิน 

    สวนท่ี 3  เปนปจจัยทางดานสังคม จํานวน 4 ขอ ไดแก สถานภาพทางสังคม การ

บริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ

การอาศัยอยูในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต  

   สวนท่ี 4  เปนคําถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ, 2548: 3 – 87) จํานวน 20 ขอ เปนคําถามแบบ

เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ใช ไมแนใจ ไมใช โดยใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 

หมายถึง ตอบผิดหรือไมแนใจ คะแนนสูงสุดหรือผูตอบถูกทุกขอ เทากับ 20 คะแนน และคะแนน

ต่ําสุดหรือมีผูตอบผิดหรือไมแนใจทุกขอ เทากับ 0 คะแนน และมีขอคําถามเชิงบวก (Positive) 9 ขอ 

คือ ขอ 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19 และขอคําถามเชิงลบ (Negative) 11 ขอ คือ ขอ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

14, 15, 16, 17, 20 โดยเกณฑการใหคะแนนเปนดังนี้ 

คําตอบ ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

ใช 1 0 

ไมแนใจ 0 0 

ไมใช 0 1 

    สวนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามไดเขียนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

  3.5.2  หลักเกณฑการจัดระดับความรูความเขาใจ 

  หลักเกณฑการจัดระดับความรูความเขาใจ ผูศึกษาไดแบงออกเปน 2 ดาน คือ 

   3.5.2.1  เกณฑแบงระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง 

   เม่ือไดคะแนนมาแลว ผูศึกษาจัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 3 ระดับ โดยใชคาพิสัย คือ ระดับความรูความเขาใจต่ํา ระดับความรู

ความเขาใจปานกลาง และระดับความรูความเขาใจสูง (ฆานิษฐา กองกวิน, 2551: 71) ดังนี้  
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  3.5.2.2  เกณฑแบงระดับความรูความเขาใจแยกตามรายขอคําถาม 

   ผูศึกษาไดจําแนกชวงคะแนนเปนแบบมาตราวัดแบบชวง (Interval Scale) 3 ชวง 

โดยคํานวณคาอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ไดจากสูตร 

 

   คาอันตรภาคช้ัน  =   คาพิสัย 

                                                          จํานวนช้ัน 

    =   1 

                                                            3 

     =  0.33 

 

 นําผลท่ีไดจากกาคํานวณมาจัดเปนช้ันคะแนน ไดดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.33  คะแนน ระดับความรูความเขาใจต่ํา 

คะแนนเฉล่ีย 0.34 – 0.66  คะแนน ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 0.67 – 1.00  คะแนน ระดับความรูความเขาใจสูง 

 

3.6  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

  เพ่ือใหแบบสอบถามมีความถูกตอง นาเช่ือถือ และไดผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนด

ไว ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา และไดนํามาทดสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 3.6.1  การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

  ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นโดยการนํากรอบแนวคิดใน

การศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัยในอดีต คูมือวิชาการ เอกสารตาง ๆ และขอคําถามท่ีเกี่ยวของตาม

วัตถุประสงคในการศึกษา จากน้ันนําเครื่องมือดังกลาวไปขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษาท่ีใช และตรงกับกรอบแนวคิด

ในการศึกษาท่ีตองการวัด แลวนํามาปรับปรุงแกไข  

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา    X  – S.D. ระดับความรูความเขาใจต่ํา 

คะแนนเฉล่ียระหวาง  X + S.D. ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียมากกวา  X + S.D. ระดับความรูความเขาใจสูง 



87 

  3.6.2  การหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม  

  เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการศึกษาแลว ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีผาน

การตรวจสอบแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ี

ศึกษา ไดแก ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 40 ตัวอยาง โดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน       

(สุวิมล ติรกานันท, 2549: 154) 

  

  สูตร      r =   n       1 – ∑ pq 

                                                     n - 1             (st)
2 

   

เม่ือ  r  คือ  สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ 

 n คือ จํานวนขอในแบบทดสอบ 

  p คือ สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 

 q คือ สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ 

            (st)
2
 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบท้ังหมด 

 

และเกณฑในการประเมินผล  

สุภาพ วาดเขียน (2525 อางถึงใน ฆานิษฐา กองกวิน, 2551: 72) ดังนี้ 

  ความเท่ียง 0.01 – 0.30 คือ ความเท่ียงต่ํา 

  ความเท่ียง 0.40 – 0.60 คือ ความเท่ียงปานกลาง 

  ความเท่ียง 0.70 – 1.00 คือ ความเท่ียงสูง 

 

จากผลการทดสอบไดคาความเท่ียง (r) เทากับ 0.810 (ภาคผนวก ก) ซ่ึงถือวามีความเท่ียงสูง 

จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการประมวลผลการ

วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Science: SPSS  Version 14.0) โดยรายละเอียด ดังนี้ 1)  ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง

ของแบบสอบถามทุกชุด 2)  ประมวลผลขอมูลออกเปนหมวดเพ่ือกําหนดรหัส (Code) ของขอมูล
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และจัดทําคูมือรหัส 3) กําหนดคะแนนท่ีจะใหแกรหัสตาง  ๆ  ตามขอ 2 4) ลงเลขประจํา

แบบสอบถาม และ Coding ของขอคําถามแตละขอ หลังจากนั้นถาย Code ขอมูลในแบบสอบถาม

ลงไปในแบบถายรหัส (Coding Sheet) 5)  ทํา Coding Sheet และถายขอมูลออกมาโดยใชโปรแกรม 

SPSS (Statistical Package for The Social Science: SPSS  Version 14.0) เพ่ือใหไดสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล 

 

3.8  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

  3.8.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะโดยท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง ไดแก คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

 

 3.8.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

    3.8.2.1   การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) เปนการวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ลักษณะครอบครัว การไดรับอบรมความรูความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การออมเงิน ภาระหนี้สิน สถานภาพทางสังคม การบริจาค
ทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน ประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการ
อาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  กับตัวแปรตาม คือ ความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    3.8.2.2   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F – test: One – way Analysis of 

Variance) เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพสมรส ถ่ินท่ี

กําเนิด ถ่ินท่ีเติบโต สถานะของผูท่ีอยูอาศัย ศาสนา ระดับการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา และอาชีพ 

กับตัวแปรตาม คือ ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  3.8.2.3 สหสัมพันธแบบเพียร สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ระยะเวลาท่ีอยู

อาศัยในกรุงเทพมหานคร ประสบการณทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน กับตัวแปรตาม คือ ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาใน
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เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑในการแบงระดับความสัมพันธ (วิทิตา หัตถกรรม, 2547 อางถึงใน 

ฆานิษฐา กองกวิน, 2551: 74) ดังนี้ 

0 หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 

0.01 – 0.29  หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับต่ํ า  และทิศทาง

เดียวกัน (ทางบวก) 

0.30 – 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับปานกลาง  และ

ทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) 

0.70 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับสูง  และทิศทาง

เดียวกัน (ทางบวก) 

(-0.01) – (-0.29)  หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับต่ํ า  และทิศทาง

ตรงกันขาม (ทางลบ) 

(-0.30) – (-0.69) หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับปานกลาง  และ

ทิศทางตรงกันขาม (ทางลบ) 

(-0.70) – (-1.00) หมายถึง มีความสัมพันธอยู ในระดับสูง  และทิศทาง

ตรงกันขาม (ทางลบ) 

 

 
 
 
 



บทท่ี  4 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการเก็บขอมูลในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู

ท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 400 ตัวอยาง ผูศึกษาแบงการ

นําเสนอออกเปน 6 สวน ไดแก 

 4.1  ปจจัยสวนบุคคล 

 4.2  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

 4.3  ปจจัยทางดานสังคม 

 4.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 4.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  ปจจัยสวนบุคคล 

 

  ในการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง มีผลการศึกษา ดังนี้  

 

  4.1.1  เพศ 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 208 ราย (รอยละ 52.0) และเปนเพศชาย 

จํานวน 192 ราย (รอยละ 48.0) (รายละเอียดดังตารางท่ี  4.1) 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของเพศจากกลุมตัวอยาง 

 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 

หญิง       

192 

208 

48.0 

52.0 

รวม 400 100 
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  4.1.2  อายุ 

  กลุมตัวอยางสวนใหญอายุระหวาง 25 – 29 ป จํานวน 62 ราย (รอยละ 15.5) รองลงมา อายุ

ระหวาง 30 – 34 ป จํานวน 59 ราย (รอยละ 14.8) อายุระหวาง 20 – 24 ป จํานวน 57 ราย            

(รอยละ 14.3) อายุระหวาง 45 – 49 ป จํานวน 48 ราย (รอยละ 12.0) อายุระหวาง 35 – 39 ป  จํานวน 

46 ราย (รอยละ 11.5) อายุระหวาง 50 – 54 ป จาํนวน 36 ราย (รอยละ 9.00) อายุระหวาง 40 – 44 ป 

จํานวน 33 ราย (รอยละ 8.25) อายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 27 ราย (รอยละ 6.75) อายุระหวาง 55 – 59 ป 

จํานวน 21 ราย (รอยละ 5.25) และอายุระหวาง 15 – 19 ป จํานวน 11 ราย (รอยละ 2.75) ตามลําดับ 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของอายุจากกลุมตัวอยาง 

 

อาย ุ จํานวน (ราย) รอยละ 

15 – 19 ป    11 2.75 

20 – 24 ป 57 14.3 

25 – 29 ป 62 15.5 

30 – 34 ป 59 14.8 

35 – 39 ป 46 11.5 

40 – 44 ป 33 8.25 

45 – 49 ป 48 12.0 

50 – 54 ป 36 9.00 

55 – 59 ป 21 5.25 

60 ป ขึ้นไป 27 6.75 

รวม 400 100 

 

    4.1.3  สถานภาพสมรส 

  กลุมตัวอยางสวนใหญสถานภาพสมรสเปนสมรส จํานวน 207 ราย (รอยละ 51.8) 

รองลงมา สถานภาพสมรสเปนโสด  จํานวน 171 ราย (รอยละ 42.8) สถานภาพสมรสเปนแยกกัน

อยู/หยาราง จํานวน 14 ราย (รอยละ 3.50) และสถานภาพสมรสเปนหมาย จํานวน 8 ราย             

(รอยละ 2.00) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของสถานภาพสมรสจากกลุมตัวอยาง 

  

สถานภาพสมรส จํานวน (ราย) รอยละ 

โสด 171 42.8 

สมรส 207 51.8 

แยกกันอยู/หยาราง 14 3.50 

หมาย 8 2.00 

รวม 400 100 

 

  4.1.4  ลักษณะครอบครัว 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว จํานวน 300 ราย (รอยละ 75.0) และครอบครัว

ขยาย จํานวน 100 ราย (รอยละ 25.0) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของลักษณะครอบครัวจากกลุมตัวอยาง 

 

ลักษณะครอบครัว จํานวน (ราย) รอยละ 

เดี่ยว 300 75.0 

ขยาย 100 25.0 

รวม 400 100 

 

    4.1.5  ถิ่นที่กําเนิด 

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีถ่ินกําเนิดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 153 ราย (รอยละ 38.3) 

รองลงมา  มี ถ่ินกํา เนิดในภาคกลาง  จํานวน  84  ราย  (รอยละ  21.0)  มี ถ่ินกําเนิดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 69 ราย (รอยละ 17.3) มีถ่ินกําเนิดในภาคใต จํานวน 38 ราย          

(รอยละ 9.50) มีถ่ินกําเนิดในภาคเหนือ จํานวน 35 ราย (รอยละ 8.75) มีถ่ินกําเนิดในภาคตะวันออก 

จํานวน 16 ราย (รอยละ 4.00) และมีถ่ินกําเนิดในภาคตะวันตก จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.25) 

ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.5) 

 

 

 



 93   

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของถ่ินท่ีกําเนิดจากกลุมตัวอยาง 

 

ถิ่นที่กําเนิด จํานวน (ราย) รอยละ 

ภาคเหนือ 35 8.75 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 17.3 

ภาคตะวันออก 16 4.00 

ภาคกลาง 84 21.0 

ภาคตะวันตก 5 1.25 

ภาคใต 38 9.50 

กรุงเทพมหานคร 153 38.3 

รวม 400 100 

   

  4.1.6  ถิ่นที่เติบโต 

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีถ่ินท่ีเติบโตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 186 ราย (รอยละ 46.5) 

รองลงมา มีถ่ินท่ีเติบโตในภาคกลาง จํานวน 78 ราย (รอยละ 19.5)  มี ถ่ินท่ีเติบโตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 58 ราย (รอยละ 14.5) มีถ่ินท่ีเติบโตในภาคใต จํานวน 34 ราย        

(รอยละ 8.50) มีถ่ินท่ีเติบโตในภาคเหนือ จํานวน 24 ราย (รอยละ 6.00) มีถ่ินท่ีเติบโตในภาค

ตะวันออก  จํานวน 16 ราย (รอยละ 4.00) และมีถ่ินท่ีเติบโตในภาคตะวันตก จํานวน 4 ราย           

(รอยละ 1.00) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของถ่ินท่ีเติบโตจากกลุมตัวอยาง 

 

ถิ่นที่เติบโต จํานวน (ราย) รอยละ 

ภาคเหนือ 24 6.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 14.5 

ภาคตะวันออก 16 4.00 

ภาคกลาง 78 19.5 

ภาคตะวันตก 4 1.00 

ภาคใต 34 8.50 

กรุงเทพมหานคร 186 46.5 

รวม 400 100 

 

   4.1.7  สถานะของการอยูอาศัย 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเจาบาน /คูสมรสเจาบาน จํานวน 176 ราย (รอยละ 44.0) 

รองลงมา อาศัยในบานบิดา มารดา จํานวน 118 ราย (รอยละ 29.5) อาศัยในบานผูใหเชา จํานวน 50  

ราย (รอยละ 12.5) อาศัยในบานญาติพ่ีนอง จํานวน 41 ราย (รอยละ 10.3) อาศัยแบบอ่ืน ๆ ไดแก 

บานพักราชการ คอนโดมิเนียม เปนตน จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.50)  และอาศัยในบานเพื่อน/คน

รูจัก จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.25) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7) 

 

ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของสถานะของการอยูอาศัยจากกลุมตัวอยาง 

 

สถานะของการอยูอาศัย จํานวน (ราย) รอยละ 

เจาบาน/คูสมรสเจาบาน 176 44.0 

อาศัยในบานบิดา มารดา 118 29.5 

อาศัยในบานญาติพ่ีนอง 41 10.3 

อาศัยในบานเพื่อน/คนรูจัก 5 1.25 

อาศัยในบานผูใหเชา 50 12.5 

อ่ืน ๆ ไดแก บานพักราชการ คอนโดมิเนียม เปนตน 10 2.50 

รวม 400 100 
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    4.1.8  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง  20 – 29 ป จํานวน 111 ราย 

(รอยละ 27.8) รองลงมา อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครต่ํากวา 10 ป จํานวน 88 ราย (รอยละ 22.0) 

อาศัยในเขตกรุง เทพมหานคร  10 – 19 ป  จํ านวน  67 ราย  (รอยละ  16.8)  อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 30 – 39 ป จํานวน 61 ราย (รอยละ 15.3) อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 40 – 49 ป

จํานวน 43 ราย (รอยละ 10.8) และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 50 ป ขึ้นไป จํานวน 30 ราย     

(รอยละ 7.50) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจากกลุมตัวอยาง 

 

ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 10 ป 88 22.0 

10 – 19 ป 67 16.8 

20 – 29 ป 111 27.8 

30 – 39 ป 61 15.3 

40 – 49 ป 43 10.8 

50 ป ขึ้นไป 30 7.50 

รวม 400 100 

   

  4.1.9  ศาสนา 

  กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 380 ราย (รอยละ 95.0) รองลงมา นับถือ

ศาสนาอิสลาม จํานวน 14 ราย (รอยละ 3.50) นับถือศาสนาคริสต จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.25)  และ

นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ไดแก ไมนับถือศาสนา 1 ราย (รอยละ 0.25) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 

4.9) 
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ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของศาสนาจากกลุมตัวอยาง 

 

ศาสนา จํานวน (ราย) รอยละ 

พุทธ 380 95.0 

อิสลาม 14 3.50 

คริสต 5 1.25 

อ่ืน ๆ ไดแก ไมนับถือศาสนา 1 0.25 

รวม 400 100 

 

  4.1.10  ระดับการศึกษา 

  กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 199 ราย (รอยละ 49.8) 

รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เทียบเทา จํานวน 78 

ราย (รอยละ 19.5) จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/เทียบเทา จํานวน 

50 ราย (รอยละ 12.5) จบการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 46 ราย (รอยละ 11.5) และจบ

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 27 ราย (รอยละ 6.75) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 

4.10) 

 

ตารางท่ี 4.10  จํานวนและรอยละของระดับการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 46 11.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เทียบเทา 78 19.5 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/เทียบเทา 50 12.5 

ปริญญาตรี 199 49.8 

สูงกวาปริญญาตร ี 27 6.75 

รวม 400 100 
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 4.1.11  พ้ืนฐานการศึกษา 

  กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในสายอาชีพ จํานวน 164 ราย (รอยละ 41.0) รองลงมา 

จบการศึกษาในสายวิทยาศาสตร จํานวน 108 ราย (รอยละ 27.0) จบการศึกษาในสายศิลปศาสตร

จํานวน 84 ราย (รอยละ 21.0) และจบการศึกษาในสายอ่ืน ๆ ไดแก ประถมศึกษา ไมไดรับการศึกษา      

เปนตน จํานวน 44 ราย (รอยละ 11.0) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางท่ี 4.11  จํานวนและรอยละของพ้ืนฐานการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

 

พ้ืนฐานการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 

สายอาชีพ 164 41.0 

สายวิทยาศาสตร 108 27.0 

สายศิลปะศาสตร 84 21.0 

อ่ืน ๆ ไดแก ประถมศึกษา ไมไดรับการศึกษา เปนตน 44 11.0 

รวม 400 100 

 

  4.1.12  อาชีพ 

  กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ จํานวน 91 ราย (รอยละ 22.8) รองลงมา 

ประกอบอาชีพลูกจางราชการ จํานวน 72 ราย (รอยละ 18.0) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จํานวน 67 ราย (รอยละ 16.8) ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 45 ราย (รอยละ 11.3) ประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตวั จํานวน 32 ราย (รอยละ 8.00) ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก รัฐวิสาหกิจ เปนตน

จํานวน 31 ราย (รอยละ 7.75) กําลังศึกษา จํานวน 27 ราย (รอยละ 6.75) ไมประกอบอาชีพ/วางงาน 

จํานวน 22 ราย (รอยละ 5.50) ประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.50) ประกอบอาชีพ

เกษตรกร จํานวน 2 ราย (รอยละ 0.500) และประกอบอาชีพนักบริหาร จํานวน 1 ราย (รอยละ 

0.250) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12  จํานวนและรอยละของอาชีพจากกลุมตัวอยาง 

 

อาชีพ จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมประกอบอาชีพ/วางงาน 22 5.50 

กําลังศึกษา 27 6.75 

ธุรกิจสวนตัว 32 8.00 

นักบริหาร 1 0.250 

ขาราชการ 91 22.8 

พนักงานบริษัทเอกชน 67 16.8 

ลูกจางราชการ 72 18.0 

รับจางท่ัวไป 45 11.3 

เกษตรกร 2 0.500 

คาขาย 10 2.50 

อ่ืน ๆ ไดแก รัฐวิสาหกิจ เปนตน 31 7.75 

รวม 400 100 

 

   4.1.13  ประสบการณทํางาน 

  กลุมตวัอยางสวนใหญมีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป จํานวน 193 ราย (รอยละ 48.3) 

รองลงมา มีประสบการณทํางาน 20 – 29 ป จํานวน 75 ราย (รอยละ 18.8) มีประสบการณทํางาน  

10 – 19 ป จํานวน 74 ราย (รอยละ 18.5) มีประสบการณทํางาน 30 – 39 ป จํานวน 50 ราย          

(รอยละ 12.5) และมีประสบการณทํางาน 40 ป ขึ้นไป จํานวน 8 ราย (รอยละ 2.00) ตามลําดับ 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.13)     
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ตารางท่ี 4.13  จํานวนและรอยละของประสบการณทํางานจากกลุมตัวอยาง 

 

ประสบการณทํางาน จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 10 ป 193 48.3 

10 – 19 ป 74 18.5 

20 – 29 ป 75 18.8 

30 – 39 ป 50 12.5 

40 ป ขึ้นไป 8 2.00 

รวม 400 100 

 

   4.1.14  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จากการประมวลผลการ ศึกษาแยก เปนราย ส่ือ  ผลการ ศึกษา เปนดั งต อไปนี้          

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.14)     

    4.1.14.1  โทรทัศน 

   กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน จํานวน 392 ราย  

(รอยละ 98.0) สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน จํานวน 8 ราย           

(รอยละ 2.00) 

   4.1.14.2  วิทยุ  

   กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ  จํานวน  222 ราย          

(รอยละ  55.5)  สวนกลุมตัวอยางท่ีไม เคยไดรับขอมูลข าวสารจากวิทยุ  จํ านวน  178 ราย               

(รอยละ 44.5) 

   4.1.14.3  หนังสือพิมพ 

   กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ จํานวน 316 ราย 

(รอยละ 79.0) สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ จํานวน 84 ราย     

(รอยละ 21.0) 

   4.1.14.4  อินเตอรเน็ต 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต จาํนวน 222 ราย 

(รอยละ 55.5) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต จํานวน 178 ราย       

(รอยละ 44.5) 
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   4.1.14.5  ญาติพ่ีนอง 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากญาติพ่ีนอง จํานวน 307 ราย 

(รอยละ 76.8)  สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสารจากญาติ พ่ีนอง จํานวน  93 ราย            

(รอยละ 23.3) 

   4.1.14.6  เพ่ือน 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือนจํานวน 288 ราย      

(รอยละ 72.0) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อน จํานวน 112 ราย (รอยละ 28.0) 

   4.1.14.7  ครู/อาจารย 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากคร/ูอาจารย  จํานวน 325 ราย 

(รอยละ 81.2) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดไดรับขอมูลขาวสารจากครู /อาจารย จํานวน 75 ราย       

(รอยละ 18.8) 

   4.1.14.8  นิตยสาร/วารสาร 

   กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/วารสาร จํานวน 202 

ราย (รอยละ 50.5) สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/วารสาร จํานวน 198 

ราย (รอยละ 49.5) 

   4.1.14.9  การอบรม/สัมมนาวิชาการ 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากการอบรม/สัมมนาวิชาการ

จํานวน 281 ราย (รอยละ 70.3) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสารจากการอบรม/สัมมนา

วิชาการ จํานวน 119 ราย (รอยละ 29.8) 

   4.1.14.10  ตําราเรียน/หนังสือเรียน 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากตําราเรียน/หนังสือเรียน

จํานวน 309 ราย (รอยละ 77.3) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูลขาวสารจากตําราเรียน/หนังสือ

เรียนจํานวน 91 ราย (รอยละ 22.8) 

   4.1.14.11  ขาวสารดานอ่ืน  ๆไดแก แผนพับ ปาย โฆษณา เปนตน 

    กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากขาวสารดานอ่ืน ๆ ไดแก  

แผนพับ ปาย โฆษณา เปนตน จํานวน 393 ราย (รอยละ 98.3) สวนกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขอมูล

ขาวสารจากขาวสารดานอ่ืน ๆ ไดแก แผนพับ ปาย โฆษณา เปนตน จํานวน 7 ราย (รอยละ 1.75) 
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ตารางท่ี 4.14  จํานวนและรอยละของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี  

                       ไดรับจากกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ 

n = 400 

ไมเคย เคย 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

โทรทัศน 8 2.00 392 98.0 

วิทย ุ 178 44.5 222 55.5 

หนังสือพิมพ 84 21.0 316 79.0 

อินเตอรเน็ต 222 55.5 178 44.5 

ญาติพ่ีนอง 307 76.8 93 23.3 

เพ่ือน 288 72.0 112 28.0 

ครู/อาจารย 325 81.2 75 18.8 

นิตยสาร/วารสาร 198 49.5 202 50.5 

การอบรม/สัมมนาวิชาการ 281 70.3 119 29.8 

ตําราเรียน/หนังสือเรียน 309 77.3 91 22.8 

ขาวสารดานอ่ืน  ๆไดแก แผนพับ ปาย 

โฆษณา เปนตน 
393 98.3 7 1.75 

 

 4.1.15  ส่ือที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด

คือ ส่ือโทรทัศน จํานวน 298 ราย (รอยละ 74.5) รองลงมา ไดแก หนังสือพิมพ จํานวน 24 ราย     

(รอยละ 6.00) อินเตอรเน็ต จํานวน 20 ราย (รอยละ 5.00) วิทยุ จํานวน 17 ราย (รอยละ 4.25) การ

อบรม/สัมมนาวิชาการ จํานวน 10 ราย (รอยละ 2.50) ตําราเรียน/หนังสือเรียน จํานวน 8 ราย      

(รอยละ 2.00) นิตยสาร/วารสาร จํานวน 7 ราย (รอยละ 1.75) ญาติพ่ีนอง จํานวน 6 ราย              

(รอยละ 1.50) เพ่ือน จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.25) และครู/อาจารย จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.25) 

ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.15)     
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ตารางท่ี 4.15  จํานวนและรอยละของส่ือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 

                       ไดรับจากกลุมตัวอยาง 

 

ส่ือขอมูลขาวสารเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ

จากจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน (ราย) รอยละ 

โทรทัศน 

วิทย ุ

หนังสือพิมพ 

อินเตอรเน็ต 

ญาติพ่ีนอง 

เพ่ือน 

ครู/อาจารย 

นิตยสาร/วารสาร 

การอบรม/สัมมนาวิชาการ 

ตําราเรียน/หนังสือเรียน 

298 

17 

24 

20 

6 

5 

5 

7 

10 

8 

74.5 

4.25 

6.00 

5.00 

1.50 

1.25 

1.25 

1.75 

2.50 

2.00 

รวม 400 100 

 

  4.1.16  ความถี่ของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่ํากวา 4 

ครั้ง/สัปดาห จํานวน 273 ราย (รอยละ 68.3) รองลงมาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  4 – 7 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 112 ราย (รอยละ 28.0) และไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกวา 7 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 15 ราย (รอยละ 3.75) 

ตามลําดบั (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.16)       
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ตารางท่ี 4.16  จํานวนและรอยละของความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ 

                       เศรษฐกิจพอเพียงจากกลุมตัวอยาง 

 

ความถี่ของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 4 ครั้ง/สัปดาห 273 68.3 

4 – 7 ครั้ง/สัปดาห 112 28.0 

มากกวา 7 ครั้ง/สัปดาห 15 3.75 

รวม 400 100 

 

   4.1.17  การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวน 228 ราย (รอยละ 57.0) และเคยไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวน 172 ราย (รอยละ 43.0) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.17)       

 

ตารางท่ี 4.17  จํานวนและรอยละของการไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงจากกลุมตัวอยาง  

 

การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมเคย 228 57.0 

เคย 172 43.0 

รวม 400 100 
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4.2  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

 

  ในการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง มีผลการศึกษา

ดังนี้  

 

 4.2.1  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 145 ราย            

(รอยละ 36.3) รองลงมารายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท จํานวน 94 ราย (รอยละ 23.5) 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 – 29,999 บาท จํานวน 70 ราย (รอยละ 17.5) รายไดเฉล่ียตอเดือน           

30,000 – 39,999 บาท จํานวน 49 ราย (รอยละ 12.3) รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป 

จํานวน 25 ราย (รอยละ 6.25) และรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,000 – 49,999 บาท จํานวน 17 ราย       

(รอยละ 4.25) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.18)      

 

ตารางท่ี 4.18  จํานวนและรอยละของรายไดเฉล่ียตอเดือนจากกลุมตัวอยาง 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 145 36.3 

10,000 – 19,999 บาท 94 23.5 

20,000 – 29,999 บาท 70 17.5 

30,000 – 39,999 บาท 49 12.3 

40,000 – 49,999 บาท 17 4.25 

50,000 บาท ขึ้นไป 25 6.25 

รวม 400 100 

 

  4.2.2  ความเพียงพอของรายไดตอคาใชจาย 

  กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดเพียงพอตอคาใชจาย จํานวน 213 ราย (รอยละ 53.3) รองลงมา

รายไดเพียงพอตอคาใชจายบางเดือน จํานวน 100 ราย (รอยละ 25.0) และรายไดไมเพียงพอตอ

คาใชจาย จํานวน 87 ราย (รอยละ 21.8) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19  จํานวนและรอยละความเพียงพอของรายไดตอคาใชจายจากกลุมตัวอยาง 

 

ความเพียงพอของรายไดตอคาใชจาย จํานวน (ราย) รอยละ 

เพียงพอ 213 53.3 

เพียงพอบางเดือน 100 25.0 

ไมเพียงพอ 87 21.8 

รวม 400 100 

 

 4.2.3  การออมเงิน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการออมเงิน จํานวน 244 ราย (รอยละ 61.0) และไมมีการออมเงิน 

จํานวน 156 ราย (รอยละ 39.0) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.20) 

 

ตารางท่ี 4.20  จํานวนและรอยละของการออมเงินจากกลุมตัวอยาง 

 

การออมเงิน จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมีการออมเงิน 156 39.0 

มีการออมเงิน 244 61.0 

รวม 400 100 

 

  4.2.4  ภาระหนี้สิน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาระหนี้สิน จํานวน 202 ราย (รอยละ 50.5) และไมมีการภาระ

หนี้สิน จํานวน 198 ราย (รอยละ 49.5) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.21) 

 

ตารางท่ี 4.21  จํานวนและรอยละของภาระหนี้สินจากกลุมตัวอยาง 

 

ภาระหนี้สิน จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมีภาระหนี้สิน 198 49.5 

มีภาระหนี้สิน 202 50.5 

รวม 400 100 
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  4.2.5  จํานวนภาระหนี้สิน 

  กลุมตวัอยางสวนใหญมีภาระหนี้สินต่ํากวา 100,000 บาท จํานวน 83 ราย (รอยละ 41.1) 

รองลงมามีภาระหนี้สิน 500,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 73 ราย (รอยละ 36.1) มีภาระหนี้สิน     

200,000 – 299,999 บาท จํานวน 15 ราย (รอยละ 7.43) มีภาระหนี้สิน 100,000 – 199,999 บาท 

จํานวน 14 ราย (รอยละ 6.93) มีภาระหนี้สิน 300,000 – 399,999 บาท จํานวน 12 ราย (รอยละ 5.94) 

และมีภาระหนี้ สิน   400 ,000  – 499 ,999 บาท  จํานวน  5  ราย  (รอยละ  2.48)  ตามลําดับ          

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22  จํานวนและรอยละของจํานวนภาระหนี้สินจากกลุมตัวอยาง 

 

จํานวนภาระหนี้สิน จํานวน (ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 83 41.1 

100,000 – 199,999 บาท 14 6.93 

200,000 – 299,999 บาท 15 7.43 

300,000 – 399,999 บาท 12 5.94 

400,000 – 499,999 บาท 5 2.48 

500,000 บาท ขึ้นไป 73 36.1 

รวม 202 100 

 

 4.2.6  แหลงกูยืมเงิน 

  จากการประมวลผลการศึกษาแยกแหลงกู ยืมเ งิน  ผลการศึกษาเปนดังตอไปนี้      

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.23)     

    4.2.6.1  ญาติพ่ีนอง 

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดกูเงินจากญาติพ่ีนอง จํานวน 154 ราย (รอยละ 76.2) 

สวนกลุมตัวอยางท่ีกูเงินจากญาติพ่ีนอง จํานวน 48 ราย (รอยละ 23.8) 

   4.2.6.2  เงินกูนอกระบบ 

   กลุมตัวอย างสวนใหญไมไดกู เ งินจาก เงินกูนอกระบบ  จํานวน  173 ราย              

(รอยละ 85.6) สวนกลุมตัวอยางท่ีกูเงินจากเงินกูนอกระบบ จํานวน 29 ราย (รอยละ 14.4) 
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   4.2.6.3  ธนาคารพาณิชย 

   กลุมตัวอยางสวนใหญกูเงินจากธนาคารพาณิชย จํานวน 114 ราย (รอยละ 56.4) 

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมไดกูเงินจากธนาคารพาณิชย จํานวน 88 ราย (รอยละ 43.6) 

  4.2.6.4  แหลงกูอ่ืน ๆ  

   กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดกูเงินจากแหลงกูอ่ืน ๆ ไดแก สหกรณ บัตรเครดิต

เพ่ือนบาน เปนตน จํานวน 144 ราย (รอยละ 71.3) สวนกลุมตัวอยางท่ีกูเงินจากแหลงกูอ่ืน ๆ ไดแก 

สหกรณ บัตรเครดิตเพ่ือนบาน เปนตน จํานวน 58 ราย (รอยละ 28.7) 

 

ตารางท่ี 4.23  จํานวนและรอยละของแหลงกูยืมเงินจากกลุมตัวอยาง 

 

แหลงกูยืมเงิน 

n = 202 

ไมตอบ ตอบ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

ญาติ พ่ีนอง 154 76.2 48 23.8 

เงินกูนอกระบบ 173 85.6 29 14.4 

ธนาคารพาณิชย 88 43.6 114 56.4 

แหลงกูอ่ืน ๆ ไดแก สหกรณ บัตรเครดิต

เพ่ือนบาน เปนตน 
144 71.3 58 28.7 

 

  4.2.7  วัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงิน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ/เชาซ้ือบาน/ท่ีดิน 

จํานวน 81 ราย (รอยละ 40.1) รองลงมาอุปโภคบริโภค จํานวน 53 ราย (รอยละ 26.2) การศึกษา 

จํานวน 23 ราย (รอยละ 11.4) ธุรกิจ จาํนวน 23 ราย (รอยละ 11.4) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก สลากกิน

แบงรัฐบาล รักษาพยาบาล เปนตน จํานวน 19 ราย (รอยละ 9.41) และการเกษตร จํานวน 3 ราย 

(รอยละ 1.49) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24  จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงินจากกลุมตัวอยาง 

 

วัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงิน จํานวน (ราย) รอยละ 

อุปโภคบริโภค 53 26.2 

ซ้ือ/เชาซ้ือบาน/ท่ีดิน 81 40.1 

การศึกษา 23 11.4 

ธุรกิจ 23 11.4 

การเกษตร 3 1.49 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก สลากกินแบงรัฐบาล รักษาพยาบาล เปนตน 19 9.41 

รวม 202 100 

 

  4.2.8  ความสามารถในการชําระหนี ้

  กลุมตวัอยางสวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ จํานวน 175 ราย (รอยละ 86.6) และ

ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ จํานวน 27 ราย (รอยละ 13.4) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.25) 

 

ตารางท่ี 4.25  จํานวนและรอยละของความสามารถในการชําระหนี้จากกลุมตัวอยาง 

 

ความสามารถในการชําระหนี ้ จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมีความสามารถในการชําระหนี ้ 27 13.4 

มีความสามารถในการชําระหนี ้ 175 86.6 

รวม 202 100 

 

4.3  ปจจัยดานสังคม 

 

  ในการวิเคราะหปจจัยดานสังคมของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง มีผลการศึกษาดังนี้  

 

 4.3.1  สถานภาพทางสังคม 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคม จํานวน 350 ราย (รอยละ 87.5) และมี

สถานภาพทางสังคม จํานวน 50 ราย (รอยละ 12.5) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.26  จํานวนและรอยละของสถานภาพทางสังคมจากกลุมตัวอยาง 

 

สถานภาพทางสังคม จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมี 350 87.5 

มี 50 12.5 

รวม 400 100 

  

  4.3.2  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญเคยบริจาคทรัพย เ พ่ือสาธารณประโยชน จํานวน  310 ราย            

(รอยละ 77.5) และไมเคยบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน จํานวน 90 ราย (รอยละ 22.5) 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.27) 

 

ตารางท่ี 4.27  จํานวนและรอยละของการบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนจากกลุมตัวอยาง 

 

การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมเคย 90 22.5 

เคย 310 77.5 

รวม 400 100 

 

  4.3.3  ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 262 ราย (รอยละ 65.5) และมีประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 138 ราย (รอยละ 34.5) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28  จํานวนและรอยละของประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก 

                       กลุมตัวอยาง 

 

ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมเคย 262 65.5 

เคย 138 34.5 

รวม 400 100 

 

  4.3.4  การอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

จํานวน 213 ราย (รอยละ 53.3) และอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

จํานวน 187 ราย (รอยละ 46.8) (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.29) 

 

ตารางท่ี 4.29  จํานวนและรอยละของการอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา  

                       ปฏิบัติจากกลุมตัวอยาง 

 

การอาศัยในชุมชนที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมไดอาศัย 213 53.3 

อาศัย 187 46.8 

รวม 400 100 

 

4.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถประมวลผลระดับความรูความเขาใจออกเปน 2 สวน 

ไดดังนี้ 

 

  4.4.1  ระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง  

  จากการประมวลผล พบวา คะแนนความรูความเขาใจเต็ม 20 คะแนน กลุมตัวอยางมี

คะแนนสูงสุดเทากับ 19 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 1 คะแนน โดยมีคะแนนโดยเฉล่ีย (X) เทากับ 

12.0 คะแนน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.77 เม่ือนําคะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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มาแบงระดับคะแนนตามเกณฑแบงระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง สามารถแบงออกได

เปน 3 ระดับ คือ   

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา 8.2 คะแนน ระดับความรูความเขาใจต่ํา 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 8.2 – 15.8 คะแนน ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียมากกวา 15.8 คะแนน ระดับความรูความเขาใจสูง 

  เม่ือนําเกณฑมาจัดแบงระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีระดับความรูความเขาใจปานกลาง จํานวน 253 ราย (รอยละ 63.3) รองลงมาระดับความรู

ความเขาใจต่ํา จํานวน 76 ราย (รอยละ 19.0) และระดับความรูความเขาใจสูง จํานวน 71 ราย        

(รอยละ 17.8) ตามลําดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.30)    

 

ตารางท่ี 4.30  จํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจจากกลุมตัวอยาง 

 

ระดับความรูความเขาใจ จํานวน (ราย) รอยละ 

ระดับความรูความเขาใจต่ํา 76 19.0 

ระดับความรูความเขาใจปานกลาง 253 63.3 

ระดับความรูความเขาใจสูง 71 17.8 

รวม 400 100 

 

  4.4.2  ระดับความรูความเขาใจแยกตามรายขอคําถาม 

  ในการประมวลผลระดับความรูความเขาใจเม่ือแยกตามรายขอคําถามของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 ตัวอยาง มีผลการศึกษาดังนี้ (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.31)    

   4.4.2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของทางสายกลางโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว 

และเง่ือนไขความรูและคุณธรรม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 355 ราย (รอยละ 88.8) 

และตอบผิด จํานวน 45 ราย (รอยละ 11.3) 

   4.4.2.2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการประยุกตใน

เกษตรทฤษฎีใหม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 380 ราย (รอยละ 95.0) และตอบถูก 

จํานวน 20 ราย (รอยละ 5.00)     
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   4.4.2.3  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยเปนกรอบแนวคิด

ท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 234 ราย 

(รอยละ 58.5) และตอบผิด จํานวน 166 ราย (รอยละ 41.5) 

   4.4.2.4 หัวใจสําคัญของแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมนั้น คือ การ

สงเสริมการพัฒนาตามลําดับขั้น โดยเริ่มตนจากการสรางความม่ันคงใหแกเกษตรกรและครอบครัว

กอน หลังจากนั้นจึงรวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชน กลายเปนชุมชนเขมแข็ง ลดการพ่ึงพิง

หนวยงานภายนอก  กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 315 ราย (รอยละ 78.8) และตอบผิด 

จํานวน 85 ราย (รอยละ 21.3)  

   4.4.2.5  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสรางรากฐานของประเทศเฉพาะ

ดานเศรษฐกิจเปนหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 229 ราย (รอยละ 57.3) และตอบถูก 

จํานวน 171 ราย (รอยละ 42.8)       

   4.4.2.6  เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผลิตเพ่ือบริโภคเองเทานั้น แตไมสงเสริมการ

ผลิตเพ่ือคาขาย กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 282 ราย (รอยละ 70.5) และตอบผิด จํานวน 

118 ราย (รอยละ 29.5) 

   4.4.2.7 ถาใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเลิกคาขายกับภายนอก กลุม

ตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 333 ราย (รอยละ 83.3) และตอบผิด จํานวน 67 ราย (รอยละ 16.8) 

   4.4.2.8  การผลิตสินคาเพ่ือการสงออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยาง

สวนใหญตอบถูก จํานวน 279 ราย (รอยละ 69.8) และตอบผิด จํานวน 121 ราย (รอยละ 30.3) 

   4.4.2.9  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดตอหลักการทางธุรกิจท่ีเนนการหากําไร 

กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 202 ราย (รอยละ 50.5) และตอบถูก จํานวน 198 ราย      

(รอยละ 49.5)  

   4.4.2.10  ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใชของแพง

หรือฟุมเฟอยได กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 324 ราย (รอยละ 81.0) และตอบถูก จํานวน 

76 ราย (รอยละ 19.0) 

   4.4.2.11  ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารกูยืมเงินได 

กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 271 ราย (รอยละ 67.8) และตอบถูก จํานวน 129 ราย              

(รอยละ 32.3)  

   4.4.2.12   เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน กลุม

ตัวอยางสวนใหญตอบถูก  จํานวน  350 ราย  (รอยละ 87.5)  และตอบผิด  จํานวน  50 ราย                

(รอยละ 12.5)  
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   4.4.2.13  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชกับการบริหาร

การเงินไดเปนอยางดี กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 364 ราย (รอยละ 91.0) และตอบผิด 

จํานวน 36 ราย (รอยละ 9.00) 

   4.4.2.14  เศรษฐกจิพอเพียงไมสนใจความทันสมัย กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก 

จํานวน 248 ราย (รอยละ 62.0) และตอบผิด จํานวน 152 ราย (รอยละ 38.0) 

   4.4.2.15  การพัฒนาประเทศท่ีใชกลไกการถายโอนเทคโนโลยีจากตางประเทศขัด

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 228 ราย (รอยละ 57.0) 

และตอบถูก จํานวน 172 ราย (รอยละ 43.0) 

   4.4.2.16  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําน้ําสกัดชีวภาพ หรือน้ํายาซัก

ลางใชเอง กลุมตัวอยางสวนใหญตอบผิด จํานวน 286 ราย (รอยละ 71.5) และตอบถูก จํานวน 114 

ราย (รอยละ 28.5) 

   4.4.2.17  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในอุดมคติ  กลุม

ตัวอยางสวนใหญตอบผิด  จํานวน  213 ราย  (รอยละ  53.3)  และตอบถูก  จํ านวน  187 ราย                           

(รอยละ 46.8)  

   4.4.2.18  การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลในการดําเนินชีวิต 

จําเปนตองเริม่ตนจากการมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 362 

ราย (รอยละ 90.5) และตอบผิด จํานวน 38 ราย (รอยละ 9.50)  

   4.4.2.19  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชในสังคมแตละระดับ 

ท้ังระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐได กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 342 ราย 

(รอยละ 85.5) และตอบผิด จํานวน 58 ราย (รอยละ 14.5) 

   4.4.2.20  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถนําไปใชไดกับคนทุกวัยและทุก

ศาสนา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบถูก จํานวน 282 ราย (รอยละ 70.5) และตอบผิด จํานวน 118 ราย 

(รอยละ 29.5) 
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ตารางท่ี 4.31  ระดับความรูความเขาใจเม่ือแยกตามรายขอคําถาม 

 

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

ตอบผิด ตอบถูก 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการ

ดําเนินชีวิตท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง

โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

สรางภูมิคุมกันในตัว และเง่ือนไขความรูและ

คุณธรรม 

45 11.3 355 88.8 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการประยุกตในเกษตรทฤษฎีใหม* 
380 95.0 20 5.00 

3. เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎี

ใหม โดยเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและ

แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม 

166 41.5 234 58.5 

4. หัวใจสําคัญของแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเกษตร

ทฤษฎีใหมนั้น  คือ  การส ง เสริมก ารพัฒนา

ตามลําดับขั้น โดยเริ่มตนจากการสรางความม่ันคง

ใหแกเกษตรกรและครอบครัวกอน หลังจากนั้นจึง

รวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชน กลายเปนชุมชน

เขมแข็ง ลดการพ่ึงพิงหนวยงานภายนอก 

85 21.3 315 78.8 

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสราง

รากฐานของประเทศเฉพาะดานเศรษฐกิจเปน

หลัก* 

229 57.3 171 42.8 

6. เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผลิตเพ่ือบริโภคเอง

เทานั้น แตไมสงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย* 
118 29.5 282 70.5 

7. ถาใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเลิก

คาขายกับภายนอก* 
67 16.8 333 83.3 
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ตารางท่ี 4.31  (ตอ) 

      

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

ตอบผิด ตอบถูก 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

8. การผ ลิต สินค า เ พ่ื อการส งออกขัดกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง* 
121 30.3 279 69.8 

9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดตอหลักการทาง

ธุรกิจท่ีเนนการหากําไร* 
202 50.5 198 49.5 

10. ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เราสามารถใชของแพงหรือฟุมเฟอยได 
324 81.0 76 19.0 

11. ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เราสามารกูยืมเงินได 
271 67.8 129 32.3 

12. เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับหลักการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 
50 12.5 350 87.5 

13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการบริหารการเงินไดเปนอยางด ี
36 9.00 364 91.0 

14. เศรษฐกิจพอเพียงไมสนใจความทันสมัย* 152 38.0 248 62.0 

15. การพัฒนาประเทศท่ี ใชกลไกการถ ายโอน

เทคโนโลยีจากตางประเทศขัดกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง* 

228 57.0 172 43.0 

16. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําน้ําสกัด

ชีวภาพ หรือน้ํายาซักลางใชเอง* 
286 71.5 114 28.5 

17. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด

ในอุดมคติ* 
213 53.3 187 46.8 

18. การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชให

ไดผลในการดําเนินชีวิต จําเปนตองเริ่มตนจาก

การมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

38 9.50 362 90.5 

      



 116   

ตารางท่ี 4.31  (ตอ) 

 

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

ตอบผิด ตอบถูก 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน

(ราย) 
รอยละ 

19. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใช

ในสังคมแตละระดับ ท้ังระดับปจเจกบุคคล ระดับ

ชุมชน และระดับรัฐได 

58 14.5 342 85.5 

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถนําไปใช

ไดกับคนทุกวัยและทุกศาสนา* 
118 29.5 282 70.5 

หมายเหตุ: * คําถามท่ีเปนเชิงลบ 

 

  เม่ือนําผลท่ีไดมาแบงเปนระดับความรูความเขาใจ โดยใชเกณฑแบงระดับความรูความ

เขาใจโดยแยกตามรายขอคําถาม พบวา มีขอคําถามถึง 10 ขอ ท่ีมีความรูความรูความเขาใจใน

ระดับสูง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการบริหารการเงินไดเปนอยางดี (คะแนนเฉล่ีย 0.910) รองลงมา คือ การจะนํา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลในการดําเนินชีวิตจําเปนตองเริ่มตนจากการมีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง (คะแนนเฉล่ีย 0.905) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตท่ี

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง

ภูมิคุมกันในตัว และเง่ือนไขความรูและคุณธรรม (คะแนนเฉล่ีย 0.888) เศรษฐกิจพอเพียงมีความ

สอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (คะแนนเฉล่ีย 0.875) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถประยุกตใชในสังคมแตละระดับ ท้ังระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐได             

(คะแนนเฉล่ีย  0.855) ถาใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเลิกคาขายกับภายนอก        

(คะแนนเฉล่ีย 0.833) หัวใจสําคัญของแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมนั้น คือ การ

สงเสริมการพัฒนาตามลําดับขั้น โดยเริ่มตนจากการสรางความม่ันคงใหแกเกษตรกรและครอบครัว

กอน หลังจากนั้นจึงรวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชน กลายเปนชุมชนเขมแข็ง ลดการพ่ึงพิง

หนวยงานภายนอก (คะแนนเฉล่ีย 0.788) เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผลิตเพ่ือบริโภคเองเทานั้น 

แตไมสงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย (คะแนนเฉล่ีย 0.705) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถ

นําไปใชไดกับคนทุกวัยและทุกศาสนา (คะแนนเฉล่ีย 0.705) และการผลิตสินคาเพ่ือการสงออกขัด
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กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 0.698) ตามลําดับ มีขอคําถามท่ีมีระดับความรูความเขาใจ

ในระดับปานกลาง 6 ขอ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงไมสนใจความทันสมัย (คะแนนเฉล่ีย 0.620) 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและ

แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม (คะแนนเฉล่ีย 0.585) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดตอหลักการ

ทางธุรกิจท่ีเนนการหากําไร (คะแนนเฉล่ีย 0.495) แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด

ในอุดมคติ (คะแนนเฉล่ีย 0.468) การพัฒนาประเทศท่ีใชกลไกการถายโอนเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศขัดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 0.430) และปรัชญาของ

เศรษฐกิ จพอเพียง เนนการสร า งรากฐานของประ เทศเฉพาะด านเศรษฐกิจ เปนหลัก                 

(คะแนนเฉล่ีย 0.428) ตามลําดับ มีขอคําถามท่ีมีระดับความรูความเขาใจในระดับต่ํา 4 ขอ ไดแก ถา

เราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารกูยืมเงินได (คะแนนเฉล่ีย  0.323)        

ปรัชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พี ยง  คื อ  การ ทํ าน้ํ าสกั ด ชีวภาพ  หรือน้ํ า ย า ซักล า ง ใช เ อ ง                   

(คะแนนเฉล่ีย 0.285) ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใชของแพง หรือ

ฟุมเฟอยได (คะแนนเฉล่ีย 0.190) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการ

ประยุกตในเกษตรทฤษฎีใหม (คะแนนเฉล่ีย 0.050) ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.32 

 

ตารางท่ี 4.32  คาเฉล่ีย ความแปรปรวน และระดับความรูความเขาใจโดยแยกตามรายขอคําถาม 

 

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

คาเฉลี่ย 

(X) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความรู

ความเขาใจ 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนว

ทางการดําเนินชีวิตท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

ทางสายกลางโดยคํานึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว และ

เง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

0.888 0.316 สูง 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบ

หนึ่งของการประยุกตในเกษตรทฤษฎีใหม* 
0.050 0.218 ต่ํา 
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ตารางท่ี 4.32  (ตอ) 

     

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

คาเฉลี่ย 

(X) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความรู

ความเขาใจ 

3. เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวา

ทฤษฎีใหม โดยเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอก

หลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม 

0.585 0.493 ปานกลาง 

4. หัวใจสําคัญของแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ

เกษตรทฤษฎีใหมนั้น คือ การสงเสริมการ

พัฒนาตามลําดับขั้น โดยเริ่มตนจากการสราง

ความม่ันคงใหแกเกษตรกรและครอบครัว

กอน หลังจากนั้นจึงรวมตัวกันทํากิจกรรมใน

ชุมชน กลายเปนชุมชนเขมแข็ง ลดการพ่ึงพิง

หนวยงานภายนอก 

0.788 0.410 สูง 

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสราง

รากฐานของประเทศเฉพาะดานเศรษฐกิจ

เปนหลัก* 

0.428 0.495 ปานกลาง 

6. เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผลิตเพ่ือบริโภค

เองเทานั้น แตไมสงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย* 
0.705 0.457 สูง 

7. ถาใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอง

เลิกคาขายกับภายนอก* 
0.833 0.374 สูง 

8. การผลิตสินคาเพ่ือการสงออกขัดกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง* 
0.698 0.460 สูง 

9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดตอหลักการ

ทางธุรกิจท่ีเนนการหากําไร* 
0.495 0.501 ปานกลาง 

10. ถาเราใช ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เราสามารถใชของแพงหรอืฟุมเฟอย

ได 

0.190 0.393 ต่ํา 
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ตารางท่ี 4.32  (ตอ) 

     

ขอที ่ ประเด็นความรูความเขาใจ 

n = 400 

คาเฉลี่ย 

(X) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความรู

ความเขาใจ 

11. ถาเราใช ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เราสามารกูยืมเงินได 
0.323 0.468 ต่ํา 

12. เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับ

หลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 
0.875 0.331 สูง 

13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการบริหารการเงินไดเปน

อยางด ี

0.910 0.287 สูง 

14. เศรษฐกิจพอเพียงไมสนใจความทันสมัย* 0.620 0.486 ปานกลาง 

15. การพัฒนาประเทศท่ีใชกลไกการถายโอน

เทคโนโลยีจากตางประเทศขัดกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง* 

0.430 0.496 ปานกลาง 

16. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําน้ํา

สกัดชีวภาพ หรือน้ํายาซักลางใชเอง* 
0.285 0.452 ต่ํา 

17. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวคิดในอุดมคติ* 
0.468 0.496 ปานกลาง 

18. การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชให

ไดผลในการดําเนินชีวิต จําเปนตองเริ่มตน

จากการมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 

0.905 0.294 สูง 

19. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

ประยุกตใชในสังคมแตละระดับ ท้ังระดับ

ปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐได 

0.855 0.353 สูง 

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถ

นําไปใชไดกับคนทุกวัยและทุกศาสนา* 
0.705 0.457 สูง 

หมายเหตุ: * คําถามท่ีเปนเชิงลบ 
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4.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถแยกตาม

หัวขอไดดังนี ้

 

 4.5.1  ปญหาในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูที่มี 

                        ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

   4.5.1.1  การมีความรูความเขาใจในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมถูกตอง 

อันเกิดจากการส่ือสารของส่ือในรูปแบบตาง ๆ ท่ีใหขอมูลคลาดเคล่ือน จนทําใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจท่ีผิดไปจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนเรื่องของเกษตรกร หรือเปนปรัชญาสําหรับคนระดับลาง 

   4.4.1.2  การตีความหมายความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวย

ตนเอง และไมคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ทําใหเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมถูกตอง  

  4.5.2  อุปสรรคในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูที่มี 

                        ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

   4.5.2.1 สภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ความหลากหลายของกลุมคน การ

ทํางานแขงกับเวลา คานิยม และความเหล่ือมลํ้าทางรายไดสูง เปนอุปสรรคสําคัญในการศึกษา

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   4.5.2.2  การนําเสนอเศรษฐกิจพอเพียงของส่ือ มุงแตในรูปแบบของเกษตรกรรม

มากเกินไป ทําใหผูท่ีตองการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความเขาใจ

คลาดเคล่ือน จึงทําใหไมสามารถทําความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถองแท 

   4.5.2.3  การขาดบุคลากร ทักษะในการถายทอดขอมูลของบุคลากรท่ีมีอยู  บุคลากร

ท่ีเขาใจอยางถองแทในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอยางของบุคคล ชุมชน ท่ีประสบ

ความสํา เร็จจากการนอมนํ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตามในเขตพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานครมีนอยเกินไป ทําใหไมสามารถใชตัวอยางชวยในการอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 
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 4.5.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูที่มี 

                        ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

   4.5.3.1 ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ถูกตองเพ่ือจัดการอบรม/ใหความรู/ทําความเขาใจแกประชาชนท่ัวไป และชวยเผยแพรความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอง  

   4.5.3.2  ควรผลิต ปรับปรุง และแกไขส่ือ ท่ีนําเสนอความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น เพ่ือการเขาถึงประชาชนในทุกกลุม และเปน

ตัวอยางส่ือใหท้ังคนเมืองและชนบทสามารถทําความเขาใจไดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของตน 

   4.5.3.3  ควรปรับปรุงศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความทันสมัย การหา

ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมมาจัดแสดง/สาธิตใหประชาชนใชเปนตัวอยาง ตนแบบ เพ่ือท่ีจะนําตัวอยาง

ตาง ๆ ไปเปนแนวทางในการปรับใชตามสถานะของตนไดดียิ่งขึ้น 

 

4.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

  ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย

ใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(F – test; One – way Analysis of Variance) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดผลการศึกษาเปนดังนี ้

 

 สมมติฐานท่ี 1  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเพศชาย (คะแนนเฉล่ีย 12.1) มีระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาเพศหญิง (คะแนนเฉล่ีย 12.0)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา t = 0.471 และ  

Sig. (2 – tailed) = 0.638  (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

เพศตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.33) 
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ตารางท่ี 4.33  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอเพศท่ีตางกัน 

 

เพศ 
จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ชาย 192 12.1 3.5968 
0.471 0.638 

หญิง 208 12.0 3.9271 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

    สมมติฐานท่ี 2  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) พบวา คา r = 0.200 และ Sig. (2 – tailed) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา  

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 2 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.34) 

 

ตารางท่ี 4.34  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ  

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตออายุ 

 

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

อาย ุ 400 0.200 0.000 
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สมมติฐานท่ี 3  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน

จะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีสถานภาพสมรสเปนสมรส (คะแนนเฉล่ีย 12.6) มีระดับ

ความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ สถานภาพสมรสเปนหมาย (คะแนนเฉล่ีย 12.0) สถานภาพ

สมรสเปนโสด (คะแนนเฉล่ีย 11.3) และสถานภาพสมรสเปนแยกกันอยู/หยาราง (คะแนนเฉล่ีย 

10.9) ตามลําดับ 

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสและระดับความรูความเขาใจปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) 

พบวา คา F = 4.734 และ p – value = P (F(3,396) > 4.734) = 0.003 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ี

มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3                  

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.35) 

 

ตารางท่ี 4.35  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ                         

           พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอสถานภาพสมรสท่ี  

                       ตางกัน 

 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

โสด 11.3 

สมรส 12.6 

แยกกันอยู/หยาราง 10.9 

หมาย 12.0 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

สถานภาพ

สมรส 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 196.185 3 65.395 4.734 0.003 

ภายในกลุม 5470.392 396 13.814   

รวม 5666.577 399    
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  สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะครอบครัวตางกัน

จะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนครอบครัวเดี่ยว (คะแนนเฉล่ีย 12.3) มีระดับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาครอบครัวขยาย (คะแนนเฉล่ีย 11.3)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะครอบครัวและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา     

t = 2.287 และ  Sig. (2 – tailed) = 0.023 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะครอบครัวตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.36) 

 

ตารางท่ี 4.36  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอลักษณะครอบครัวท่ี 

                       ตางกัน 

 

ลักษณะ

ครอบครัว 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

เดี่ยว 300 12.3 3.8328 
2.287 0.023 

ขยาย 100 11.3 3.4824 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

สมมติฐานท่ี 5  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีกําเนิดตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคตะวันตก (คะแนนเฉล่ีย 13.4) มี

ระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคใต (คะแนนเฉล่ีย 12.7) ถ่ินท่ี

กําเนิดเปนกรุงเทพมหานคร (คะแนนเฉล่ีย 12.4) ถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคกลาง (คะแนนเฉล่ีย 11.9)   

ถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคเหนือ (คะแนนเฉล่ีย 11.6) ถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

(คะแนนเฉล่ีย 11.5) และถ่ินท่ีกําเนิดเปนภาคตะวันออก (คะแนนเฉล่ีย 11.0) ตามลําดับ  
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 ผลการความสัมพันธระหวางถ่ินท่ีกําเนิดและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) พบวา 

คา F = 1.046 และ p – value = P (F(6,393) > 1.046) = 0.395 (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีกําเนิดตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  5             

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.37) 

 

ตารางท่ี 4.37  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอถ่ินท่ีกําเนดิท่ีตางกัน  

 

ถิ่นที่กําเนิด คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

ภาคเหนือ 11.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.5 

ภาคตะวันออก 11.0 

ภาคกลาง 11.9 

ภาคตะวันตก 13.4 

ภาคใต 12.7 

กรุงเทพมหานคร 12.4 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ถิ่นที่กําเนิด 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 89.036 6 14.839 1.046 0.395 

ภายในกลุม 5577.541 393 14.192   

รวม 5666.578 399    

 

สมมติฐานท่ี 6  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตเปนภาคกลาง (คะแนนเฉล่ีย 12.5) มีระดับ

ความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ถ่ินท่ีเติบโตเปนกรุงเทพมหานคร (คะแนนเฉล่ีย 12.3) ถ่ินท่ี

เติบโตเปนภาคเหนือ (คะแนนเฉล่ีย 12.1) ถ่ินท่ีเติบโตเปนภาคใต (คะแนนเฉล่ีย 12.0) ถ่ินท่ีเติบโต
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เปนภาคตะวันตก (คะแนนเฉล่ีย 11.5) ถ่ินท่ีเติบโตเปนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คะแนนเฉล่ีย 

11.0) และถ่ินท่ีเติบโตเปนภาคภาคตะวันออก (คะแนนเฉล่ีย 10.8) ตามลําดับ  

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางถ่ินท่ีเติบโตและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) พบวา 

คา F = 1.480 และ p – value = P (F(6,393) > 1.480) = 0.184 (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  6              

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.38) 

 

ตารางท่ี 4.38  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอถ่ินท่ีเติบโตท่ีตางกนั  

 

ถิ่นที่เติบโต คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

ภาคเหนือ 12.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.0 

ภาคตะวันออก 10.8 

ภาคกลาง 12.5 

ภาคตะวันตก 11.5 

ภาคใต 12.0 

กรุงเทพมหานคร 12.3 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ถิ่นที่เติบโต 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 89.036 6 20.865 1.480 0.184 

ภายในกลุม 5577.541 393 14.100   

รวม 5666.578 399    
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สมมติฐานท่ี 7  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะของการอยูอาศัย

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานะของการอยูอาศัยเปนเจาบาน/คูสมรสเจาบาน 

(คะแนนเฉล่ีย 13.0) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด  รองลงมา คือ สถานะของการอยูอาศัยเปน   

อ่ืน ๆ ไดแก บานพักราชการ คอนโดมิเนียม เปนตน (คะแนนเฉล่ีย 12.5) สถานะของการอยูอาศัย

เปนอาศัยในบานบิดา มารดา (คะแนนเฉล่ีย 11.9) สถานะของการอยูอาศัยเปนอาศัยในบานเพื่อน/

คนรูจัก (คะแนนเฉล่ีย 11.2) สถานะของการอยูอาศัยเปนอาศัยในบานผูใหเชา (คะแนนเฉล่ีย 10.5) 

และสถานะของการอยูอาศัยเปนอาศัยในบานญาติพ่ีนอง (คะแนนเฉล่ีย 10.2) ตามลําดับ  

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานะของท่ีอยูอาศัยและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of 

Variance) พบวา คา F = 6.642 และ p – value = P (F(5,394) > 6.642) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะของการอยูอาศัยตางกันจะมีความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 7 (รายระเอียดดังตารางท่ี 4.39) 
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ตารางท่ี 4.39  ผลการวเิคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอสถานะของท่ีอยูอาศัย 

                       ท่ีตางกัน  

 

สถานะของที่อยูอาศัย คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

เจาบาน/คูสมรสเจาบาน 13.0 

อาศัยในบานบิดา มารดา 11.9 

อาศัยในบานญาติพ่ีนอง 10.2 

อาศัยในบานเพื่อน/คนรูจัก 11.2 

อาศัยในบานผูใหเชา 10.5 

อ่ืน ๆ ไดแก บานพักราชการ คอนโดมิเนียม เปนตน 12.5 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

สถานะของที่

อยูอาศัย 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 440.491 5 88.098 6.642 0.000 

ภายในกลุม 5226.087 394 12.234   

รวม 5666.578 399    

  

 สมมติฐานท่ี 8  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานครตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) พบวา คา r = 0.246 และ Sig. (2 – tailed) = 0.000  (< 0.05) หมายความวา 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครตางกันมี

ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.40) 
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ตารางท่ี 4.40  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอระยะท่ีอยูอาศัยใน  

                       กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร 
400 0.246 0.000 

 

สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีศาสนาตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีนับถือศาสนาคริสต (คะแนนเฉล่ีย 14.6) มีระดับความรู

ความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ นับถือศาสนาพุทธ (คะแนนเฉล่ีย 12.1) นับถือศาสนาอิสลาม 

(คะแนนเฉล่ีย 10.8) และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ไดแก ไมนับถือศาสนา เปนตน (คะแนนเฉล่ีย 10.0) 

ตามลําดับ  

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนาและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of 

Variance) พบวา คา F = 1.388 และ p – value = P (F(3,396) > 1.388) = 0.246 (> 0.05) หมายความวา 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีศาสนาตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9              

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.41) 
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ตารางท่ี 4.41  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอศาสนาท่ีตางกัน  

 

ศาสนา คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

พุทธ 12.1 

อิสลาม 10.8 

คริสต 14.6 

อ่ืน ๆ ไดแก ไมนับถือศาสนา เปนตน 10.0 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ศาสนา 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 58.970 3 19.657 1.388 0.246 

ภายในกลุม 5607.607 396 14.161   

รวม 5666.578 399    

 

สมมติฐานท่ี 10  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

จะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

ผลก า ร ศึ ก ษ า  พบว า  ก ลุ มตั ว อ ย า ง ท่ี มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สู ง ก ว า ป ริ ญญ า ต รี                      

(คะแนนเฉล่ีย 14.4) มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

(คะแนนเฉล่ีย 12.7) ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/เทียบเทา (คะแนน

เฉล่ีย 11.6) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เทียบเทา (คะแนนเฉล่ีย 

10.9) และระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนนเฉล่ีย 10.2) ตามลําดับ  

 ผลการความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) พบวา 

คา F = 10.002 และ p – value = P (F(4,395) > 10.002) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10              

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.42) 
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ตารางท่ี 4.42  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอระดับการศึกษาท่ี  

                       ตางกัน  

 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 10.2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร   

วิชาชีพ/เทียบเทา 
10.9 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ 

เทียบเทา 
11.6 

ปริญญาตรี 12.7 

สูงกวาปริญญาตร ี 14.4 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ระดับ

การศึกษา 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 521.148 4 130.287 10.002 0.000 

ภายในกลุม 5145.429 395 13.026   

รวม 5666.577 399    

 

สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษา

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน   

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาสายวทิยาศาสตร (คะแนนเฉล่ีย 13.2) 

มีระดับความรูความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ พ้ืนฐานการศึกษาสายศิลปศาสตร(คะแนนเฉล่ีย 

13.0) พ้ืนฐานการศึกษาสายอาชีพ (คะแนนเฉล่ีย 11.1) และพ้ืนฐานการศึกษาสายอ่ืน ๆ ไดแก 

ประถมศึกษา และไมไดศึกษา เปนตน(คะแนนเฉล่ีย 10.8) ตามลําดับ 

ผลการความสัมพันธระหวางพ้ืนฐานการศึกษาและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) พบวา 

คา F = 10.676 และ p – value = P (F(3,396) > 10.676) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 11              

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.43) 

 

ตารางท่ี 4.43  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอพ้ืนฐานการศึกษาท่ี 

                       ตางกัน  

 

พ้ืนฐานการศึกษา คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

สายอาชีพ 11.1 

สายวิทยาศาสตร 13.2 

สายศิลปศาสตร 13.0 

อ่ืน ๆ ไดแก ประถมศึกษา ไมไดศึกษา เปนตน      10.8 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

พ้ืนฐาน

การศึกษา 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 424.020 3 141.340 10.676 0.000 

ภายในกลุม 5242.558 396 13.239   

รวม 5666.578 399    

 

สมมติฐานท่ี 12  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน   

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพนักบริหาร (คะแนนเฉล่ีย 15.0) มีระดับความรู

ความเขาใจสูงสุด รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว  (คะแนนเฉล่ีย 13.5) ขาราชการ (คะแนนเฉล่ีย 13.3) 

อ่ืน ๆ ไดแก พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เปนตน (คะแนนเฉล่ีย 12.8) กําลังศึกษา (คะแนนเฉล่ีย 12.5) 

พนักงานบริษัทเอกชน (คะแนนเฉล่ีย 12.3) ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน (คะแนนเฉล่ีย 11.9) 

ลูกจางราชการ (คะแนนเฉล่ีย 10.6) เกษตรกร (คะแนนเฉล่ีย 10.5) รับจางท่ัวไป (คะแนนเฉล่ีย 10.2) 

และคาขาย (คะแนนเฉล่ีย 9.50) ตามลําดับ 

ผลการความสัมพันธระหวางอาชีพและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดวยสถิติการวิเคราะหทางเดียว (F – test; One – way Analysis of Variance) พบวา คา         

F = 4.968 และ p – value = P (F(10,389) > 4.968) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี
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ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี  11                            

(รายระเอียดดังตารางท่ี 4.44) 

 

ตารางท่ี 4.44  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตออาชีพท่ีตางกัน  

 

อาชีพ คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ (คะแนน) 

ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน 11.9 

กําลังศึกษา 12.5 

ธุรกิจสวนตัว 13.5 

นักบริหาร 15.0 

ขาราชการ 13.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 12.3 

ลูกจางราชการ 10.6 

รับจางท่ัวไป 10.2 

เกษตรกร 10.5 

คาขาย 9.50 

อ่ืน ๆ ไดแก พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เปนตน 12.8 

การทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

อาชีพ 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

(p – value) 

ระหวางกลุม 641.676 10 64.168 4.968 0.000 

ภายในกลุม 5024.901 389 12.917   

รวม 5666.578 399    

 

สมมติฐานท่ี 13  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณทํางาน

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน   

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางประสบการณทํางานและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 
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Moment Correlation Coefficient) พบวา คา r = 0.213 และ Sig. (2 – tailed) = 0.000 (< 0.05) 

หมายความวาประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีระดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 13 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.45) 

 

 ตารางท่ี 4.45  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                        พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรงุเทพมหานครตอประสบการณทํางาน  

 

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

ประสบการณทํางาน 400 0.213 0.000 

 

สมมติฐานท่ี 14  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน 

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คา r =  0.214 

และ Sig. (2 – tailed) = 0.000 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันมีระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 14 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.46) 
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ตารางท่ี 4.46  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอการไดรับขอมูล 

                       ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
400 0.214 0.000 

    

สมมติฐานท่ี 15  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีของการไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา 

คา r =  0.093 และ Sig. (2 – tailed) = 0.063 (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 15 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.47) 

 

ตารางท่ี 4.47  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอความถ่ีของการไดรับ 

                       ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

ความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
400 0.063 0.000 
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  สมมติฐานท่ี 16  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับอบรมความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน  

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 11.9) มีระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอย

กวาเคยไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 12.2) 

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา t = - 0.546 และ Sig. (2 – tailed) = 0.585       

(> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับอบรมความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 16 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.48) 

 

ตารางท่ี 4.48  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอการไดรับการอบรม  

                       ความรูเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตางกัน 

 

การไดรับ

อบรมความรู

ความเขาใจ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมเคย 228 11.9 3.6944 
- 0.546 0.585 

เคย 172 12.2 3.8723 

รวม 400 12.0 3.7686   
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  สมมติฐานท่ี 17 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) พบวา คา r = 0.205 และ Sig. (2 – tailed) = 0.000 (< 0.05) 

หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมี

ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 17 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.49) 

 

ตารางท่ี 4.49  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

ตัวแปรอิสระ จํานวนตัวอยาง 

ความรูความเขาใจ 

คาสัมประสิทธิ์

สัมพันธ (p) 

Sig. 

(2 – tailed) 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 400 0.205 0.000 

 

สมมติฐานท่ี 18  ประชาชนท่ีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการออมเงินตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมมีการออมเงิน (คะแนนเฉล่ีย 11.3) มีระดับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวามีการออมเงิน (คะแนนเฉล่ีย 12.5)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการออมเงินและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา t = - 3.137 

และ Sig. (2 – tailed) = 0.002 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีการออมเงินตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 18 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.50) 
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ตารางท่ี 4.50  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอการออมเงินท่ีตางกัน 

 

การออมเงิน 
จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมมี 156 11.3 3.6605 
-3.137 0.002 

มี 244 12.5 3.7696 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

สมมติฐานท่ี 19  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีภาระหนี้สินตางกันจะ

มีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมมีหนี้สิน (คะแนนเฉล่ีย 11.7) มีระดับความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวามีหนี้สิน (คะแนนเฉล่ีย 12.3)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการมีภาระหนี้สินและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา     

t = - 1.580 และ  Sig. (2 – tailed) = 0.115 (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีภาระหนี้สินตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  19  

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.51) 

 

ตารางท่ี 4.51   ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                        พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอภาระหนี้สินท่ีตางกัน 

 

ภาระหนี้สิน 
จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมมี 198 11.7 3.8201 
- 1.580 0.115 

มี 202 12.3 3.7032 

รวม 400 12.0 3.7686   
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  สมมติฐานท่ี 20 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพทางสังคม

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมมีสถานภาพทางสังคม (คะแนนเฉล่ีย 12.0) มีระดับ

ความรู ค ว าม เข า ใ จปรั ชญาของ เศ รษฐกิ จพอ เ พีย งน อยก ว า มีสถานภ าพทา ง สั งคม                      

(คะแนนเฉล่ีย 12.3)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมและระดับความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา     

t = - 0.456 และ Sig. (2 – tailed) = 0.649 (> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพทางสังคมตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 20 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.52) 

 

ตารางท่ี 4.52  แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ                   

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอสถานภาพทางสังคมท่ี 

                       ตางกัน 

 

สถานภาพ

ทางสังคม 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมมี 350 12.0 3.8032 
- 0.456 0.649 

มี 50 12.3 3.5445 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

สมมติฐานท่ี 21  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการบริจาคทรัพยเพ่ือ

สาธารณประโยชนตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

  ผลการศึกษา  พบว า  กลุมตัวอยางท่ีไม เคยบริจาคทรัพย เ พ่ือสาธารณประโยชน            

(คะแนนเฉล่ีย 10.8) มีระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวาเคยบริจาค

ทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน (คะแนนเฉล่ีย 12.4)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนและระดับ

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 
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(t – test) พบวา t = - 3.510 และ  Sig. (2 – tailed) = 0.001 (< 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนตางกันมีระดับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 21 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.53) 

 

ตารางท่ี 4.53  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรงุเทพมหานครตอการบริจาคทรัพยเพ่ือ  

                       สาธารณประโยชนท่ีตางกัน 

 

การบริจาคทรัพย

เพ่ือ

สาธารณประโยชน 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมเคย 90 10.8 3.6430 
- 3.510 0.001 

เคย 310 12.4 3.7370 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

สมมติฐานท่ี 52  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณเขารวม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกัน    

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมมีประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 11.8) มีระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอยกวามี

ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (คะแนนเฉล่ีย 12.4)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการมีประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา t = - 1.552 และ  Sig. (2 – tailed) = 0.121      

(> 0.05) หมายความวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณเขารวม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี  23   

(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.54) 
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ตารางท่ี 4.54  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอการมีประสบการณ 

                       เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตางกัน 

 

การมี

ประสบการณ

เขารวม

กิจกรรมที่

เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมมี 262 11.8 3.8049 
- 1.552 0.121 

มี 138 12.4 3.6786 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

สมมติฐานท่ี 23 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการอาศัยในชุมชนท่ีนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกัน    

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมไดอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัต ิ(คะแนนเฉล่ีย 12.1) มีระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาท่ีได

อาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ(คะแนนเฉล่ีย 12.0)  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัติและระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยสถิติการเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) พบวา t = 0.401 และ  Sig. (2 – tailed) = 0.689 (> 0.05) หมายความวา 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติตางกันมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 23 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.55) 
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ตารางท่ี 4.55  ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                       พอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครตอการอาศัยในชุมชนท่ี 

                       นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติท่ีตางกัน 

 

การอาศัยใน

ชุมชนท่ีนํา

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียงมา

ปฏิบัต ิ

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

t 
Sig. 

(2 – tailed) 

ไมมี 213 12.1 3.8226 
0.401 0.689 

มี 187 12.0 3.7147 

รวม 400 12.0 3.7686   

 

 

   
 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต 

กรุงเทพมหานคร  เปนการวิจัยแบบสํารวจจากตัวอยาง  (Sample Survey Research)  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจ และปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันและเปนแนวทางการ

เผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลุมประชากรเปาหมาย ไดแก ผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 

ป กลุมประชากรตัวอยาง ไดแก ผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ป 

จํานวน 400 ตัวอยาง ทําการสุมดวยวิธี Cluster Random Sampling เก็บขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม ถึง

วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social 

Science: SPSS  Version 14.0) โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (t – test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F – test: One – way Analysis of Variance) และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี ้

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

  5.1.1  ปจจัยสวนบุคคล 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 208 ราย (รอยละ 52.0) มี

อายุระหวาง 25 – 29 ป จํานวน 62 ราย (รอยละ 15.5) มีสถานภาพสมรสเปนสมรส จํานวน 207 ราย              

(รอยละ 51.8) อยูในครอบครัวเดี่ยว จํานวน 300 ราย (รอยละ 75.0) มีถ่ินกําเนิดในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 153 ราย (รอยละ 38.3) มีถ่ินท่ีเติบโตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 186 ราย (รอยละ 46.5) 
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เปนเจาบาน/คูสมรสเจาบาน จํานวน 176 ราย (รอยละ 44.0) อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง              

20 – 29 ป จํานวน 111 ราย (รอยละ 27.8) นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 380 ราย (รอยละ 95.0) จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 199 ราย (รอยละ 49.8) มีพ้ืนฐานการศึกษาสายอาชีพ จํานวน 

164 ราย (รอยละ 41.0) ประกอบอาชีพขาราชการ จํานวน 91 ราย (รอยละ 22.8) มีประสบการณ

ทํางานต่ํากวา 10 ป จํานวน 193 ราย (รอยละ 48.3) ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน จํานวน 392 ราย (รอยละ 98.0) ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุดจากส่ือโทรทัศน จํานวน 298 ราย (รอยละ 74.5) ไดรับขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่ํากวา  4 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 273 ราย (รอยละ 68.3) 

และไมเคยไดรับการอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 228 ราย      

(รอยละ 57.0)  

 

 5.1.2  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 

145 ราย  (รอยละ 36.3) รายไดเพียงพอตอคาใชจาย จํานวน 213 ราย (รอยละ 53.3) มีการออมเงิน 

จํานวน 244 ราย (รอยละ 61.0) และมีภาระหนี้สิน จํานวน 202 ราย (รอยละ 50.5) โดยมีภาระหนี้สิน

ต่ํากวา 100,000 บาท จํานวน 83 ราย (รอยละ 41.1) กูเงินจากธนาคารพาณิชย จํานวน 114 ราย    

(รอยละ 56.4) มีวัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ/เชาซ้ือบาน/ท่ีดิน จํานวน 81 ราย        

(รอยละ 40.1) และมีความสามารถในการชําระหนี้ จํานวน 175 ราย (รอยละ 86.6)  

 

 5.1.3  ปจจัยดานสังคม 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคม จํานวน 350 ราย    

(รอยละ 86.6) เคยบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน จํานวน 310 ราย (รอยละ 77.5) ไมมี

ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 262 ราย (รอยละ 65.5) และไมได

อาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จํานวน 213 ราย (รอยละ 53.3)  

 

 5.1.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจปานกลาง จํานวน 253 

ราย (รอยละ 63.3) เม่ือแยกตามรายขอคําถาม พบวา มีขอคําถาม 10 ขอ ท่ีมีความรูความรูความเขาใจ

ในระดับสูง 
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 5.1.5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการศึกษา

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจาก

การผลิตส่ือท่ีไมสามารถอธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมตามลักษณะของบุคคลท่ี

แตกตางกัน จึงเสนอใหปรับปรุงส่ือใหนําเสนอขอมูลใหหลากหลายและเนนใหตัวอยางท่ีเปน

รูปธรรมแกประชาชน  

 

5.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

  สมมติฐานท่ี 1  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา เพศของประชาชนท่ี

มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

    สมมติฐานท่ี 2  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกันจะมีความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 หมายความวา อายุของประชาชนท่ี

มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน

จะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 หมายความวา สถานภาพสมรส

ของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 4  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะครอบครัว

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 หมายความวา ลักษณะครอบครัว

ของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 5  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีกําเนิดตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 หมายความวา ถ่ินท่ีกําเนิดของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 6  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 หมายความวา ถ่ินท่ีเติบโตของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 7  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะของท่ีอยูอาศัย

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 หมายความวา สถานะของการอยู

อาศัยของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 8  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานครตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 หมายความวา ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย

ในกรุงเทพมหานครของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรู

ความเขาใจเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 9  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีศาสนาตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9 หมายความวา ศาสนาของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 10  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

จะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 10 หมายความวา ระดับการศึกษา

ของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 11  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษา

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 11 หมายความวา พ้ืนฐานการศึกษา

ของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 12  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี12 หมายความวา อาชีพของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 13  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณทํางาน

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 13 หมายความวา ประสบการณ

ทํางานของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 14  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 14 หมายความวา การไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 15  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีของการไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 15 หมายความวา ความถ่ีของการ

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 16  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการไดรับอบรมความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 16 หมายความวา การไดรับอบรม

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 17 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 17 หมายความวา รายไดเฉล่ียตอ

เดือนของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 18  ประชาชนท่ีภูมิลําเนาในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีการออมเงินตางกันจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 18 หมายความวา การออมเงินของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 19  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีภาระหนี้สินตางกันจะ

มีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 19 หมายความวา ภาระหน้ีสินของ

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 20 ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพทางสังคม

ตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 20 หมายความวา สถานภาพทาง

สังคมของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

สมมติฐานท่ี 21  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการบริจาคทรัพยเพ่ือ

สาธารณประโยชนตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน    



149 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 21 หมายความวา การบริจาคทรัพย

เพ่ือสาธารณประโยชนของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 22  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณเขารวม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกัน   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 22 หมายความวา ประสบการณเขา

รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมี

ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05    

สมมติฐานท่ี 23  ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการอาศัยในชุมชนท่ีนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตางกันจะมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกนั    

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 23 หมายความวา การอาศัยในชุมชน

ท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตขิองประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครไมมี

ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05    

  จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปเปนความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามไดดังตาราง 5.1  
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ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

มีความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธ 

1.   เพศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 √ 

2.   อายุ √  

3.   สถานภาพสมรส √  

4.   ลักษณะครอบครัว √  

5.   ถ่ินท่ีกําเนิด  √ 

6.   ถ่ินท่ีเติบโต  √ 

7.   สถานะของการอยู 

      อาศัย       
√  

8.  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 

     ในกรุงเทพมหานคร 
√  

9.   ศาสนา  √ 

10.  ระดับการศึกษา √  

11.  พ้ืนฐานการศึกษา √  

12.  อาชีพ √  

13.  ประสบการณ 

       ทํางาน 
√  

14.  การไดรับขอมูล  

       ขาวสารเกี่ยวกับ 

       ปรัชญาของ   

       เศรษฐกิจพอเพียง 

 √  

15.  ความถ่ีของการ 

       ไดรับขอมูล   

        ขาวสารเกี่ยวกับ 

        ปรัชญาของ 

        เศรษฐกิจพอเพียง 

  
√ 
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ตารางท่ี 5.1  (ตอ) 

    

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

มีความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธ 

16.  การไดรับการ 

       อบรมความรูความ  

       เขาใจปรัชญาของ     

       เศรษฐกิจ พอเพียง 

ความรูความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

√ 

17.  รายไดเฉล่ียตอ 

       เดือน 
√  

18.  การออมเงิน √  

19.  ภาระหนี้สิน  √ 

20.  สถานภาพทาง 

       สังคม 
 √ 

21.  การบริจาคทรัพย 

       เพ่ือสาธารณะ 

       ประโยชน 

√  

22.  ประสบการณเขา 

       รวมกิจกรรมท่ี 

       เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ 

       พอเพียง 

 √ 

23.  การอาศัยใน 

       ชุมชนท่ีนํา   

       ปรัชญาของ 

       เศรษฐกิจ 

       พอเพียงมาปฏิบัต ิ

 √ 
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5.3  อภิปรายผล 

 

  5.3.1  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู             

                        ที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    5.3.1.1  อาย ุ

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีอายุตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนย่ิงมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีระดับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นตามไปดวย เนื่องจากผูท่ีมีอายุมากขึ้นมักผานการ

ตัดสินใจ ผานการใชวิจารณญาณเพ่ือไตรตรองส่ิงตาง ๆ มามากกวา เม่ือไดรับรูเรื่องราวหรือขอมูล

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเทากันผูท่ีอายุมากกวาสามารถนําประสบการณจากการใชชีวิต

มาชวยในกระบวนการรับรูไดมากกวา จึงทําใหประชาชนท่ีมีอายุมากกวาจะมีระดับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ีมีอายุนอยกวา สอดคลองกับ 

การศึกษาของ สมชัย กมลเทพเทวินทร (2546: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจของ

ขาราชการกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม: กรณีศึกษา

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวา อายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของ

ขาราชการกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานนโยบายบานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม  และ

สอดคลองกบัการศึกษาของ กรวิภา สงวนศักดิ์ (2547: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจ

ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงพบวา อายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

  5.3.1.2  สถานภาพสมรส 

  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา สถานภาพสมรสมีผลตอระดับ

ความรูความเขาใจ เนื่องจากประชาชนท่ีสมรสแลวและผู ท่ีเปนหมายตองแบกรับภาระความ

รับผิดชอบมากขึ้นจากชีวิตคู การใชชีวิตจึงตองรูจักไตรตรองมากข้ึนกวาผูท่ีเปนโสดและผูท่ีแยกกัน

อยู เม่ือรับรูขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจํานวนเทากันจึงมีสติคิดพิจารณาและทํา

ความเขาใจไดดีกวา สอดคลองกับการศึกษาของ ไพศาล ทองแทน (2546: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษา

ความรูความเขาใจของผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม 
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พ.ศ. 2478 จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวา สถานภาพสมรสเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของ

ผูประกอบการโรงแรม และสอดคลองกับการศึกษาของ นิรันดร วงคสารภี (2547: บทคัดยอ) ท่ี

ทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีศึกษา ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวา สถานภาพสมรสเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

ความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  5.3.1.3  ลักษณะครอบครัว  

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีลักษณะครอบครัวตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีอยูในครอบครัวเดี่ยว

จะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ีอยูใน

ครอบครัวขยาย เนื่องจากครอบครัวเดี่ยวตองชวยเหลือตัวเองมากกวา ความหวังในการพ่ึงพาผูอ่ืน

เหมือนครอบครัวขยายจะนอยกวา จึงเปนสวนสงเสริมใหมีความจําเปนท่ีตองเรียนรูหรือรับรูความรู

ตาง ๆ อยางรวดเร็ว จึงเกื้อใหสามารถมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดดีกวาครอบครัวขยาย ทําใหประชาชนท่ีอาศัยในครอบครัวเดี่ยวมีระดับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีกวาประชาชนท่ีอาศัยในครอบครัวขยาย 

  5.3.1.4  สถานะของการอยูอาศัย      

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีสถานะของการอยูอาศัยตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา สถานะของการอยูอาศัย

มีผลตอระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการเปนเจาบาน/คู

สมรสเจาบานหรืออาศัยในบานบิดา มารดา จําเปนตองมีความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้นในฐานะเจาของ

สินทรัพย ความรับผิดชอบนี่เองท่ีทําใหชีวิตมีเปาหมายมากขึ้น ใชชีวิตอยางมีสติมากขึ้น ตองใช

สมาธิและปญญาในการตัดสินใจมากขึ้น จึงเปนปจจัยเอ้ือใหเจาบาน/คูสมรสเจาบาน หรือผูท่ีอาศัย

ในบานบิดา มารดา มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวาผูท่ีอาศัย

ในบานญาติพ่ีนอง บานเพื่อน/คนรูจัก หรือบานผูใหเชา  

   5.3.1.5  ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในกรงุเทพมหานครตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ยิ่งอาศัยใน

กรุงเทพมหานครยาวนานขึ้นก็ยิ่งมีความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 
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เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความหลายหลายของกลุมคน สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ เปนตน จึงมี

สภาวการณตาง ๆ ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูเพ่ือความอยูรอด การแขงขันท่ีมาพรอมกับการ

ดําเนินชีวิตทําใหประชาชนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครยาวนานกวาสามารถปรับตัวและเรียนรูส่ิง

ตาง ๆ ไดดีกวา สอดคลองกับการศึกษาของ กรวิภา สงวนศักดิ์ (2547: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษา

ความรูความเขาใจของกระชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง กรณีศึกษาเขตเทศบาล

เมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงพบวา ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

   5.3.1.6  ระดับการศึกษา  

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงจะมี

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาต่ํากวา เนื่องจาก

การศึกษาทําใหเกิดการพัฒนาระดับสติปญญาซ่ึงมีผลตอการแปลสารท่ีไดรับรูมา ประชาชนท่ีมี

ระดับการศึกษาสูงจึงรับรู เรียนรู ไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากกวาประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ฆานิษฐา กองกวิน (2551: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษา

เรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา การศึกษาสูงสุดเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม 

  5.3.1.7  พ้ืนฐานการศึกษา 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาใน

สายวิทยาศาสตรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ีมี

พ้ืนฐานการศึกษาในสายอ่ืน ๆ เนื่องจากประชาชนท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาในสายวิทยาศาสตรจะมี

ความคิดเชิงตรรกะเปนเหตุเปนผลมากกวา ทําใหเม่ือเรียนรูหรือศึกษาในเวลาเทากันจะมีระดับ

ความรูความเขาใจมากกวา ดังนั้น พ้ืนฐานการศึกษาจึงมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปวัน มีนรักษเรือนเดช (2549: บทคัดยอ) ท่ี

ทําการศึกษาเรื่องการประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวม

โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงพบวา สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิต
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พอเพียงตามแนวพระราชดําร ิและสอดคลองกับการศึกษาของ ฆานิษฐา กองกวิน (2551: บทคัดยอ) 

ท่ีทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา พ้ืนฐานการศึกษาเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  

  5.3.1.8  อาชีพ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีอาชีพตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา อาชีพมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากแตละอาชีพจะมีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจากสังคม

รอบขางท่ีแตกตาง เวลาทํางานท่ีแตกตาง อีกท้ังการส่ือสารของส่ือไมสามารถถายทอดใหแก

ประชาชนทุกอาชีพไดเขาใจเทาเทียมกัน จึงทําใหการประกอบอาชีพมีผลตอระดับความรูความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับการศึกษาของ นิรันดร วงคสารภี (2547: 

บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล กรณีศึกษา ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวา อาชีพเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

ความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับ

การศึกษาของ ปวัน มีนรักษเรือนเดช (2549: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเรื่องการประยุกตแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนว

พระราชดําร ิซ่ึงพบวา อาชีพเปนปจจัยท่ีมีผลตอการประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติของประชาชนท่ีเขารวมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

  5.3.1.9  ประสบการณทํางาน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีประสบการณทํางานตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีมีประสบการณทํางาน

เพ่ิมขึ้นจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ

ทํางานจะทําใหมีความรับผิดชอบในหนาท่ีเพ่ิมขึ้น ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เพ่ิมขึ้น จึงเปนสวน

ชวยใหรับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ 

กาญจนา ขุนทอง (2548: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจในการบริหารงานบุคคลของ

คณะผูบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองคกรการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงพบวา ประสบการณทํางานเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในการ

บริหารงานบุคคลของคณะผูบริหารสวนตําบล 
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  5.3.1.10  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีระดับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

หมายความวา ประชาชนท่ีไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือมาก

ชนิดกวาจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ี

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือนอยชนิดกวา เนื่องจากการไดรับ

ขอมูลขาวสารจากส่ือหลากหลายชนิดทําใหเพ่ิมมุมมองในการนําขอเท็จจริงตาง ๆ มาผาน

กระบวนการคิด จนมีทักษะทางความคิด และพัฒนาสติปญญาไดมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษา

ของ ชาติชาย เอมโกษา (2546: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจของประธานองคกร

เกษตรกรตอพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงพบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนปจจัย

ท่ีมีผลตอความรูความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกร และสอดคลองกับการศึกษาของ กรวิภา 

สงวนศักดิ์ (2547: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงพบวา การ

ไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจในการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี  

  5.3.1.11  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ปะชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

มากกวาจะมีระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชนชนท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา เนื่องจากประชนชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวามักเปนผูท่ีมี

ประสบการณมามาก มักมีความเช่ียวชาญกวา ผานการเรียนรูมามากกวา จึงมีทักษะท่ีจะชวยสงเสริม

ใหมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมากกวาหากมีการบริโภคส่ือ

ปริมาณเทากนั สอดคลองกับการศึกษาของ ชาติชาย เอมโกษา (2546: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษา

เรื่องความรูความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกรตอพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงพบวารายไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรู

ความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกร และสอดคลองกับการศึกษาของ สายน้ําผ้ึง รัตนงาม 
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(2547: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรือ่งความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: 

กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ซ่ึงพบวา รายไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของสมาชิก

เสถียรธรรมสถานในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

  5.3.1.12  การออมเงิน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีการออมเงินตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีมีการออมเงินจะมีระดับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชาชนท่ีไมมีการออมเงิน เนื่องจากผูท่ีมีการ

ออมเงินถือเปนผูท่ีมีภูมิคุมกันทางดานการเงิน อาจเปนลักษณะนิสัยสวนตัวหรือเกิดจากการเรียนรูก็

ตาม ซ่ึงเปนการควบคุมตนเองใหอยูในระดับความเส่ียงทางการเงินท่ีต่ํา และผูท่ีมีการออมเงินมักมี

ความคิดท่ีรอบคอบกอนการใชเงิน จึงมีสวนคลายกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหมี

ระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาผูท่ีไมไดออมเงิน สอดคลองกับการศึกษา

ของ นพพร เมธีอนันตกุล (2549: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องการนําปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงพบวาการออมเงินเปนปจจัยท่ีมีผลตอการ

นําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5.3.1.13  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีการบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีเคย

บริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมากกวาประชาชนท่ีไมเคยบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน เนื่องจากประชาชนท่ีเคย

บริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนเปนผูท่ีถือวามีความเสียสละ ผูท่ีเสียสละมักจะมีการแบงปน

ความสุขสวนตัวสูสวนรวม เม่ือตนสุขสบายก็รูจักแบงปนใหผูอ่ืนสุขสบายดวย จึงชวยสงเสริมให

สามารถทําความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดีกวาผูท่ีไมมีการบริจาคทรัพยเพ่ือ

สาธารณประโยชน จึงทําใหมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวา

ดวย 
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5.3.2  ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 

          ผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5.3.2.1  เพศ  

    จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีเพศตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา เพศไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน และ

สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ  นิรันดร  วงคสารภี    

(2547: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบล: กรณีศึกษา ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบวา เพศเปนปจจัยท่ี

ไมมีผลตอความรูความเขาใจของประชาชนตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และ

สอดคลองกับ การศึกษาของ ฆานิษฐา กองกวิน  (2551: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงพบวา เพศเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

    5.3.2.2  ถ่ินกําเนิด 

    จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีถ่ินกําเนิดตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ถ่ินกําเนิดไมมีผลตอระดับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากปจจุบันการเดินทางสะดวกมากขึ้น ถ่ินกําเนิดจึง

ไมมีผลใด ๆ จากการพบปะของผูคนทําใหคนในแตละท่ีมีความคิดใกลเคียงกนั และจากการส่ือสาร

ท่ีครอบคลุมมากขึ้นกวาในอดีต ชวยสงเสริมใหผูท่ีมีถ่ินกําเนิดตางกันมีโอกาสไดรับส่ือแขนงตาง ๆ 

ไดอยางทัดเทียม จึงทําใหมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ใกลเคียงกัน สอดคลองกับการศึกษาของ สมชัย ฤทธิผลิน  (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษา

ความรูความเขาใจของนักศึกษาตอพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย พ .ศ. 2535 ซ่ึงพบวา 

ภูมิลําเนาเดิมเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจของนักศึกษาตอพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัย พ.ศ. 2535 

   5.3.2.3  ถ่ินท่ีเติบโต 

    จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ถ่ินท่ีเติบโตไมมีผลตอระดับ

ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากปจจุบันไมวาจะเติบโตท่ีไหนก็สามารถ

รับขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากการส่ือสารท่ีครอบคลุม จึงไมมีความเหล่ือมลํ้าในเรื่องของ

การไดรับขอมูลขาวสาร ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกรูปแบบ ดังนั้น ถ่ินท่ีเติบโต

จึงไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูท่ีมีถ่ินท่ีเติบโตท่ีตางกันจึงมี

ระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใกลเคียงกัน  

   5.3.2.4  ศาสนา 

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีนับถือศาสนาตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ศาสนาไมมีผลตอระดับความรู

ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากทุกศาสนาเปดกวางสําหรับการศึกษา ประชาชน

ทุกศาสนาสามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกรูปแบบ วัฒนธรรม ความเช่ือ และบทบัญญัติในแตละ

ศาสนาจึงไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูท่ีนับถือศาสนาท่ี

ตางกันจึงมีระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใกลเคียงกัน สอดคลองกับ

การศึกษาของ ไพศาล ทองแทน (2546: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาความรูความเขาใจของ

ผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ .ศ. 2478 จังหวัด

เชียงราย ซ่ึงพบวา การนับถือศาสนาเปนปจจัยท่ีมีไมมีผลตอความรูความเขาใจของผูประกอบการ

โรงแรม และสอดคลองกับการศึกษาของ ฆานิษฐา กองกวิน (2551: บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ศาสนาเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม  

   5.3.2.5  ความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีระดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 หมายความวา ความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากปจจุบันมีชองทางการเรียนรู

หลากหลายรูปแบบ การไดสัมผัสกับขอมูลขาวสารอยางจริงจังเพียงคร้ังเดียวก็สามารถทําใหเขาใจ

และรับรูขอมูลได อีกท้ังประชาชนเกือบ 3 ใน 4 ไดรับขอมูลจากทางโทรทัศนเชนเดียวกัน ขอมูล
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ขาวสารท่ีไดรับจะเปนลักษณะคลายคลึงกัน จึงทําใหความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.3.2.6  การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

หมายความวา ประชาชนท่ีเคยไดรับการอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ประชาชนท่ีไมเคยไดรับการอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน เนื่องจาก ปจจุบันสามารถหาขอมูล

ขาวสารทางดานเศรษฐกิจพอเพียงไดจากหลายแหลงขอมูล ผูท่ีไมไดเขารับการอบรมก็มีโอกาสท่ี

จะทําความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชนเดียวกับผูท่ีไดเขารับการอบรม จึงสงผลให

การไดรับอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอระดับความรู

ความเข าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลองกับการศึกษาของ  ชาติชาย  เอมโกษา                

(2546: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกรตอ

พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึง

พบวา การไดรับการฝกอบรมเปนปจจัยท่ีไมผลตอความรูความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกร 

และสอดคลองกับการศึกษาของ จิระ วรภัย (2548: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความรูความ

เขาใจในการทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล : 

กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงพบวา การไดรับการฝกอบรมไมมีผลตอความรูความเขาใจใน

การทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล  

   5.3.2.7  ภาระหนี้สิน 

  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีภาระหนี้สินตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ประชาชนท่ีมีหนี้สินและไมมี

หนี้สินมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน เนื่องจากไมวา

จะเปนผูท่ีมีภาระหนี้สินหรือไมก็ตามสามารถศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือ

ชนิดตาง ๆ ไดอยางอิสระเทากัน จึงทําใหภาระหนี้สินไมมีผลตอระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับการศึกษาของ นพพร เมธีอนันตกุล (2549: บทคัดยอ) 

ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องการนําปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
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เพชรบูรณ  ซ่ึงพบวา หนี้สินเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอการนําปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิต 

   5.3.2.8  สถานภาพทางสังคม 

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีสถานภาพทางสังคมตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา สถานภาพทางสังคมไมมีผลตอ

ระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก ไมวาจะมีตําแหนงทางสังคมหรือไมก็

สามารถเขามาศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดจากส่ือตาง ๆ  จึงทําใหมีระดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน สอดคลองกับการศึกษาของ

ชาติชาย เอมโกษา (2546: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของประธานองคกร

เกษตรกรตอพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงพบวา การเปนกรรมการขององคกรหรือกลุมอาชีพเปนปจจัยท่ีไมผลตอความรู

ความเขาใจของประธานองคกรเกษตรกร และสอดคลองกับการศึกษาของ จิระ วรภัย (2548: 

บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจในการทํางานของคณะกรรมการบริหารศูนย

ประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงพบวา การเปน

กรรมการของกลุมหรือองคกรไมมีผลตอความรูความเขาใจในการทํางานของคณะกรรมการบริหาร

ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล  

   5.3.2.9  ประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีประสบการณเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

หมายความวา ประสบการณเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไมมีผลตอระดับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แมวาการเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงจะทําใหสามารถทําความเขาใจและมีองคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได แต

ประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถหาองคความรูจาก

ทางอ่ืน ๆ ไดเชนกัน จึงทําใหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใกลเคียงกัน 

   5.3.2.10  การอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ

   จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

หมายความวา การอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติไมมีผลตอระดับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการท่ีประชาชนอาศัยในชุมชนท่ี

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติไมไดหมายความวาจะเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หากคนชุมชนมีการปฏิบัติแตตนเองไมไดเรียนรูหรือสนใจท่ีจะปฏิบัติก็ไม

สามารถทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได เชนเดียวกับผูท่ีไมได

อาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติแตแสวงหาความรูทางดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถมีความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ท้ังนี้จาก

หนังสือ ส่ือชนิดตาง ๆ ท่ีมีหลากหลาย ทําใหท้ังประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิและไมไดอาศัยในชุมชนท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ก็

สามารถศึกษาขอมูลไดเทาเทียมกัน ทําใหระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใกลเคียงกัน  

 

5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

  จากการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง โดยกลุมประชาชนท่ีมีการศึกษา

สูงหรือมีพ้ืนฐานการศึกษาสายวิทยาศาสตรจะมีความรูความเขาใจท่ีสูงกวา ซ่ึงพบวาประชาชนสวน

ใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจากส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน 

หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร/วารสาร และอินเตอรเน็ต แสดงวา ภาคเอกชนไดใหความสําคัญในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาดาน

ส่ือบุคคล เชน ครู/อาจารย ญาติพ่ีนอง และเพ่ือน พบวา ประชาชนสวนใหญไมไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือบุคคล และยังพบอีกวาการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากตําราเรียน/หนังสือเรียน และการอบรม/สัมมนาวิชาการ มี

นอยมาก ดังนั้น แสดงวาภาครัฐควรสงเสริมใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการเปดใหมีหลักสูตรรวมถึงการเขียนตํารา/หนังสือเรียนท่ีเกี่ยวกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการพัฒนารูปแบบใหนาสนใจมากขึ้น เพ่ือจะไดเขาถึงประชาชนทุก

ลําดับช้ัน และชวยสรางความสมดุล ม่ันคง และย่ังยืน ใหกับชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการจัดการ

ส่ิงแวดลอมใหมีความเหมาะสมแกประชาชน เนื่องจากปจจุบันจะเห็นวาการนําเสนอผาน

ส่ือมวลชนสามารถใหความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับผูท่ีมีการศึกษาสูงได
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คอนขางดีแลว แตยังไมสามารถส่ือสารใหผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ําเขาใจได และเม่ือวิเคราะหขอ

คําถามรายขอกจ็ะเห็นขอท่ีประชาชนสวนใหญเขาใจคลาดเคล่ือนอยางมาก ไดแก 1. ถาเราใชชีวิต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารกูยืมเงินได 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทํา

น้ําสกัดชีวภาพ หรือ น้ํายาซักลางใชเอง 3. ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรา

สามารถใชของแพงหรือฟุมเฟอยได และขอท่ีประชาชนเขาใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด คือ 4. ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการประยุกตในเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนเรื่อง

เรงดวนท่ีจะตองทําการนําเสนอโดยใชรูปแบบใหม ๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีถูกตอง  
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ภาคผนวก ก 

ผลการทดสอบคาความเท่ียงโดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน 
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สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ  

 

สูตร      r =   n       1 – ∑pq 

                                                      n-1             (st)
2 

 

 n คือ จํานวนขอในแบบทดสอบ                      

  p คือ สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 

 q คือ สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ 

            (st)
2
 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบท้ังหมด 

 

n ∑pq s (st)
2 

20 3.64 3.98 15.8 
 

   

  r =  20       1 –  3.64 

                                                     20-1             15.8 

  

                                                      =            0.810



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 
ประเด็นศึกษา  ความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

คําช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามนีจ้ัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ

ส่ิงแวดลอม) คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญดังนี้ 

 1.1  เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 1.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงของผูท่ีมี

ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  1.3  เพ่ือเปนแนวทางการเผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครไดอยางถูกตอง 

2.  ผูศึกษาจะเก็บขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดเปนความลับ และไมพาดพิงถึงบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง เพ่ือปกปองและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใหขอมูล 

3.  แบบสอบถามแบงเปน 5 สวน จํานวน 6 หนา ไดแก 

 1)  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน 17 ขอ 

 2)  ขอมูลปจจัยทางดานเศรษฐกิจ จํานวน 8 ขอ 

 3)  ขอมูลปจจัยทางดานสังคม จํานวน 4 ขอ 

 4)  คําถามความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 ขอ 

 5)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

\ 

                                                                     ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือ        

                                            

                                                                                               นาย ศีลวัต ศรีสวัสดิ ์

                                                 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดลอม) 

                                                                                    คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม                                           

                                                                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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สวนท่ี 1  คําถามปจจัยสวนบุคคล 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √  หนาขอท่ีทานเลือก และเติมขอความลงในชองวาง 

 

1. เพศ             (1) ชาย                     (2) หญิง    

2. อายุ..................ป (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

3. สถานภาพสมรส  

   (1) โสด    (2) สมรส  

   (3)  แยกกันอยู/หยาราง   (4) หมาย   

4. ลักษณะครอบครัว 

               (1) ครอบครัวเด่ียว                      (2) ครอบครัวขยาย 

5. ถ่ินท่ีกําเนิด 

  (1) ภาคเหนือ   (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  (3) ภาคตะวันออก   (4) ภาคกลาง  

  (5) ภาคตะวันตก   (6) ภาคใต 

  (7) กรุงเทพมหานคร 

6. ถ่ินท่ีเติบโต 

  (1) ภาคเหนือ   (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  (3) ภาคตะวันออก   (4) ภาคกลาง  

  (5) ภาคตะวันตก   (6) ภาคใต 

  (7) กรุงเทพมหานคร 

7. สถานะของการอยูอาศัย 

  (1) เจาบาน/คูสมรสเจาบาน  (2) อาศัยในบานบิดา มารดา 

  (3) อาศัยในบานญาติพ่ีนอง  (4) อาศัยในบานเพ่ือน/คนรูจัก 

  (5) อาศัยในบานผูใหเชา  (6) อื่น ๆ (โประระบุ).................... 

8. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร..................ป (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

9. ศาสนาท่ีนับถือ  

  (1) พุทธ      (2) อิสลาม 

  (3) คริสต     (4)  อื่น ๆ (โประระบุ).................... 
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10. ระดับการศึกษา 

  (1) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./   

                                                                                                            เทียบเทา 

  (3) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา  (4) ปริญญาตร ี

  (5) สูงกวาปริญญาตร ี

11. พ้ืนฐานการศึกษา  

  (1) สายอาชีพ    (2) สายวิทยาศาสตร 

  (3) สายศิลปศาสตร   (4) อื่น ๆ (โประระบุ).................... 

12. อาชีพ 

  (1)  ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน   (2)  กําลังศึกษา 

  (3)  ธุรกิจสวนตัว    (4)  นกับริหาร 

  (5)  ขาราชการ    (6)  พนักงานบริษัทเอกชน 

  (7)  ลูกจางราชการ   (8)  รับจางท่ัวไป 

  (9)  เกษตรกร      (10) คาขาย 

   (11) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 

13. ประสบการณทํางาน..................ป (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

14. ทานไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทางส่ือใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   (1) โทรทัศน    (2) วิทย ุ   

   (3)  หนังสือพิมพ    (4) อินเตอรเน็ต 

  (5) ญาติพ่ีนอง    (6) เพ่ือน 

  (7) คร/ูอาจารย    (8) นิตยสาร/วารสาร 

  (9) การอบรม/สัมนาทางวิชาการ          (10) ตําราเรียน/หนังสือเรียน 

   (11) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 

15. ทานไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทางส่ือใดมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 

   (1) โทรทัศน    (2) วิทย ุ   

   (3)  หนังสือพิมพ    (4) อินเตอรเน็ต 

  (5) ญาติพ่ีนอง    (6) เพ่ือน 

  (7) คร/ูอาจารย    (8) นิตยสาร/วารสาร 

  (9) การอบรม/สัมนาทางวิชาการ          (10) ตําราเรียน/หนังสือเรียน 

  (11) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 

16. ทานไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน........................................ครั้งตอสัปดาห 
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17. ทานเคยไดรับการอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม 

                         (1) ไมเคย    (2) เคย 

 

สวนท่ี 2 คําถามปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √  หนาขอท่ีทานเลือก และเติมขอความลงในชองวาง 

  

1. ทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ...........................................................บาท (กอนหักคาใชจาย) 

2. รายไดของทานเพียงพอตอคาใชจายในแตละเดือนหรือไม 

  (1) เพียงพอ    (2) เพียงพอบางเดือน 

  (3) ไมเพียงพอ   

3. ทานมีเงินออมหรือไม 

   (1) ไมมี     (2) มี  

4. ทานมีภาระหนี้สินหรือไม 

  (1) ไมมี (ขามไปตอบสวนท่ี 3)  (2) มี (กรุณาตอบ ขอ 5 ถึงขอ 8) 

5. ทานมีภาระหนี้สินท้ังหมดในปจจุบันคิดเปนเงิน.........................................บาท 

6. ทานกูยืมเงินมาจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  (1) ญาติ พ่ีนอง    (2) เงินกูนอกระบบ 

  (3) ธนาคารพาณิชย   (4) อื่น ๆ (โปรระบุ)............................. 

7. วัตถุประสงคหลักของการกูยืมเงินของทาน (ตอบเพียง 1 ขอ) 

  (1) อุปโภคบริโภค   (2) ซื้อ/เชาซื้อบาน/ท่ีดิน 

  (3) การศึกษา    (4) ธุรกิจ 

  (5) การเกษตร    (6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................. 

8. ทานสามารถชําระหน้ีสินไดทันกําหนดชําระหรือไม 

  (1) ไมได     (2) ได 
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สวนที่ 3 คําถามปจจัยทางดานสังคม 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √  หนาขอท่ีทานเลือก  

 

1. ทานมีตําแหนงทางสังคมหรือไม (อาทิ ประธานกลุมชุมชน  กลุมแมบาน) 

                         (1) ไมมี     (2) มี 

2. ทานเคยบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณะหรือไม 

                         (1) ไมเคย    (2) เคย 

3. ทานเคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม 

                         (1) ไมเคย    (2) เคย 

4. ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติหรือไม 

                         (1) ไมมี     (2) มี 

 

สวนที่ 4  คําถามความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √  ในขอท่ีทานเลือก  

  

ประเด็นคําถาม ใช ไมแนใจ ไมใช 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีต้ังอยู

บนพ้ืนฐานของทางสายกลางโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว และเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
√   

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนรูปแบบหน่ึงของการ

ประยุกตในเกษตรทฤษฎีใหม 
  √ 

3. เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยเปนกรอบ

แนวคิดท่ีชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม 
√   

4. หัวใจสําคัญของแนวพระราชดําริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมนั้น 

คือ การสงเสริมการพัฒนาตามลําดับข้ัน โดยเริ่มตนจากการสราง

ความม่ันคงใหแกเกษตรกรและครอบครัวกอน หลังจากน้ันจึง

รวมตัวกันทํากิจกรรมในชุมชน กลายเปนชุมชนเขมแข็ง ลดการ

พ่ึงพิงหนวยงานภายนอก 

√   
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ประเด็นคําถาม ใช ไมแนใจ ไมใช 

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการสรางรากฐานของประเทศ

เฉพาะดานเศรษฐกิจเปนหลัก 
  √ 

6. เศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผลิตเพ่ือบริโภคเองเทาน้ัน แตไม

สงเสริมการผลิตเพ่ือคาขาย 
  √ 

7. ถาใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเลิกคาขายกับภายนอก   √ 
8. การผลิตสินคาเพ่ือการสงออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   √ 
9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดตอหลักการทางธุรกิจท่ีเนนการ

หากําไร 
  √ 

10. ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใช

ของแพงหรือฟุมเฟอยได 
√   

11. ถาเราใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารกูยืม

เงินได 
√   

12. เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน √   

13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชกับการ

บริหารการเงินไดเปนอยางดี 
√   

14.  เศรษฐกิจพอเพียงไมสนใจความทันสมัย   √ 
15.  การพัฒนาประเทศท่ีใชกลไกการถายโอนเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศขัดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  √ 

16.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทํานํ้าสกัดชีวภาพ หรือ 

น้ํายาซักลางใชเอง 
  √ 

17.  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในอุดมคติ   √ 
18.  การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลในการดําเนิน

ชีวิต จําเปนตองเริ่มตนจากการมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
√   

19. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชในสังคมแตละ

ระดับ ท้ังระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐได 
√   

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถนําไปใชไดกับคนทุกวัย

และทุกศาสนา 
  √ 

หมายเหตุ: √ คาเฉลยท่ีถูกตอง 
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สวนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

5.1  ทานมีปญหา ในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูทีมี่ภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5.2  ทานมีอุปสรรค ในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูที่มีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5.3  ทานขอเสนอแนะ ในการศึกษาความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูทีมี่ภูมิลําเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

+++  ขอขอบคุณ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  +++ 



ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ศีลวัต  ศรีสวัสดิ ์

  

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตศรีราชา) 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 

  

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2549 – 2550   

นักวิชาการส่ิงแวดลอม กองจัดการคุณภาพ

อากาศและเสียง  กรุงเทพมหานคร 

 




