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ช่ือโครงการวิจยั การรับรู้และด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 
ช่ือผูว้จิยั            นางสาวทิพยสุ์ดา  หม่ืนหาญ 
(ภาษาองักฤษ)  Perception and Moderation Society Lifestyle of People in Nonthaburi Province 
ปีท่ีท าการวจิยั   พ.ศ.2552 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มี วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ

ประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ 
(MOSO) ของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 3.เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบ
สังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 

ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
44.80 มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 46.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวนระหวา่ง 4-6
คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีรายไดต่้อเดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 
มีค่าใชจ่้ายของครอบครัวต่อเดือนโดยเฉล่ีย 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 มีหน้ีสินคิดเป็นร้อย
ละ 78.50 มีสาเหตุหรือท่ีมาของหน้ีสิน มาจากเพื่อซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นโทรศพัท์ เคร่ืองซักผา้ 
ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 18.45 ส่วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนอนัดบัการ
ด าเนินชีวิตจะเห็นไดว้่าดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อย
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการ
ปฏิบติัค่อนขา้งบ่อยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 1. การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง  มีการด าเนินชีวิตท่ี ยึดหลกัสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกนั  2.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทางอายุ มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณแตกต่างกนั  
3.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการด าเนินชีวิตท่ี
ยึดหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 4.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความ
แตกต่างทางอาชีพมีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณแตกต่างกนั 5.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทางจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีการด าเนิน ชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณ ไม่แตกต่างกนั 6.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทาง
จ านวนรายได ้ มีการด าเนิน ชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณแตกต่างกนั 7.การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทางจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว มีการด าเนิน ชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณแตกต่างกนั   



Abstract 
 

Research Title  Perception and Moderation Society Lifestyle of People in Nonthaburi Province 
Name   Miss Thipsuda  Muenhan 
Academic Year 2009 

 
 The objectives of this research were to find out 1) the perception of moderation society project of 
people living in Nonthaburi province, 2) the opinion’s levels of moderation society lifestyle of people 
living in Nonthaburi province, and 3) to compare the opinion’s levels of moderation society lifestyle of 
people living in Nonthaburi province.  

It was found that the majority population of this study was women aged between 20-30 years old 
which was 44.80%. 34.50% graduated at vocational and high vocational levels. 46.30% of the populations 
worked for government and state enterprises organizations. 51.30% of the populations were single. 
58.50% got 4-6 members in the family. 32.30% earned between 10,001-25,000 baht per month. 33.30% 
got monthly expenses between 10,001-25,000 baht. 78.50% got debt. 18.45% of the populations were in 
debt from buying convenient facilities such as television, telephone, laundering machine, refrigerator, air 
conditioner etc. 53% of them had saving money. According to their lifestyles, it was found that 3.65% 
often practiced morality in daily life. Lifestyle immunity system was often practiced, on the average, at 
3.51%. The results of analysis and comparison of moderation society lifestyle in 5 fields were as follows: 
1) Both male and female were not different in following moderation society lifestyle. 2) The difference of 
ages led to the difference of moderation society lifestyle. 3) The difference of level of education led to 
difference of moderation society lifestyle. 4) The difference of careers led to difference of moderation 
society lifestyle. 5) The difference of the members of the family led to difference of moderation society 
lifestyle. 6) The difference of incomes also led to difference of moderation society lifestyle. 7) The 
difference of expenses also led to difference of moderation society lifestyle. 
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     50 

  
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่14 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

51 

ตารางที ่15 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

51 

ตารางที ่16 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

52 

ตารางที ่17 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งระหวา่งประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 

53 

ตารางที ่18 
 
 
ตารางที ่19 
 
 
ตารางที ่20 
 
 
ตารางที ่21 
 
 
ตารางที ่22 
 
 
ตารางที ่23 

การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

54 
 
 
     55 
 
 
     55 
 
 
     56 
 
 
     56 
 
 
     57 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่24 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั  ต่อการด าเนิน
ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

58 

ตารางที ่25 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

59 

ตารางที ่26 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

59 

ตารางที ่27 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

59 

ตารางที ่28 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

60 

ตารางที ่29 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

60 

ตารางที ่30 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
การด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

61 

ตารางที ่31 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกนั  ต่อการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

61 

ตารางที ่32 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

62 

ตารางที ่33 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

62 

 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่34 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

63 

ตารางที ่35 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

63 

ตารางที ่36 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

63 

ตารางที ่37 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้น
การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

64 

ตารางที ่38 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
ต่างกนั  ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

64 

ตารางที ่39 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

65 

ตารางที ่40 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

65 

ตารางที ่41 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

66 

ตารางที ่42 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

66 

ตารางที ่43 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

67 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่44 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 

68 

ตารางที ่45 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั  ต่อการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

68 

ตารางที ่46 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

69 

ตารางที ่47 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวมภาพรวม 

69 

ตารางที ่48 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

70 

ตารางที ่49 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

70 

ตารางที ่50 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 

71 

ตารางที ่51 การทดสอบค่าวกิฤติที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ี
ต่างกนั  ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

71 

ตารางที ่52 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
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72 

ตารางที ่53 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมภาพรวม 

72 

 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่54 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

73 

ตารางที ่55 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

73 

ตารางที ่56 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 

74 

ตารางที ่57 การทดสอบค่าวกิฤติเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชน ท่ีมีจ  านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 

74 

ตารางที ่58 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด 75 
ตารางที ่59 แสดงค่าความถ่ีของความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัผลของ

การด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
75 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจโลกไดเ้ขา้สู่ภาวะวิกฤตท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในรอบศตวรรษ 
เร่ิมตน้จากวิกฤตการณ์สถาบนัการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือนกนัยายน 2551 ท่ีเรียกกนัว่า 
“วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์” ซ่ึงไดส่้งผลเช่ือมโยงถึงระบบการเงินของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส่งผลต่อความ
เสียหายของระบบการเงินอยา่งรุนแรงซ่ึงท าให้เศรษฐกิจของประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุ่น และอีกหลายประเทศในยโุรป เขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และขณะน้ีหลายอุตสาหกรรมใหญ่ใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ก าลงัประสบปัญหาทางการเงินถึงขั้นปิดโรงงานหลายแห่งและไดมี้การปลด
คนงานออกแลว้เป็นจ านวนหลายลา้นคน ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลกเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าให้ตอ้งหนักลบัมาพิจารณาทบทวนกนั
ใหม่ทั้งในประเด็นการลงทุน ก่อใหเ้กิดการล่มสลายของกิจการ ซ่ึงก ากบัดูแลของภาครัฐขาดการรัดกุม 
เป็นตน้เหตุให้ภูมิคุม้กนัในระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ เกิดความเสียหายท่ีมีมูลค่ามากมายมหาศาล การใช้
จ่ายเกินตวัของภาคประชาชน ท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินท่ีไม่สามารถช าระคืนได ้  ลกัษณะการด าเนินงานของ
ภาคธุรกิจท่ีตอ้งการตวัเลขรายไดอ้ยา่งไม่พอประมาณและไม่สมเหตุสมผล 

ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีความเก่ียวเน่ืองกบัหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการ
สร้างภูมิคุม้กนั ท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูใ่นการด าเนินโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมาช้านานถึง 35 ปี ในรูปของหลกัการสร้างความ “พออยู่-พอกิน” และ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานแนวคิดน้ีเพื่อใชป้รับทิศทางการพฒันาประเทศไทยเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงเป็นพระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2517 โดยมีขอ้ความท่ีส าคญัตอนหน่ึงว่า  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550) 
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“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพืน้ฐานคือ  ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เม่ือได้พืน้ฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึน้โดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ให้รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่างๆ ขึน้ ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ใน
ท่ีสุด” 

เน่ืองจากในปัจจุบนั ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ชดัเจนและมีการตีความท่ีหลากหลายเก่ียวกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้
ริเร่ิมการสร้างขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเช่ือมต่อการขยายผล แนว
ทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายในปัจจุบนั รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การน าหลกัปรัชญาฯ ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดผลในทางปฏิบติั
ในทุกภาคส่วนของสังคมอยา่งจริงจงั การสร้างขบวนการขบัเคล่ือนฯ มีเป้าหมายหลกัเพื่อสร้างกระแส
สังคมใหมี้การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นกรอบความคิดหรือส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ในหมู่ประชาชน
ทุกภาคส่วน และทุกระดบั โดยมีวตัถุประสงคข์องการขบัเคล่ือนฯ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดบัให้สามารถน าหลกั
ปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีและบทบาทของแต่ละบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม และทา้ยท่ีสุดน าไปสู่การปลูกฝังปรับเปล่ียนจิตส านึกและกระบวนทศัน์ในการด ารงชีวิตตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับระบบ และโครงสร้างการพฒันาให้อยู่บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในดา้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนัไทยพฒัน์ ไดพ้ฒันาโครงการวิจยัเพื่อการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดริ้เร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือและเครือข่ายสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง โดยมีเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บญัชีแกม้
ลิง เพื่อการชะลอการใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและแปลงกลบัมาเป็นเงินออม บญัชีน้ีมีความแตกต่างจากบญัชี
ครัวเรือน ตรงท่ีบญัชีแกม้ลิงจะเนน้การบนัทึกและบริหารเฉพาะฝ่ังรายจ่าย เพราะปัญหาหน้ีสินส่วน
ใหญ่ เกิดจากการขาดวินยัในการใชจ่้าย ขณะท่ีบญัชีครัวเรือนจะมีการบนัทึกและบริหารทั้งฝ่ังรายรับ
และรายจ่าย ส่วนเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีถูกริเร่ิมข้ึนเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/
http://www.kaemling.com/
http://www.kaemling.com/
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ส าคญั ไดแ้ก่ สังคมพอประมาณ (Moderation Society) หรือ “โมโซไซต้ี” ท่ีเขียนเป็นค ายอ่วา่ “โมโซ” 
ท่ีมุ่งให้สมาชิกมีวิถีปฏิบติัอยูใ่นแนวทางสายกลาง ไม่สุดขั้วไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงตามกลุ่มท่ีเรียกว่า 
“ไฮโซ” หรือ “โลโซ” เป็นทางเลือกท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการปรับวิถีชีวิตให้
สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยคติพจน์ "เนน้สติ เหนือสตางค"์  

สังคมพอประมาณ หรือเรียกย่อๆ ว่า โมโซ (MOSO) ในค าแรก "MO" นั้นมาจากค าว่า 
"Moderation" ซ่ึงหมายถึงความพอประมาณ ไม่มากไป ไม่น้อยไป พอดีๆ ส่วน "SO" มาจากค าว่า 
"Society" หมายถึง สังคม ดงันั้น เม่ือรวมค าว่า "MO" และ "SO" เขา้ดว้ยกนัแลว้จึงหมายถึง สังคม
พอประมาณ ท่ีคนใชชี้วิตอยา่งพอดีๆ นัน่เอง สังคมพอประมาณ (MOSO) เร่ิมเม่ือปี 2548 จากงานวิจยั
ของสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ภายใตก้ารน าของ 
ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ โดยมีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เป็นผูส้นบัสนุน เพื่อสร้าง
ขบวนเคล่ือนไหวในสังคมให้เกิดความตระหนกัในการใช้ชีวิตอยา่งพอประมาณตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการส ารวจภายใตโ้จทยว์า่ หากจะสร้างสังคมท่ีมีแนวปฏิบติัสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปแบบในการขบัเคล่ือนอย่างไรท่ีคนในสังคมปัจจุบนัตอ้งการจะเห็น  
ซ่ึงผลเผยให้เห็นโครงแบบท่ีเปิดกวา้ง มีอิสระในการเลือกท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 
ศูนยป์ระสานงานโมโซไซต้ีจึงเกิดข้ึนและถูกออกแบบให้เป็นเครือข่ายเปิดท่ีไม่มีใครเป็นเจา้ของ วิถี
ปฏิบติัของชาวโมโซอยู่ในทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดดา้นหน่ึงตามกลุ่มท่ีเรียกว่า ไฮโซ หรือ 
โลวโ์ซ คงรูปแบบท่ียดืหยุน่ มีความเป็นอิสระ (www.mosothai.com วนัท่ี 3 กนัยายน 52 เวลา 18.10 น.)  

นนทบุรีเป็นจงัหวดัตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย เป็นหน่ึงในห้าจงัหวดัปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ อนัประกอบดว้ย นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม  สมุทรสาคร และปทุมธานี โดยจงัหวดั
นนทบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพฯ เพียง 20 กิโลเมตร นอกจากน้ีพื้นท่ีในบางอ าเภอของจงัหวดันนทบุรียงั
เป็นท่ีรองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นท่ีบางส่วนของ
อ าเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ และบางบวัทอง ท าให้มีการจดัสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้าง
อาคารท่ีอยูอ่าศยัและโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจเพิ่มมากข้ึน นนทบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยสูีง ดว้ยเหตุน้ีส่งผลให้ประชาชนมีรายไดแ้ละภาระหน้ีสิน
ท่ีมีแนวโนม้สูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่จะสังเกตเห็นรายไดใ้นปี พ.ศ. 2551 เร่ิม ดงัตารางดา้นล่าง 

 

http://www.mosociety.com/
http://www.mosothai.com/
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ตารางแสดงรายการรายไดแ้ละกูย้มืจงัหวดันนทบุรี ปี 2548-2551 

ปี พ.ศ. 
รำยได้เฉลีย่ต่อหัวต่อปี 

(บำท) 

รำยกำรกู้ยมื  

จ ำนวนผู้กู้  
(คน)  

จ ำนวนเงินกู้ 
(บำท)  

2548 48,258.33 27,251 386,094,009 

2549 52,072.50 25,127 390,396,423 

2550 66,165.50 24,784 388,864,287 

2551 65,033.83 21,155 523,996,000 

ท่ีมา : http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240201.php?id_topic=A2402  วนัท่ี 21 กนัยายน 
2552 เวลา 18.00 น. 

 จากตารางจะพบว่า ประชาชนจงัหวดันนทบุรี เร่ิมมีรายไดน้อ้ยลง จากปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 
2551  ถึง 1,131.67 บาทต่อหวัต่อปี แต่ภาระหน้ีสินกลบัมีเพิ่มข้ึน คือ จาก ปี พ.ศ. 2550 มีภาระหน้ีสิน 
15,690.13 บาทต่อคนต่อปี  ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีภาระหน้ีสิน 24,769.37 บาทต่อคนต่อปี แสดงให้เห็นวา่
ประชาชนจงัหวดันนทบุรีมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึนถึง 9,079.24 บาทต่อคนต่อปี  ถา้ประชาชนมีการด าเนิน
ชีวติท่ีขาดสติไม่รู้จกัพอประมาณอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ได ้แต่ถา้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตตาม
แบบสังคมพอประมาณ (MOSO) โดยการน าแนวคิดอันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไปประยุกต์ใช้จะเป็นตวัช่วยในการสร้างภูมิคุม้กนั การสร้างความ
เขม้แข็งต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ไม่ว่า
อุปสรรคหรือปัญหาเศรษฐกิจจะผา่นเขา้มาในรูปแบบไหน ขอเพียงมีหวัใจท่ีพอเพียง รู้จกัประมาณตน 
ลงมือแกไ้ขดว้ยเหตุและผล มีความระมดัระวงัเป็นภูมิคุม้กนัก็จะมีทางความคิดท่ีย ัง่ยืนสามารถ ผา่นพน้
และฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีท่ีสุด เร่ิมตน้ง่ายๆ ท่ีตวัเองก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายออกไปยงั
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนในท่ีสุดก็จะเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกคนท่ีจะมา
พฒันาสังคมให้มีความเป็นอยูแ่บบพอประมาณ สร้างสังคมท่ีมีแต่คนท่ีใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ และ
แกไ้ขปัญหา และเกิดภูมิคุม้กนัทางความคิดท่ีเขม้แขง็ได ้ทีน้ี ไม่วา่จะอยูท่่ามกลางวกิฤตการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ หรืออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ จะผา่นเขา้มาในรูปแบบไหนปัญหาต่างๆ จะสามารถผา่นพน้
และฝ่าฟันปัญหาต่างๆได ้ขอเพียงแค่สร้าง “ควำมพอประมำณ” ในการใชชี้วิต มี “เหตุผล” พิจารณา

http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240202.php?idyear=2548&id_topic=A2402%20
http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240202.php?idyear=2549&id_topic=A2402%20
http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240202.php?idyear=2550&id_topic=A2402%20
http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240202.php?idyear=2551&id_topic=A2402%20
http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240201.php?id_topic=A2402
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เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงมี “ภูมิคุ้มกัน”  ท่ีจะช่วยกระตุน้เตือนให้เกิดความระมดัระวงัใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดหลักการเรียนรู้จากแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นองคต์น้แบบ  

จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ สังคมพอประมาณเป็นโครงการท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี 2548 แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงเร่ิมมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในปี 2551 อยา่งจริงจงั ทั้งทางส่ือวิทยุ โทรทศัน์ 
ป้ายโฆษณา และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์  เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาระดบั
การรับรู้  และการด าเนินชีวิตของประชาชนในจงัหวดันนทบุรีแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ใน
ระดบับุคคลและระดบัครอบครัว ซ่ึงเป็นการด าเนินชีวิตโดยยึดหลกัการเรียนรู้จากแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในชุมชน จะส่งผลให้เกิดเป็นหลักการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน  คือ  การพฒันาท่ีมุ่งสร้างความสมดุลใน  3  ด้าน  คือ  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ  กนัรวมถึงมิติเวลา  คือ  พฒันาต่อเน่ืองขา้มเวลาจากปีหน่ึงสู่ปีต่อไป  หรือ
จากคนรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหลงัไปเร่ือยๆ ส่งผลให้เกิดชุมชนท่ีมีแต่ความสุข สงบ และมีความเข็มแข็ง และ
พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้ งด้านวตัถุ  เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากสังคมโลก  

2. วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 
 

3. สมมติฐำนกำรศึกษำวจัิย 
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ

ท่ีแตกต่าง 
2.ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณมีอิทธิผลต่อลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคม

พอประมาณ 
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4. ขอบเขตในกำรศึกษำวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีจ านวน 1,052,592 คน 
แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 อ าเภอ 10 เทศบาล ซ่ึงมี 491,795 ครัวเรือน (ท่ีมา : รายงานสถิติจ านวน
ประชากร และบา้น รายจงัหวดั รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย) 
    2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี  คือ  ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ   ศึกษาสังคมพอประมาณในระดบับุคคล และระดบัครอบครัว  
ประกอบด้วย กิจกรรม 5 ด้าน ดังน้ี (ประภาพร สุปัญญา 2550 :17-18) 1. การจดัท าบญัชีครัวเรือน                 
2. บา้นเรือนน่าอยู ่3. การออม 4. เกษตรย ัง่ยนืหรือเกษตรประณีต 5. การลด ละ เลิก อบายมุข  
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนสิงหาคม 2553 
 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นิยามศพัทส์ าหรับการศึกษาวจิยั  มีค  าส าคญัดงัน้ี 

1. การรับรู้ หมายถึง ประชาชนในนนทบุรีแปลความหมายจากการพบเห็นหรือไดรั้บฟังส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการ ด้วยความตั้งใจในการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด มา
กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ ตา และหู และส่งกระแสประสาทไปยงัสมอง เพื่อการแปลความตาม
ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2. การด าเนินชีวติ หมายถึง พฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชนในนนทบุรี ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น และความเป็นอยูท่ี่เก่ียวกบั
สุขภาพอนามยั การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร รายได ้การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมต่างๆ 

3.     สังคมพอประมาณ หมายถึง “ควำมพอประมำณ” ในการใชชี้วิต มี “เหตุผล” พิจารณา
เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงมี “ภูมิคุ้มกัน”  ท่ีจะช่วยกระตุน้เตือนให้เกิดความระมดัระวงัใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดหลักการเรียนรู้จากแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  
องค์ประกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 1.ความพอประมาณในการด าเนินชีวิต 2. ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต     
3.ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ 4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 5.คุณธรรมในการด าเนินชีวติ 
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6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
   ทราบการรับรู้และลกัษณะการน าหลกัสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รวมถึงการทราบผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน าหลกัสังคมพอประมาณ (MOSO) มาใชใ้นครอบครัว 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง  “การรับรู้และด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจงัหวดั

นนทบุรี” ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบใน
การศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2. ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)  
3. แนวความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทฤษฎีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวความคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 
 ค าวา่ “การรับรู้” (Perception)  มีผูใ้หนิ้ยามไวต่้าง ๆ  กนัมากมาย  มีดงัน้ี 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543)  ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้ (Perception) คือ 
กระบวนการท่ีมนุษยติ์ดต่อส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั โดยมนุษยจ์ะท าการตีความส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสั
ได ้แลว้ตอบสนองกลบัไปอยา่งเหมาะสม แต่ละคนอาจจะตีความในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัออกไปในทาง
ต่างๆกนั ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน 

Mowen and Minor (1998) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การรับรู้หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับต่อ
ขอ้มูลข่าวสาร ตั้งใจรับขอ้มูลนั้นและท าความเขา้ใจความหมาย” และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ในขั้นเปิดรับ 
(exposure stage) ผูบ้ริโภคจะรับขอ้มูลโดยผา่นทางประสาทสัมผสัในขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผูบ้ริโภค
จะแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิงเร้านั้น และขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นเขา้ใจความหมาย (comprehension stage)     
 Assael (1998) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกรับ จดั
องคป์ระกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเขา้ใจได้” และไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
วา่ ส่ิงเร้าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการรับรู้มากข้ึน หากส่ิงเร้าเหล่านั้นมีลกัษณะดงัน้ี คือ 

1. สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค 
2. สอดคลอ้งกบัความเช่ือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ 
3. ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากจนเกินไป 
4. เช่ือถือได ้
5. มีความสัมพนัธ์กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการในปัจจุบนั 
6. ไม่ก่อใหเ้กิดความกลวัและความกงัวลใจมากจนเกินไป 
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แอสแซล กล่าวเสริมว่า ผูบ้ริโภคเลือกเปิดรับต่อส่ิงเร้า และเลือกการรับรู้ โฆษณาท่ีสอดคล้อง
สนบัสนุนกบัความเช่ือและประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค จะไดรั้บความสนใจและจดจ ามากเป็นพิเศษและ
มีแนวโนม้ค่อนขา้งมากท่ีจะไม่ใหค้วามสนใจต่อโฆษณาท่ีขดัแยง้กบัประสบการณ์ และความเช่ือเดิมของเขา
ท่ีมีอยู่กบัผลิตภณัฑ์ตรานั้น และเหตุผลส าคญัท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับรู้ส่ิงเร้า ไม่รับรู้ส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบทุก
อยา่ง  ก็เพราะวา่ผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะรักษา “สภาวะสมดุลทางจิตวิทยา” (Psychological equilibrium) ของเขา
ใหเ้ป็นปกตินัน่เอง นัน่คือสภาวะท่ีไมต้อ้งรับขอ้มูลท่ีมีความขดัแยง้ (Conflict  information) และจะหลีกเล่ียง
ขอ้มูลท่ีตรงกนัขา้มกบัความคิดของตน 

ดร.ไสว  เล่ียมแกว้ (2553) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การรับรู้ หมายถึง  การรู้สึกสัมผสัท่ีไดรั้บการ
ตีความใหเ้กิดความหมายแลว้  เช่นในขณะน้ี  เราอยูใ่นภาวะการรู้สึก(Conscious)  คือลืมตาต่ืนอยู ่ ในทนัใด
นั้น  เรารู้สึกไดย้นิเสียงดงัปังมาแต่ไกล(การรู้สึกสัมผสั-Sensation)  แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่เป็นเสียง
อะไร  เราจึงยงัไม่เกิดการรับรู้  แต่ครู่ต่อมามีคนบอกว่าเป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต์ เราจึงเกิดการรู้
ความหมายของการรู้สึกสัมผสันั้น  ดงัน้ีเรียกว่าเราเกิดการรับรู้เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในเส้ียววินาที  คน
ทัว่ไปจะแยกไม่ออก  ผมเองก็แยกไม่ออก  แต่ผมใชเ้หตุผลมาแยกขั้นตอนการเกิดออกได ้คือ  เพราะว่าเรา
อยู่ในภาวะการรู้สึก ดังนั้นเราจึงรู้สึกสัมผัส และเพราะว่าเรารู้สึกสัมผัส ดังนั้นเราจึงรู้ความหมาย   เป็นไป
ไม่ไดท่ี้เราจะรู้สึกสัมผสัก่อนการรู้สึก และเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะตีความเสียงดงัปังก่อนการรู้สึกสัมผสั  ดงันั้น
มนัจะตอ้งเกิดเป็นขั้นๆ  นบัจากขั้นการรู้สึก  การรู้สึกสัมผสั  การตีความให้รู้ความหมาย  อยา่งแน่นอน ถา้
เราวเิคราะห์กระบวนการรับรู้จะไดด้งัน้ี  คล่ืนเสียงเดินทางเขา้กระตุน้ท่ีหู  แลว้เกิดการเปล่ียนคล่ืนเสียงเป็น
กระแสประสาท  จากนั้นจึงเดินทางต่อไปจนถึงแดนการรู้สึกไดย้ินคือ Auditory cortex ท่ีสมองบริเวณ
ขมบั  กระบวนการท้ังหมดท่ีกล่าวมานีเ้ป็นเหตุการณ์ทางกาย  ทางวตัถุ  หรือทางสสาร  แต่ในทนัใดนั้น  การ
รู้สึกได้ยินเสียงก็เกิดข้ึน(การรู้สึกสัมผสั-sensation)  กระแสประสาทจากนิวโรนกลุ่มนั้นจะกระตุน้นิว     
โรนขา้งเคียงต่อๆกนัไปเร่ือยๆ จนอ่อนก าลงั  เม่ือนิวโรนขา้งเคียงไดรั้บการกระตุน้ (กาย)  ความรู้สึก(จิต)ก็
เกิดข้ึนดว้ยควบคู่กนั แต่ความรู้สึกในคราวน้ีเรียกวา่  การระลึก(Recall หรือ Retrieval)  ผลจากการระลึกน้ีจะ
โยงสัมพนัธ์กบัการรู้สึกสัมผสัท่ีเกิดอยูก่่อนแลว้นั้น  ท าให้เกิดการรู้ความหมายข้ึน  เรียกวา่  การรับรู้ การ
รับรู้เป็นเหตุการณ์ทางจิต  เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มนิวโรน มนัจึงตอ้งเกิดข้ึนในสมอง  เพราะนิวโรนเป็น
เซลล์ประสาทท่ีรวมตวักนัเป็นกอ้นสมอง  ในเม่ือมนัอยูใ่นสมอง  เราจึงดูดว้ยตาไม่เห็น แลแมว้า่เราจะเปิด
กระโหลกเขา้ไปดูสมองได ้ แต่เราก็จะไม่เห็น ความรู้สึกไดย้นิเสียง  นั้นเลย  เพราะมนัเป็นอสสาร  ไม่มีทาง
ท่ีเราจะมองเห็นการรู้สึกเจ็บ  การรู้สึกรัก ฯลฯ วิ่งไปมาอยูใ่นสมองไดเ้ลย  ดงันั้น  เราตอ้ง  เดา เอาเอง  การ
เดาเอาเองน้ีเรียกให้ไพเราะข้ึนก็ว่า  เราสันนิษฐาน และผลของการสันนิษฐาน  เราเรียกวา่ภาวสันนิษฐาน 
หรือ Construct  ท่ีไดก้ล่าวให้ท่านหูอ้ือเล่นมาแลว้ในเร่ือง Concept   นัน่ก็คือ  การรู้สึกสัมผสัก็ดี  การรับรู้ก็
ดี เป็น Construct  และดว้ยเหตุท่ีมนัเป็นผลของกิจกรรมของกลุ่มนิวโรน มนัจึงตอ้งโยงสัมพนัธ์กบักลุ่ม
นิวโรนนั้นๆ  ถ้าสักวนัหน่ึงเราสามารถมองเห็นกิจกรรมของกลุ่มนิวโรนนั้นๆ(วตัถุ)ท่ีเกิดควบคู่กับ
ความรู้สึกนั้นๆ(จิต) แลว้  ภาวสันนิษฐานนั้นก็เป็นของจริง(Entity/Fact) การรู้สึก  การรู้สึกสัมผสั  การ
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รับรู้  ต่างก็เป็น  ช่ือ ของภาวสันนิษฐาน  มนัต่างก็เป็นลกัษณะหน่ึงของจิตในจ านวนลกัษณะของจิตท่ีมีอยู่
มากมาย    ภาวสันนิษฐานเหล่าน้ีคร้ังหน่ึงเคยถูกปฏิเสธจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมแบบ Radical  ยงัผลให้การ
วิจยัเร่ืองจิตเงียบหายไปราว 60 ปี  บดัน้ีเราได้เขา้ไปศึกษาจิตอีกคร้ังหน่ึง  ด้วยความสนุกสนานมาก
กวา่เดิม  และรวดเร็ว  เพราะไดย้ืมเคร่ืองมือส าคญัของ Behaviorism  มาใช ้ คือ  Scientific Method  หรือ 
Empirical Research   ภายใตธ้งท่ีช่ือ  COGNITIVE PSYCHOLOGY  

ชิฟฟ์แมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ให้
ความหมายของค าวา่ “การรับรู้ คือ กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบและตีความหมายส่ิง
กระตุน้ออกเป็นภาพท่ีมีความหมายและเป็นภาพรวมของโลก”  

ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ว่าเป็น
กระบวนการท่ีผูบ้ริโภค เลือก จดัการ และแปลความส่ิงท่ีมากระทบ หรือท่ีเรียกวา่ปัจจยัน าเขา้ ในการสร้าง
ภาพท่ีมีความหมายโดยผา่นประสาทสัมผสัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผสั และความรู้สึกทางจิตใจ 
แลว้ท าการสรุปและตีความส่ิงสัมผสันั้น ๆ เพื่อท่ีจะสร้างภาพในสมองท่ีมีความหมาย หรือมีความสอดคลอ้ง
กบัภาพความทรงจ าเดิม และส่งให้เกิดการกระท าจากค านิยามขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การรับรู้นั้น เกิดจาก
ความคิด  

การมองของแต่ละบุคคลเหตุการณ์เดียวกนัคนแต่ละคนอาจมีการรับรู้แตกต่างกนั นัน่เป็นเพราะมี
การตีความ การแปลผลท่ีต่างกนัไป หรือแมก้ระทัง่ในคนคนเดียวกนัเม่ือเวลา หรือสถานการณ์เปล่ียนไป 
อาจท าใหก้ารรับรู้แตกต่างไปจากเดิม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นมีอยูม่ากมาย ซ่ึงสามารถ
จดัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 

1. ปัจจยัดา้นเทคนิค ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
การตีความ เช่น ขนาดของสินคา้ สีสันท่ีใช ้ความเขม้ขน้ การเคล่ือนไหว การตดักนั รวมถึงการต าแหน่งท่ีมี
การวางสินคา้นั้น เป็นตน้ 

2. สภาพความพร้อมของจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ หมายถึง สภาพจิตใจ ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคในแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพความพร้อมท่ีจะรับรู้ ซ่ึงอาจมาจากนิสัยในการรับรู้ ระดบัความตั้งใจ 
ความระมดัระวงั ความมัน่ใจในการรับรู้ของคนแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 

3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัพื้นฐานส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อทั้งการรับรู้
และการคาดหวงั โดยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อส่ิงนั้นต่างกนัในระดบั
ความคาดหวงัท่ีต่างกนั จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ิงนั้นต่างกนัออกไป 

4. อารมณ์ของผูบ้ริโภค คือ ความรู้สึก ทศันคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ริโภคในขณะนั้น
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการรับรู้ เพราะหากเวลานั้นเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคอารมณ์ไม่ดีอาจส่งผล
ใหผู้บ้ริโภคไม่อยากรับรู้ ไม่อยากสนใจในสินคา้นั้น หรืออาจรับรู้ส่ิงนั้นวา่ไม่ดีก็ได ้
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5. ปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น ชนชั้นท่ีต่างกนั
สังคมท่ีแตกต่างกนั ค่านิยมท่ีไม่เหมือนกนั วฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลท่ี
ท าใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  
 
ทฤษฎกีารรับรู้ (Perception Theory)  

การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคญัของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ    จะ
ข้ึนอยู่กบัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ 
ดงันั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการรับรู้ และส่ิงเร้าที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงปัจจยัการ
รับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั  และปัจจยัทางจิต คือความรู้เดิม   ความตอ้งการ และเจตคติเป็นตน้ 
การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสามดา้น  คือการรับสัมผสัการแปลความหมายและอารมณ์ (วชิระ 
ขินหนองจอก, 2553) 

 การรับรู้ หมายถึง  การรู้สึกสัมผสัท่ีไดรั้บการตีความให้เกิดความหมายแลว้ เช่นในขณะน้ี  เราอยู่
ในภาวการณ์รู้สึก (Conscious)  คือลืมตาต่ืนอยู ่ ในทนัใดนั้น  เรารู้สึกไดย้ินเสียงดงัปังมาแต่ไกล (การรู้สึก
สัมผสั-Sensation)  แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่เป็นเสียงอะไรเราจึงยงัไม่เกิดการรับรู้  แต่ครู่ต่อมามีคน
บอกวา่เป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต ์เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการรู้สึกสัมผสันั้น  ดงัน้ีเรียกวา่เราเกิด
การรับรู้ จากการวิจยัมีการคน้พบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดย้ิน13% การสัมผสั 
6% กล่ิน 3% และรส 3%  การรับรู้จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัส่ิงที่มีอิทธิพลหรือปัจจยัในการ
รับรู้  ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้ ลกัษณะของส่ิงเร้า เมื่อมีส่ิงเร้าเป็นตวัก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ไดน้ั้น
จะตอ้งมีการรับรู้เกิดข้ึนก่อน    เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่น าไปสู่การแปลความหมายที่เขา้ใจกนัได ้ 
ซ่ึงหมายถึง การรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้เกิดข้ึน การเรียนรู้ย่อมเกิดข้ึนไม่ได ้การ
รับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคญัที่ท  าให้เกิดความคิดรวบยอดทศันคติของมนุษยอ์นัเป็นส่วนส าคญัยิ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนการจดัระบบการรับรู้          
  มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกั (วชิระ ขินหนอง
จอก, 2553) ดงัน้ี  

1. หลกัแห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity) ส่ิงเร้าใดที่มีความคลา้ยกนัจะรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกนั  

2. หลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of proximity) ส่ิงเร้าที่มีความใกลก้นัจะรับรู้ว่าเป็นพวก
เดียวกนั    

3. หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of  closure) เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ข้ึน   
การเรียนรู้ของคนเราจากไม่รู้   ไปสู่การเรียนรู้   มี  5  ขั้นตอน ดงัท่ี กฤษณา ศกัด์ิศรี (2530) กล่าวไว้

ดงัน้ี 
 

http://gotoknow.org/profile/wachiraa
http://gotoknow.org/profile/wachiraa
http://gotoknow.org/profile/wachiraa
http://gotoknow.org/profile/wachiraa
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 "…การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือส่ิงเร้ามาเร้า ประสาทก็ต่ืนตวัเกิดการรับสัมผสักบัอวยัวะรับสัมผสัดว้ย

ประสาททั้ง  5  แลว้ส่งกระแสสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง  ท าให้เกิดการแปลความหมายข้ึน โดย
อาศยัประสบการณ์เดิมและอ่ืนๆ เรียกวา่ การรับรู้ (perception) เม่ือแปลความหมายแลว้ก็จะมีการสรุปผล
ของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด  แลว้มีปฏิกิริยาตอบสนอง(response) อยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อส่ิงเร้าตามท่ี
รับรู้   เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  แสดงวา่การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ประเมินผลท่ีเกิดจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดแ้ลว้…"  
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การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต มนุษยมี์การเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนตาย จึงมีค า

กล่าวเสมอวา่ "No one too old to learn" หรือ ไม่มีใครแก่เกินท่ีจะเรียน การเรียนรู้จะช่วยในการพฒันา
คุณภาพชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 จากแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (กรมการปกครอง, 2541) ทรงมีแนวทางท่ี
มุ่งให้คนไทยด ารงตนโดยยึดหลกัของความสมถะ พึงพอใจกบัส่ิงท่ีเป็นอยู ่ไม่อคติกบับุคคลท่ีมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีกว่า ซ่ึงแนวพระราชด ารัสล้วนแต่เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้กับ
สังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท อนัไดแ้ก่ “…การจะเป็นเสือนั้นมนัไม่ส าคญั ส าคญัอยูท่ี่เราพออยูพ่อกิน 
และมีเศรษฐกิจการเป็นอยูแ่บบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา่ อุม้ชูตวัเองให้ได ้ให้มีพอเพียงกบั
ตวัเอง อนัน้ีเคยบอกว่า ความพอเพียงน้ีไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของตวัเอง 
จะตอ้งทอผา้ใส่ใหต้วัเองส าหรับครอบครัว อยา่งนั้นมนัเกินไป แต่วา่ในหมู่บา้นหรือในอ าเภอจะตอ้งมีความ
พอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกวา่ความตอ้งการก็ขายได ้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ 
ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั อยา่งน้ีนกัเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกวา่ลา้สมยัจริง อาจจะลา้สมยั เพราะวา่คนอ่ืน
เขาจะตอ้งมีการเศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแลกเปล่ียน เรียกวา่เป็นเศรษฐกิจการคา้ ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง
รู้สึกไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีบุญอยู่วา่ การผลิตท่ีพอเพียงท าได.้..” “…อย่างขา้วท่ีปลูก เคย
สนบัสนุนให้ปลูกขา้วให้พอเพียงกบัตวัเอง เก็บเอาไวใ้นยุง้เล็กๆ แต่ละครอบครัวเก็บและถา้มีพอก็ขาย แต่
คนอ่ืนกลบับอกวา่ไม่สมควร โดยเฉพาะทางภาคอีสาน เขาบอกตอ้งปลูกขา้วหอมมะลิเพื่อท่ีจะขาย อนัท่ีจริง
ถูกตอ้งขา้วหอมมะลิขายไดร้าคาดี แต่เม่ือขายแลว้ของตวัเองจะบริโภคตอ้งซ้ือ จะซ้ือจากใคร ทุกคนปลูก
ขา้วหอมมะลิในภาคอีสานส่วนมากเขาชอบบริโภคขา้วเหนียว ซ่ึงใครจะเป็นคนปลูกขา้วเหนียวเพราะว่า
ประกาศโฆษณาวา่คนท่ีปลูกขา้วเหนียวเป็นคนโง่ อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญั เลยสนบัสนุนบอกวา่ให้เขาปลูกขา้ว
บริโภค เขาชอบขา้วเหนียวก็ปลูกขา้วเหนียว เขาชอบขา้วอะไรก็ตาม ให้เขาปลูกขา้วอยา่งนั้นและเก็บไวเ้พื่อ
ใช้บริโภคตลอดทั้งปี ถา้ยงัมีท่ีท่ีจะท านาปรังหรือมีท่ีมากพอส าหรับปลูกขา้ว ก็ปลูกขา้วหอมมะลิเพื่อท่ีจะ
ขาย ท่ีพดูอยา่งน้ีเพราะวา่ขา้วท่ีปลูกส าหรับบริโภคไม่ตอ้งเท่ียวรอบโลก ถา้ขา้วท่ีซ้ือมาตอ้งขา้มจงัหวดัหรือ
อาจขา้มประเทศมาค่าขนส่งนั้นก็บวกเขา้ไปในราคาขา้ว ...ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจแบบคา้ขาย 
ภาษาฝร่ังเขาเรียกวา่ Trade Economy ไม่ใช่แบบพอเพียง ซ่ึงฝร่ังเขาเรียกวา่ Self – Sufficiency Economy ถา้
เราท าแบบไหนท าได้ คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตวัเอง เราอยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อน อย่างทุกวนัน้ีเรา
เดือดร้อนส าหรับขา้วก็เห็นชดั ส าหรับส่ิงอ่ืนประชาชนก็ตอ้งใช ้มีส่ิงของจ าเป็นท่ีจะใชห้ลายอยา่งท่ี 
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เราท าในเมืองไทยและสามารถท่ีจะเป็นสินคา้ส่งออกนอกใชเ้องดว้ย แต่ส าหรับส่งนอกนั้นมีพิธีการมากมาย
มีทางท่ีจะผา่นมากมาย ลงทา้ยก าไรไม่เหลือ ก าไรมนันอ้ย แตถ้า้สามารถท่ีจะติดต่อโดยตรงอยา่งกล่องน้ีเขา
ติดต่อโดยตรงเขาส่งไปเป็นหีบๆ ลงเรือ ท่ีเรียกวา่Container ก็ส่งไปเต็ม Container ลงทา้ยค่าขนส่งไม่แพง
มากนกั พดูกลบัไปกลบัมาในเร่ืองการคา้ การบริโภค การผลิต และการขาย รู้วา่ท่านทั้งหลายก าลงักลุม้ใจใน
วิกฤตการณ์ตั้งแต่ท่ีมีเงินน้อยจนกระทัง่คนท่ีมีเงินมาก แต่ถ้าสามารถท่ีจะเปล่ียนให้กลับเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ตอ้งทั้งหมด แมจ้ะไม่ถึงคร่ึง อาจจะเศษหน่ึงส่วนส่ี ก็สามารถท่ีจะอยูไ่ด ้การแกไ้ขจะตอ้งใชเ้วลา
มาก ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่วา่ถา้ท า ตั้งแต่เด๋ียวน้ีก็สามารถท่ีจะแกไ้ขได.้..” 
     
  หลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 
      การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ 
 ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจน 
 ใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 
      1.  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ี ควรจะเป็น  
โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ 
 มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวกิฤต เพื่อ 
 ความมัน่คง และ ความย ัง่ยนื ของการพฒันา 
        2.  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั  
โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
       3. ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
   3.1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  
            3.2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน               
จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
            3.3. การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล  (http://www.eto.ku.ac.th/s-e/main-th.html) 
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ทฤษฎเีกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
จากอดีตสู่ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบั

อารยประเทศได ้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนบัวา่ไดรั้บผลส าเร็จในหลายดา้นเช่น การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยูใ่นอตัราท่ีสูง เฉล่ียร้อยละ 7.8 ต่อปี ฐานะการเงินของประเทศมีความมัน่คงมากข้ึน สัดส่วนของ
ประชากรยากจนลดลง จากร้อยละ 57 ในปี พ.ศ.2505 เป็นร้อยละ27.5 ในปี พ.ศ.2509 (กองพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม, 2543) อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความแตกต่างของรายไดข้องประชาชนใน
ประเทศ กลบัพบวา่ประชาชนท่ีมีฐานะการเงินมัง่คัง่ ร ่ ารวยก็ยงัคงรวยมากข้ึน ในขณะท่ีประชาชนยากจนก็
ยงัยากจนหรือมีความถดถอยของรายไดอ้ยู่เช่นเดิม ส่ิงเหล่าน้ี ช้ีให้เห็นความเหล่ือมล ้ าของสังคมไทยใน
หลายๆ ดา้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา ซ่ึงปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและพบไดใ้นสังคมไทยคือการมี
คุณภาพชีวิตท่ีถดถอย ลดต ่าจากมาตรฐานลง ผูค้นหนัมาให้ความสนใจกบัการบริโภค วตัถุนิยมกนัมากข้ึน 
การศึกษาไม่เอ้ือต่อการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง (กองพฒันาสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม, 
2543) ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องชุมชนจากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงเป็นจุดกระตุน้
ให้สังคมหันมาให้ความสนใจและร่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤตดงักล่าวอย่างแทจ้ริง ซ่ึงก็ไดเ้กิดแนวคิดหลายๆ 
ประการท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหา กอบกูว้ิกฤตดงักล่าวดว้ยกนั และแนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กบัสังคมไทยไดคื้อ การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นแนวพระราชด าริท่ีไดรั้บ
พระราชทานจากองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก

ระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกั
ทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทนความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกา้วขวางทางดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆมาร่วมกนัประมวล กลัน่กรอง พระ
ราชด ารัสและน ากราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาตน าออกเผยแพร่ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว้) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเปรียบเทียบค าวา่ “พอเพียง” 
กบัค าวา่ “Self –Sufficiency” วา่ Self – Sufficiency นั้น หมายความวา่ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใชไ้ม่ตอ้งไปขอ
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ยืมคนอ่ืน อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ...เป็นไปตามท่ีเคา้เรียกวา่ยืนบนขาของตนเอง...แต่ว่าพอเพียงน้ีมีความหมาย
กวา้งขวา้งยิ่งกวา่น้ีอีก คือค าวา่พอ ก็พอเพียงน้ีก็พอแค่นั้นเอง คนเราถา้พอใจในความตอ้งการมนัก็มีความ
โลภนอ้ย เม่ือมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนผูอ่ื้นนอ้ย ถา้ประเทศใดมีความคิดอนัน้ี มีความคิดวา่ท าอะไรตอ้ง
พอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุขพอเพียงน้ีอาจจะมีมาก มีมาก 
อาจจะมีของหรูหราก็ได ้ แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็
พอเพียง ปฏิบติัก็พอเพียง......ฉะนั้น ความพอเพียงน้ีก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล...(4 
ธนัวาคม 2541) จากพระราชด ารัส เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจ้  ากดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียง
เท่านั้น แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งมีอยูใ่นเมืองและอยูใ่นชนบท เช่น ผูท่ี้เป็นเจา้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริษทัในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถา้จะตอ้งขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือ
ของงาน โดยอาศยัการขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกูย้ืมก็กระท าตามความเหมาะสม ไม่ใช่กูม้า
ลงทุนจนเกินตวัจนไม่เหลือท่ีมัน่ให้ยืนอยูไ่ด ้ตอ้งรู้จกัใชจ่้าย ไม่ฟุ่มเฟือยเกินตวัเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจท่ีสามรถอุม้ชูตวัเอง (Relative Self – Sufficiency) อยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตวัให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งแต่จะทุมเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียวเพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ยอ่ม
สามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบัต่อไปได ้

มาฆะ ขิตตะสังคะ (2537) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การให้ความส าคญัในดา้นการผลิต
เพื่อยงัชีพ และให้พอเพียงต่อความตอ้งการจ าเป็นขั้นพื้นฐานของบุคคลในสังคมนั้นๆก่อนเป็นส าคญั ให้
ประชาชนรู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ไม่ฟุ้งเฟ้อ อยากไดอ้ยากมีในส่ิงท่ีเกินแก่ก าลงัของตน 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2540) การศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต วา่เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ ผลิตพืชผล พืชพนัธ์ุไวเ้พื่อกิน เพื่อใชเ้อง ไม่มีระบบการพึ่งพิงสังคมภายนอกมีความ
ผกูพนักนัสูง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความพอเพียงในตนเอง นบัถือระบบเครือญาติเป็นส าคญั และไม่มี
การแบ่งชนชั้นกนั เป็นตน้ 

มูสิกะคามะ (2542) ให้ความเห็นวา่เศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ เป็นแนวทางพฒันาตามทฤษฏี
ใหม่ ท่ีท  าให้ประเทศไทยอยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งสง่างามน่าภูมิใจ โดยท่ีสามารถผลิตทรัพยากรไดต้ามภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชนมีความเขม้แข็งช่วยเหลือตนเองได ้วิถี
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค าสอนในศาสนามีสังคมท่ีสงบสุข กินดีอยูดี่ข้ึน การผลิตอุดม
สมบูรณ์พอเพียงท่ีจะคา้ขายไปยงัต่างประเทศ 

สุรเกียรติ เสถียรไทย (2543) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไวว้า่ เป็นปรัชญาของการพฒันา
ตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีฐานคิดส าคญัท่ีการพฒันาคนในชุมชน ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมควบคู่
ไปกบัการจรรโลงรักษาวฒันธรรมชุมชน ทั้งน้ีการพฒันาคนจะตอ้งเร่ิมท่ีการพฒันาความคิดและจิตใจของ
คนใหรู้้จกักินรู้จกัใชต้ามอตัภาพและความจ าเป็นในการด ารงชีวติ 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสขององคพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั นั้นครอบคลุมเน้ือหาสาระของการด าเนินชีวิตในวงกวา้ง ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจพึ่งตนเองและ
เศรษฐกิจชุมชนปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากกระแสพระราชด า ริขององคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ก าลงัเป็นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวา้ง ทั้งในดา้นทฤษฏีและดา้นการปฏิบติั ดงัจะเห็นได้
จากกระแสพระราชด ารัสเก่ียวกบัทฤษฏีใหม่ไดมี้การเผยแพร่กระจายไปสู่ชุมชน สังคมชนบทไทยมากข้ึน 
หนงัสือ “พระด ารัส” ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเรียบเรียง “ทฤษฏีใหม่” ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขั้น 
และขยายความไดด้งัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการจดัระบบจราจรทางบก, 2541) 

ทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 1 ผลิตอาหารเพื่อบริโภคเอง เหลือจึงน าออกขาย ท าให้มีกินอ่ิม 
ไม่มีภาระหน้ีส้ิน และมีเงินออม 

ทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 2 รวมตวักนัเป็นองค์กรชุมชน ท าเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการเกษตร อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ท าธุรกิจป้ัมน ้ ามนั ขายอาหาร ขายสมุนไพร ตั้งศูนย์
การแพทยไ์ทย จดัการท่องเท่ียวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรือธนาคารหมู่บา้น 

ทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 3 มีการเช่ือมโยงกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการ
ส่งออกจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวั และมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษา 
คน้ควา้ ตามแนวคิดทฤษฏีใหม่กนัมากข้ึน เช่นเดียวกนักบันกัวิชาการหลายท่านซ่ึงไดร้วบรวมแนวคิดหลกั
วธีิการปฏิบติัทางทฤษฏีใหม่ดงัน้ี 

บณัฑร อ่อนค า (2542) ให้ความเห็นวา่ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาเน่ินนาน
ในองคก์รพฒันาเอกชนนั้น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด รวมถึงการปฏิบติัเร่ืองระบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่มาก
ก็นอ้ย โดยพิจารณาจากกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ขณะปฏิบติังาน 
ในองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) อนัไดแ้ก่ 

1. การกระท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อการตอ้งการอยูร่อดของชีวิต 
ระยะแรก NGO จะเร่ิมกิจกรรมท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการจ าเป็นของประชาชน อยา่งเร่งด่วน
ประกอบดว้ยกบัเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด ดงันั้น จึงมีการจดัตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย ์เพื่อมุ่งให้เกิดการเช่ือมโยงกบัธนาคารพาณิชย ์จดัตั้งกลุ่มธนาคารขา้ว เพื่อให้มีผูถื้อหุ้นตามหลกั
เศรษฐศาสตร์-ธุรกิจ หรือการจดัตั้งร้านคา้ประจ าหมู่บา้น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงประชาชนเขา้
กบัระบบตลาด แนวคิดดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่ NGO มุ่งใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมทั้ง 3 ประการ เพื่อเช่ือมโยง
ให ้ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัระบบตลาดและหนัเหความสนใจของประชาชนใหด้ ารงชีวติแบบพึ่งตนเอง
เป็นหลกัธนาคารขา้วท่ี NGO จดัตั้ง เป็นการริเร่ิมแกปั้ญหาการอยูร่อดของประชาชน โดยเร่ิมจากการฟ้ืนฟู
คุณค่าเดิมๆ ของชุมชนไทย ไดแ้ก่ การแบ่งปัน และการให้ความร่วมมือ มีความสามคัคีกนัในชุมชน 
เช่นเดียวกบักลุ่มออมทรัพยน้ี์วา่ “กลุ่มสัจจะ” อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการให้ค  าสัญญาให้ค  าสัตยว์า่จะอดออม ไม่
ฟุ่มเฟือยกบัการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนันัน่เอง นอกจากนั้น เง่ือนไขในการกูย้ืมเงินในกลุ่มสัจจะนั้น ก็จะมี
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จุดประสงคเ์พียงเพื่อให้สมาชิกกูไ้ปเพื่อตอบสนองความจ าเป็นของครอบครัวเพียงเท่านั้น กิจกรรมดงักล่าว
จึงเขา้ข่ายของการด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนได ้ 

2. การกระท ากิจใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง กิจกรรมประเภทน้ีมกัจะมี
การส่งเสริมออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งลดการพึ่งพาตลาดในการผลิต 
เช่นการจดัตั้งธนาคารควาย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีสมยัใหม่และปุ๋ยเคมี ท่ีรังแต่จะท าให้เกษตรกรตอ้ง
เสียเงินไปกบัการซ้ือวตัถุดิบต่างๆ เหล่านั้นมาใชเ้พื่อการผลิตพืชผล หรือ การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
อนัมีจุดประสงคเ์พื่อการด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงดงัต่อไปน้ี 

2.1 การปลูกจิตส านึก เพื่อให้เกิดความส านึกท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการผลิตจาก
เชิงพาณิชยม์าเป็นการผลิตเพื่อการมีชีวติรอด และน าออกขายเม่ือส่วนเกินจากการเก็บไวบ้ริโภคเกิดข้ึน 

2.2 ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นทุนส าคญั และใช้ปุ๋ยคอกทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกพืชผล 

2.3 การป้องกนัชีวติความเป็นอยูจ่ากพลงัตลาด โดยเกษตรกรสามารถรอเวลา
ท่ีจะขายผลผลิตเม่ือมีราคาสูงข้ึนได ้ เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรีบจ าหน่ายส่วนเกินจาก
การเพาะปลูกพืชส าหรับการบริโภคในครอบครัวใหแ้ก่บุคคลอ่ืนแต่อยา่งใด 

2.4 การมีชีวติท่ีสมถะ เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย จะเห็นไดว้า่ แนวคิดเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในชนบท

เป็นอยา่งมาก ดงัเช่น ผลการศึกษาของ ทรงชยั ติยานนท ์(2541) ท่ีศึกษา พบวา่ ร้อยละ 92.0 ของเกษตรกรท่ี
กูย้มืเงินในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทของธนาคารกสิกรไทย สาขาหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ เห็นวา่ชุมชนท่ี
ท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตไดร้้อยละ 93.6 เห็นวา่ความรู้ความ
สามคัคีของประชาชนในชุมชนท าใหชุ้มชนเขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และในดา้นสุขภาพอนามยั พบวา่ 
ร้อยละ 90.4 เห็นการบริโภคอาหารท่ีปราศจากสารเคมีต่างๆ มีผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 
จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ท าให้มองเห็นโดยภาพรวมไดว้่า การจะด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ส าคญัอยูท่ี่ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเป็น พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ไม่ยึดติดกบัวตัถุนิยมใดๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่
เป็นแนวทางท่ีเอ้ือประโยชน์ และเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ซ่ึงส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีและยนืยาว มัน่คงได ้

ประเวศ วะสี (2542) นกัวิชาการอีกท่านหน่ึงท่ีท าการศึกษา คน้ควา้ เก่ียวกบัการด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงก็ไดเ้สนอแนวคิดหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง ไวว้า่ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้
หมายถึง การไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร ไม่คา้ขาย ไม่ผลิต ไม่เก่ียวขอ้งในเชิงพาณิชย ์แต่หมายถึงความพอเพียงใน
อยา่งนอ้ย 7 ประการดว้ยกนั คือ 

1. พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ทอดทิ้งกนั 
2. จิตใจพอเพียง สามารถท่ีจะรักและเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นได้ เสียสละเป็น

ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง ไดแ้ก่ การรู้จกัท่ีจะอนุรักษแ์ละเพิ่มพนูส่ิงแวดลอ้มรอบๆ  
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3. ตวัเพื่อใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการยงัชีพและท ามาหากินในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น 
การท าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นตน้ 

4. ชุมชนเขม้แข็งพอเพียง คือ การท่ีชุมชนสามารถรวมตวักนั มีความสามคัคีต่อ
กนัเพื่อสร้างความเป็นปึกแผน่มัน่คง รวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง ซ่ึงจะท าให้สามารถแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ไดง่้ายดาย ส่งผลใหชี้วติมีความสุข มีคุณภาพท่ีดี 

5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ร่วมกนั และสามารถปรับตวัต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6. อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรมพอเพียง คือ การท่ีกลุ่มชนมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและรากฐานทางวฒันธรรมของตน ซ่ึงการด าเนินชีวิตภายใตรู้ปแบบของการมี
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัตนนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ท่ีร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่องตนได ้เน่ืองจากส่ิงเหล่านั้นลว้นแต่เอ้ือประโยชน์ต่อครรลองชีวติของตนทั้งส้ิน 

7. มีความมัน่คงในชีวิตพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวย เด๋ียวมีเด๋ียวไม่มี
เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความมัน่คงทางจิตใจของมนุษยเ์ราทั้งส้ิน เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยเ์รามีความมัน่คง
ในชีวิตพอเพียง ก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี สามารถอดทนต่อสภาวะท่ีเกิดข้ึนและผนัผวนได้
เป็นอยา่งดี ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหม้นุษยเ์รามีคุณภาพชีวติท่ีดีมีสุขภาพจิตท่ีดีได ้ 

จะเห็นได้ว่าการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจสายกลาง เป็นการ
เช่ือมโยงทุกส่ิงเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มเช่ือมโยงกบัความ
เป็นประชาสังคม ก่อให้เกิดความเขม้แข็งภายในชุมชนได ้ เช่น ผลการศึกษา ของ AreeWongse-Araya 
(1988) เก่ียวกบัการด าเนินโครงการสุพรรณบุรีโปรเจคท ์ ตามแนวพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงวตัถุประสงคป์ระการหน่ึงของการด าเนินโครงการน้ีไดแ้ก่ การมุ่งสนบัสนุนให้ประชาชน
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ด ารงชีวิตในรูปแบบท่ีสามารถพึ่งพิงตนเองได้ มีความรัก สามคัคีต่อกนัในชุมชน ผล
การด าเนินงานของโครงการน้ีก็บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวส่้งผลให้ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนใน 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายดีข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได ้Galtung (1980) กล่าววา่ การพึ่งตนเอง
คือกระบวนการพลวตัท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่ในทุกระดบัจากระดบัปัจเจกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและ
ประเทศชาติ การพึ่งตนเองเปรียบเสมือนการท่ีชุมชนมีความเป็นเอกภาพ  มีอิสรภาพในการด าเนินชีวิต 
สามารถยืนหยดัไดด้ว้ยพลงัความสามารถของตน ซ่ึงการจะพึ่งตนเองไดน้ั้นจะตอ้งเร่ิมจากการพึ่งตวัของ
ตวัเองก่อนเป็นส าคญั โดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีจะมองขา้มความส าคญัของการพึ่งพิงตนเองไม่ไดเ้ลย 
สอดคลอ้งกบั อรัญญา ตญัญเกตุ (2541) ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการพึ่งตนเอง โดยการรวมกลุ่ม 
กนัในชุมชนนั้น จะท าให้สมาชิกของชุมชนจะตระหนกัในพลงัและความสามารถของกลุ่มและตนเอง มี
ความเช่ือมัน่และมุ่งท่ีจะพึ่งพิงตนในท่ีสุด นอกจากนั้นยงักล่าวว่าในชุมชนชนบทของไทยควรเน้นระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส าคญั เน่ืองจากตอ้งการใหชุ้มชนผลิตส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์ โดยตรงต่อการยงัชีพของตน 
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ลดการพึ่งพาอาศยัจากปัจจยัภายนอกใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะบรรลุผลส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือมีปัจจยัส่ีของ
การด ารงชีพท่ีพอเพียงต่อความตอ้งการของคนในสังคมนัน่เอง 

ตวัอยา่งของการด าเนินงานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั
ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏให้เห็นไดท้ัว่ไป เช่น นายแพทยอ์ภิสิทธ์ิ ธ ารงวรางกูร โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จงัหวดั
ขอนแก่น ท่ีส่งเสริมให้ชาวบา้นใน 41 หมู่บา้น ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงด าเนินการมาแลว้ถึง 4 ปี
ดว้ยกนั และผลท่ีไดรั้บก็คือ ชาวบา้นมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ หลุดพน้จากสภาวะของลูกหน้ี มีเงินออม 
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง (ประเวศ, 2542) หรือ ความส าเร็จของการก่อตั้งกลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอม
อาหารบา้นศรีดอนมูล หมู่ท่ี 8 ต าบลชมพ ูอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนในการจดัตั้งกลุ่มอาชีพดงักล่าว ซ่ึงก็ไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินของตนอยา่งคุม้ค่า ประกอบกบัความร่วมมือร่วมแรงของคนในทอ้งถ่ิน จนก่อให้เกิดผลส าเร็จดงัเช่น
ทุกวนัน้ี (กรมการพฒันาชุมชม, 2543) เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบางส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่เป็นปรัชญา
ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่ง
ยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มี
จิตส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี เป้าหมายของ
แผนพฒันาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ประกอบดว้ย 

1. การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยเร่งสร้าง
ก าลงัคนท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการสร้างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่พฒันาการเรียนรู้และบริหาร
จดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ 

2. การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศโดย
ส่งเสริมการรวมตวัของคนในชุมชน มีการจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นขั้นตอนและครบวงจร มีเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้
และทกัษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ รวมทั้งพฒันากลไกขบัเคล่ือน
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ดุลยภาพการพฒันาในชุมชนขณะเดียวกนั กระจายอ านาจการจดัการทรัพยากรให้ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกา้วสู่
เศรษฐกิจท่ีมีสมรรถนะภาพสมดุลและเอ้ือต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิต ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคนองค์
ความรู้ นวตักรรมท่ีเขม้แข็ง และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพบริการโลจิสติกส์และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึงเพียงพอและเทคโนโลยี รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูลและการ
วเิคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

4. การพฒันาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมัน่คงของรากฐาน
ทรัพยากรและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหวา่งการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพกบัการอนุรักษแ์ละทดแทนอยา่งเหมาะสม มีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการคุม้ครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีตลอดจนดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

5. การเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ความย ัง่ยืนโดยการปรับ
ระบบบริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพคุณภาพและคล่องตวัมากข้ึน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนในการด าเนินงานของ
ภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดบั โดยการยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางมุ่งเน้นประโยชน์สุขของชาติและ
ประชาชนเป็นส าคญั 
 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ชลิตา ลชิตาวงศ์ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์ เพื่อการผลิต โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาการ
รับรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์เพื่อการผลิตต่อการด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยั
การรับรู้ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอยา่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นห้วยมะเฟือง หมู่ท่ี 2 จ านวน 50 คน และกลุ่มตวัอยา่ง
สมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเมืองงาม หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าตอน จ านวน 100 คน ซ่ึงเลือกมาโดย
วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการจดัเรียงล าดบัความมาก/นอ้ย (Rating Scale) ผล
การศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตวัอยา่งสมาชิกฯ ทั้ง สองหมู่บา้น ทั้ง 4 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นความหมายและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นองคป์ระกอบ ดา้นการน าไปปฏิบติั 
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และดา้นประโยชน์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งหมู่ท่ี 2 มี การรับรู้ทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว มากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งหมู่ท่ี 9 ส่วนพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกฯ ทั้งสองหมู่บา้นต่อการด าเนินชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการลดรายจ่าย ดา้นการเพิ่มรายได ้ดา้นการประหยดั ดา้นการเรียนรู้ 
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการเอ้ืออารี รักสามคัคี ทั้งสองหมู่บา้นมีระดบั
พฤติกรรมปานกลางเหมือนกนั เพียงแต่กลุ่มตวัอยา่งหมู่ท่ี 2 มีการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งหมู่ท่ี 9 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการเพิ่มรายได ้สุดทา้ย ปัจจยัการรับรู้ท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างหมู่ท่ี 2 ท่ีมีการรับรู้ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งหมู่ท่ี 9 เกือบทุกดา้น 

วรรณวดี จนัทน์มาลา (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตของขา้ราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัเร่ือง “การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของขา้ราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ า
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา” คือ เพื่อศึกษาลกัษณะการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น
การด าเนินชีวิต เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยูใ่นวิถีชีวิต
ของขา้ราชการ และเพื่อศึกษาวิถีชีวิตภายหลงัการปรับใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของขา้ราชการเรือนจ า
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้
บญัชาการเรือนจ า ขา้ราชการเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาจ านวน 14 คน และจดัสนทนากลุ่ม
ครอบครัวขา้ราชการท่ีเป็นกรณีศึกษา  ผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ การนอ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตของขา้ราชการเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว เร่ิมจากผูบ้ญัชาการเห็นถึง
ความยากล าบากของขา้ราชการท่ีตอ้งเดินทางไปซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงเรือนจ าอ าเภอสีคิ้วอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน จึงมีแนวคิดในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นเรือนจ า หลงัจากนั้นอธิบดีกรมราชทณัฑ์
ไดม้าตรวจเยี่ยมเรือนจ า และไดมี้นโยบายมอบหมายให้เรือนจ าสีคิ้ว ด าเนินการบริหารและเปล่ียนวิถีชีวิต
ของขา้ราชการโดยการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เรือนจ าอ่ืน ๆ ผล
การศึกษา ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ แนวทางและกระบวนการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้คง
อยู่ในวิถีชีวิตของขา้ราชการ เร่ิมจากผูบ้ญัชาการเรือนจ าท่ีไดท้  าเป็นแบบอย่าง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและครอบครัวเป็นอยา่งดี การด าเนินงานเนน้การสร้างความสามคัคี และการมีส่วนร่วมของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินโครงการร่วมกนั ยงัผลให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
เรือนจ าอ่ืน ๆ ผลการศึกษา ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 พบวา่ วิถีชีวิตของขา้ราชการเรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว 
ภายหลงัการปรับใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปล่ียนแปลงไป เช่น เกิดความสามคัคีในหมู่ราชการมากข้ึน 
เกิดการลดซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นลง หยุดการด่ืมสุราหลงัจากเลิกงาน ลดการออกไปเท่ียว
เตร่ ซ้ือของในหา้งสรรพสินคา้ลง ท าใหมี้เงินเหลือเก็บมากข้ึน นอกจากนั้น ยงัมีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไป
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สอนผูต้อ้งขงั โดยจดัตั้งศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจ า เพื่อฝึกให้ผูต้อ้งขงัเรียนรู้และน าไปปฏิบติั
หลงัพน้โทษ และมีการน าผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นเรือนจ า ท าให้เรือนจ ามีความสะอาด ไม่มี
กล่ินเหม็น เกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอกมากข้ึน จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะใน
ระดบันโยบายให้กรมราชทณัฑ์มีนโยบายส่งเสริมให้มีเรือนจ าท่ีเป็นศูนยก์ลางในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน
แต่ละภาค เพื่อให้เรือนจ าในเขตไดเ้ขา้มาดูงาน ส่งเสริมให้ทุกเขตควรมีเรือนจ าน าร่องในเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจ าทัว่ประเทศ โดยใช้แนวทางการพฒันาแบบองค์รวม 
เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของการใชทุ้น 3 ดา้น ท่ีมีอยูใ่นเรือนจ าอยา่งสมดุลกนั ไดแ้ก่ ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร ให้เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะสามารถสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ 
ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเรือนจ าต่าง ๆ อนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั
ต่อไป ส าหรับขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั การขบัเคล่ือนองคก์รแห่งความพอเพียงในเรือนจ าควรเร่ิมจากการ
ปฏิบติัจริงก่อนเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือศรัทธา ควรมีการประชุมหารือกนัเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในทิศทางเดียวกนัซ่ึงควรเร่ิมท่ีผูบ้ญัชาการเรือนจ าก่อน แลว้ค่อย ๆ ขยายออกไปยงับุคลากรทุกคน 
นอกจากน้ีเรือนจ าท่ีประสบความส าเร็จในการขบัเคล่ือนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัหน่ึงแลว้
ควรมีส่วนช่วยให้ความรู้ และพฒันาศกัยภาพของชุมชน รอบขา้งในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอนคนใน
ชุมชนใหรู้้จกัตนเอง ส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้ ให้รู้จกัทุนเศรษฐกิจและทุนทางสังคมของชุมชนตนเอง 
ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์ ท าความเขา้ใจกบัผลกระทบของกระแสทุนนิยมท่ีมีต่อ
ชุมชนในทุกระดบั เพื่อใหชุ้มชนมีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนั และไม่ตกหลุมพรางของโลกาภิวตัน์ 

ปาณิสรา วฒันรัตน์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเปิดรับชม ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ใน
การปฏิบติัตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ลกัษณะการเปิดรับชมของกลุ่มเป้าหมายในรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษา
ถึงระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลงัการ
รับชมรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลงการรับชมรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ี
พอเพียง” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูรั้บสารซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุระหว่าง 46-60 ปี นับถือศาสนา
พุทธ มีการศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษา และเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองแห่งชาติ 5 ปี
ข้ึนไป มีลกัษณะการเรียนรู้ผา่นกระบวนการทางความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ทั้งในกลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือ
ศาสนาพุทธ และนบัถือศาสนาอิสลาม ภายหลงัเม่ือไดรั้บชมรายการโทรทศัน์ “ชีวติท่ีพอเพียง”  

ในดา้นของการเปิดรับชมของกลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือศาสนาพุทธ และนบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็น
สมาชิกของกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นของความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงภายหลงัการรับชมรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” นั้น กลุ่มผูรั้บสารท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่วน



24 
 

ใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง เก่ียวกบัแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบั
กองทุนหมู่บา้น แต่ในหลกัวิธีการท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นฯ แต่
ในหลกัวธีิการท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชภ้ายใต ้3 ห่วง 2 เง่ือนไข นั้น กลุ่มผูรั้บสารทั้งสองกลุ่มยงั
ไม่เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงดีพอ  

ในด้านทศันคติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงภายหลงัการรับชมรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” นั้น
พบวา่ กลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือศาสนาพุทธและนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บา้น และ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ มีทศันคติท่ีดีต่อการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น เร่ืองการเห็นคุณค่าของเงิน 
และการแกปั้ญหาความยากจน ในดา้นพฤติกรรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงภายหลงัการรับชมรายการโทรทศัน์ 
“ชีวิตท่ีพอเพียง” พบว่า กลุ่มผูรั้บสารท่ีนับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมในระดบัปาน
กลาง โดยจะเนน้ปฏิบติัตามในเร่ืองการมีส่วนร่วมในชุมชน การน าหลกัค าสอนของศาสนามาประยุกตก์บั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ ฯลฯ ส าหรับกลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือศาสนาพุทธมาสามารถปฏิบติัตามไดใ้น
การแบ่งท่ีดินเพาะปลูก ตามท่ีทางรายการน าเสนอมา เน่ืองจากกลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือศาสนาพุทธท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นชุมชนเมืองไม่มีพื้นท่ีเพียงพอในการท าการเกษตร  

ส าหรับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ปรับปรุงรายการโทรทศัน์ “ชีวติท่ีพอเพียง” กลุ่มผูรั้บสาร
เห็นว่า ในการน าเสนอเน้ือหารายการให้มีเน้ือหาของกลุ่มชุมชนในเมืองให้มากข้ึน ส าหรับเวลาในการ
ออกอากาศควรเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นตน้ไป หรือหลงัเลิกงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับในบางประเด็น คือ เพศ ศาสนา และระดบั
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ “ชีวติท่ีพอเพียง”  

ส าหรับในดา้นความรู้ พบวา่ เพศ และศาสนา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นทศันคติ พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และด้านพฤติกรรมการปฏิบติัตน พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” พบว่า การเปิดรับชมมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้และพฤติกรรมปฏิบติัตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดา้นความรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลงัชมรายการ
โทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง แต่ทศันคติเก่ียวกบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทิศทางเดียวกนั 

ชุมพลภทัร์ คงธนจารุอนันต์ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บา้นหนองมะจบั ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงลกัษณะของการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร (2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต
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ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และ(3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ในหมู่บา้นหนองมะจบั จ านวน153 ราย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่า
ต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.9 เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉล่ีย 52 ปี ร้อยละ 100 มีสถานภาพสมรส และมีระดบั
การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และร้อยละ 
86.9 ประกอบอาชีพหลกัในการท านา มีรายไดร้วมในครัวเรือนเฉล่ีย 69,564.05 บาทต่อปีผลการศึกษาดา้น
การด าเนินชีวิตของเกษตรกรในหมู่บา้นหนองมะจบั พบวา่ เกษตรกรมีการจดัการท่ีดินในการท าการเกษตร
หลงัจากไดมี้การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.3 มีการปลูกพืชหรือ
เล้ียงสัตว ์ร้อยละ 98.0 มีการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนถา้เหลือจึงจะขาย เกษตรกรร้อยละ 54.2 ใชพ้ื้นท่ี
ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100 มีความรู้/รับทราบแนวปฏิบติัตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจากส่ือโทรทศัน์มีความตระหนกัในการใชชี้วิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม=4.63) มีความพอใจในการใชชี้วิตความเป็นอยูแ่บบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียรวม=4.60) มีความภาคภูมิใจหลงัใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
รวม=4.97) เกษตรกรทั้งหมด ร้อยละ 100 มีความเต็มใจท่ีจะตดัสินใจเลือกใชชี้วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และร้อยละ 71.9 เป็นผูมี้บทบาทในการตดัสินใจในครอบครัว ร้อยละ 93.5 ของเกษตรกรระบุวา่มี
หน่วยงานจากทางภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุนในการตดัสินใจ เกษตรกรมีการจบัจ่ายใช้สอยในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม=3.31) ร้อยละ 51.3 ของ
เกษตรกรใชเ้งินทุนตนเองในการลงทุนท าการเกษตร โดยร้อยละ 93.5 มีการท าบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 99.3 มี
รายไดพ้อต่อรายจ่าย ร้อยละ 99.3 มีการปลูกฝังเร่ืองการประหยดัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว และร้อยละ 99.3 
มีการวางแผนในการใชจ่้ายเงินประจ าเดือนของครอบครัว 

ผลการศึกษาในดา้นคุณภาพชีวติ พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีสุขภาพกายดีมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.73 และมีสุขภาพจิตท่ีเป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 98.7การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบวา่ มีตวั
แปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้นยงัพบวา่ มีตวัแปรในกลุ่มของปัจจยัส่วนบุคคลร่วมกบัตวัแปรในดา้นการ
ด าเนินชีวิตสามารถท านายความผนัแปรในดา้นคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติอีก
ดว้ย 

ปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร พบวา่ร้อยละ18.36 มีปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.77 มีปัญหาในดา้นการศึกษาและการ
เรียนรู้ ร้อยละ 6.12 มีปัญหาในดา้นสาธารณสุข ร้อยละ 4.59 มีปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และร้อยละ 3.06 มี
ปัญหาในดา้นสังคมและวฒันธรรมการท่ีเกษตรกรในหมู่บา้นนั้นจะด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นในหมู่บา้นนั้นจะตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อเป็นท่ีปรึกษาซ่ึงกนัและกนั 
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และตอ้งมีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาทุกคร้ังเม่ือลูกบา้นในหมู่บา้นมีปัญหาโดยมีการ
จดัการประชุมหมู่บา้นเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นการถามสาระทุกสุกดิบของเกษตรกรในหมู่บา้นเป็น
ประจ า 

ศศิพร ปาณิกบุตร (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การด าเนินชีวิตของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างผูด้  าเนินชีวิตในรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่กบัผูท่ี้ไม่ไดด้ าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ว่าปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กับการด าเนินชีวิตของ
เกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ต่างกนัอย่างไร ผลการศึกษาสรุปว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียประมาณ 51 ปี โดยมีสถานภาพสมรสและอยูก่บัคู่สมรส สมาชิกในครัวเรือน
ประมาณ 5 คน ระดบัการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ปีท่ี 6 มีจ านวนท่ีดินถือครองเฉล่ียประมาณ 17 
ไร่ รายไดร้วมเฉล่ีย 23,224.55 บาทต่อปี และรายจ่ายรวมเฉล่ีย 21,214.63 บาทต่อปี หน้ีสินเฉล่ีย 32,827.77 
บาท โดยกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับข่าวสารทางการเกษตรจากส่ือ
โทรทศัน์ และเกษตรกรท่ีด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่ 
และมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่สูงกวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดด้ าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริทฤษฎี
ใหม่ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น พบวา่ เกษตรกรท่ีเลือกด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ
ทฤษฎีใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เกือบทุก
ตวัแปร ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ขนาดของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รายได ้รายจ่าย  การถือ
ครองท่ีดิน รวมถึงการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่ ยกเวน้ตวั
แปรดา้นหน้ีสินเท่านั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกด าเนินชีวติตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ 

กุณฑลี โพธ์ิแก้ว (2550) ไดท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความ
คิด เ ห็น ต่อแนว คิด เศรษฐ กิ จพอ เพี ย ง  จ าก ส่ื อ อิน เตอ ร์ เ น็ต  ของนัก ศึกษาระดับป ริญญาโท 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความ
คิด เ ห็น ท่ี มี ต่อแนว คิด เศรษฐ กิจพอเพี ย งจาก ส่ือ อิน เตอ ร์ เ น็ตของนัก ศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมทั้ง ศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 และเพศชายร้อยละ 39.7 มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี และ 31-35 ปี 
ในสัดส่วนท่ีไล่เล่ียกนั ร้อยละ 37.8 และ ร้อยละ 34.9 ตามล าดบั โดยศึกษาในชั้นปีท่ี 2 ในสัดส่วนท่ีไล่เล่ีย
กนักบัชั้นปีท่ี 1 มากท่ีสุด ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 48.1 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาใน
ภาคปกติ ร้อยละ 80.4 และศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มากท่ีสุดร้อยละ 19.3 รองลงมา ไดแ้ก่ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 14.6 ตามล าดบั 2) ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือจากอินเตอร์เน็ตของกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเตอร์เน็ต 1-3 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด ร้อยละ 51.9 และใชง้านอินเตอร์เน็ต
ในแต่ละวนันาน 2-4 ชัว่โมง มากท่ีสุด ร้อยละ 51.3 ส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีท างาน ร้อยละ 71.4 รองลงมา 
ไดแ้ก่ เพื่อการท างาน ร้อยละ 67.2 และเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูล ร้อยละ 65.6 ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงค์
ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเปิดรับเน้ือหาประเภทข่าว และส่ือมากท่ีสุด ร้อยละ 74.1 รองลงมา ไดแ้ก่ 
บนัเทิง ร้อยละ 45.5 และเทคโนโลยี ร้อยละ 44.4 ตามล าดบั 3) ดา้นการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ตใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบการใชป้ระโยชน์
จากส่ืออินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก ดงัน้ี เพื่อส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และเพื่อติดตามข่าวสารความ
เคล่ือนไหวทางสังคม มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั 4.47 รองลงมา เพื่อคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม มีค่าเฉล่ีย 4.37 เพื่อส่ง
แลกเปล่ียนไฟล์ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.30 เพื่อถ่ายโอนขอ้มูล Download มีค่าเฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั 4) ดา้นความ
คิดเห็นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ืออินเตอร์เน็ตในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบความคิดเห็นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพียงจากส่ืออินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 ล าดบั
แรก ดงัน้ี การคน้ควา้ทฤษฎีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ืออินเตอร์เน็ตช่วยลดภาระการเดินทางในการหา
ขอ้มูลท่ีท่านตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในส่ืออินเตอร์เน็ต
สามารถปรับปรุงและพฒันาให้ทันสมยัมากกว่าส่ืออ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.36 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
อินเตอร์เน็ตสามารถปรับปรุงและพฒันาให้ทนัสมยัมากกวา่ส่ืออ่ืนมีค่าเฉล่ีย 4.36 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่ืออินเตอร์เน็ตจะท าให้ไดรั้บประโยชน์และสมารถรับรู้ข่าวสารไดดี้กว่าส่ืออ่ืนมีค่าเฉล่ีย 3.99 ขอ้มูล
ข่าวสารเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในส่ืออินเตอร์เน็ตมีความหลากหลายมากกว่าส่ืออ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.91 และส่ือ
อินเตอร์เน็ตช่วยเผยแพร่หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดร้วดเร็ว และแพร่หลายมากกวา่ส่ืออ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.85 

ประภาพร สุปัญญา (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั
จริงของแกนน าหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในระดบัครอบครัวและระดบัชุมชน ของ
แกนน าหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจบัพบว่า 1) การน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในระดบัครอบครัวโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในระดบัครอบครัว ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นบา้นเรือนน่าอยู ่ดา้นการลด ละ 
เลิกอบายมุข ดา้นการออม และดา้นเกษตรย ัง่ยืนหรือการเกษตรประณีต ส่วนดา้นท่ีเหลือมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน นอกจากน้ี การศึกษาความคิดเห็นต่อการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในระดบัครอบครัว พบว่า แกนน าหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากท่ีไดรั้บการอบรมมา ไดมี้การน ามาปฏิบติั พร้อมกบัชกัจูงคนในครอบครัวท่ีไม่ได้
รับการอบรมมาปฏิบติัร่วมกนั และช้ีให้เห็นถึงผลดีว่า เม่ือปฏิบติัแล้วจะเป็นอย่างไร และเม่ือปฏิบติัแล้ว 
พบวา่ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่เดือดร้อน ไม่หลงใหลไปตามกระแสวตัถุนิยม ท ากิจกรรมท่ีเหมาะกบั
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ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ้ด าเนินชีวิตไปในทางสายกลาง มีความเป็นอยูอ่ย่างพอประมาณ ตามฐานะ 
และอตัภาพ ยึดหลกัการพึ่งพาตนเอง ด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดท้่ามกลาง
ความวุน่วายของสังคมท่ีเกิดจากการแข่งขนั ท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และถา้ยึดหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็
จะท าให้ชีวิตพบกับความสุขได้ แต่มีเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือนท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
เน่ืองมาจากแกนน าหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอายมุาก มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และเขา้รับการ
อบรมในฐานะท่ีเป็นเกษตรกร จึงท าให้ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือน ประกอบกบัไม่มีการจดัท า
บญัชีครัวเรือนอยา่งสม ่าเสมอ จึงเป็นท่ีมาของหน้ีสินท่ียงัมีอยู ่2) การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบติัจริงในระดบัชุมชน โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ การ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในชุมชน มีการปฏิบติัในระดบัมาก 5 ดา้น เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี ด้านการยกย่อง เชิดชูคนดีมีคุณธรรม ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านแผน
ชุมชน ดา้นชุมชนเรียนรู้ และดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ ดา้นวิสาหกิจชุมชน นอกจากน้ี การศึกษาความ
คิดเห็นต่อการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัจริงในระดบัชุมชน พบวา่ แกนน าหมู่บา้นท่ีเขา้
ร่วมโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงหลงัจากท่ีไดรั้บการอบรมมา ไดมี้การน ามาปฏิบติั โดยการเนน้ “การ
พึ่งพาตนเอง” ซ่ึงแกนน าหมู่บา้นใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีดิน โดยเฉพาะแหล่งน ้ า และ
กิจกรรมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี อยู่บนพื้นฐานการผลิตอย่างพอเพียง ใน
ขณะเดียวกนั มีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน มีการจดัอบรมโครงการต่างๆ เพื่อ
ประกอบการเรียนรู้ในชุมชน นอกจากน้ียงัรู้จกัน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนมาพฒันา เพื่อประกอบเป็น
อาชีพ ภายในหมู่บา้นยงัมีการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ และมีการจดทะเบียนท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินกิจการ และผลผลิตมาจากกระบวนการของคนใน
ชุมชน และท่ีส าคญัแกนน าหมู่บา้นยงัใหเ้กียรติ ยกยอ่ง ใหค้วามส าคญักบับุคคลท่ีประสบความส าเร็จ บุคคล
ท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม เพื่อยดึเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติ 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง  “การรับรู้และด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนใน

จงัหวดันนทบุรี” มีวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
1. ประเภทและรูปแบบการวจิยั 
2. ตวัแปรการวจิยั 
3. ประชากรการวจิยั 
4. การก าหนดขนาดตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
5. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 
6. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
7. การทดสอบเคร่ืองมือ 
8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประเภทและรูปแบบกำรวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงระดบัการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO)  
และลกัษณะการด าเนินชีวติตามแบบสังคมพอประมาณ ของประชาชนในนนทบุรี   และศึกษาผลจาก
การน าหลกัสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี   
เม่ือจ าแนกตามประโยชน์ของการใชผ้ลงานวิจยั   ถือวา่เป็นการวิจยัเชิงประยุกต ์(applied research)โดย
มีจุดมุ่งหมายในการน าผลการวิจยัท่ีได ้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สังคม ชุมชน จงัหวดันนทบุรี  และใช้
วธีิการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บขอ้มูล จากประชากรการวจิยัท่ีก าหนด 
 ผูว้จิยัก าหนดรูปแบบการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (One – shot Descriptive Study) จากการสุ่มตวัอยา่ง
จากประชาชนในจงัหวดันนทบุรี  
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2. ตัวแปรกำรวจัิย แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ 

(MOSO) ประกอบดว้ย กิจกรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การจดัท าบญัชีครัวเรือน 2. บา้นเรือนน่าอยู ่3. การออม                  
4. เกษตรย ัง่ยนืหรือเกษตรประณีต 5. การลด ละ เลิก อบายมุข 

2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ไดแ้ก่ รายได้
ต่อครัวเรือน รายจ่ายต่อครัวเรือน เงินออมต่อครัวเรือน ภาระหน้ีส้ิน สาเหตุของการเป็นหน้ี การช าระ
หน้ีสินต่องวดเฉล่ีย และระดบัความสุขของครอบครัว 

 
3. ลกัษณะประชำกรกำรวจัิย  

ประชากรการวจิยัในท่ีน้ี  เป็นประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีจ านวน 1,052,592 คน 
แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 อ าเภอ 10 เทศบาล ซ่ึงมี 491,795 ครัวเรือน (ท่ีมา: รายงานสถิติจ านวน
ประชากร และบา้น รายจงัหวดั รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย)   

 
4. กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง และกำรสุ่มตัวอย่ำง 
       วจัิยเชิงปริมำณ ซ่ึงสามารถระบุจ านวนประชากรได ้ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม
ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5%  
หมายความวา่ประชากรตวัอยา่ง 100 คน จะเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง 5 คน ดงันั้นจาก
จ านวน 491,795 ครัวเรือน ตามตารางส าเร็จรูปขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 400 ครัวเรือน โดยมีวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ส าหรับการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัจ านวนประชากรท่ี
ไดร้ะบุวา่ ในจงัหวดันนทบุรีมี 491,795 ครัวเรือน ดงันั้นผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการ
แปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง
ส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 ครัวเรือน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอาศยัวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบผสม (Mixed Sampling) ซ่ึงจะมีขั้นตอนต่างๆ ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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   ขั้นตอนท่ี 1 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดย
คดัเลือกจากการแบ่งตามเขตปกครองของจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 6 อ าเภอ 10 เทศบาล ดว้ยวิธีจบั
สลากในอตัราส่วน 3 : 1   ซ่ึงผลจากการสุ่มเขตไดท้ั้งหมด 5 เขต  คือ  อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบาง
กรวย อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางใหญ่ 
   ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้  าการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น
ภูมิตามสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
 
 

จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มชั้น = จ  านวนตวัอยา่งทั้งหมด x จ  านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น 
               จ  านวนประชากรทั้งหมด 
 
 

ตำรำงกลุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ันภูมิตำมสัดส่วน 

อ ำเภอ จ ำนวนประชำกร  (ครัวเรือน) กลุ่มตัวอย่ำง 
อ าเภอเมืองนนทบุรี 19,875 38 
อ าเภอบางกรวย 13,965 27 
อ าเภอบางใหญ่ 47,460 91 
อ าเภอบางบวัทอง 88,130 170 
อ าเภอไทรนอ้ย 21,475 41 
อ าเภอปากเกร็ด 17,082 33 

รวม 207,987 400 
    

ขั้นตอนท่ี 3 จากการท่ีผู ้วิจ ัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิตามสัดส่วน 
(Proportional stratified random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลตามเขต
ปกครองของจงัหวดันนทบุรี ทั้ง 6 อ าเภอ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 
Probability) แบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) เพื่อสอบถามคดัเลือกเฉพาะสมาชิกครอบครัวท่ีมี
อาย ุ18 ปีข้ึนไป ส าหรับการรวบรวมขอ้มูลและกลุ่มตวัอยา่งใหไ้ดข้อ้มูลทั้งส้ิน 400 คน  
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จากวิธีการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปขั้นตอนการวิจยัในคร้ังน้ีทั้งหมดดงั
แสดงในภาพดา้นล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ขอ้มูลท่ีท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี โดยวิธีการส ารวจจากการ

สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire ) ไปสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรการวจิยั  
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาผลงานวิจยัและทฤษฎีหลกัวิชาการ ในเร่ือง

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ โครงการคิดอย่างย ัง่ยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมพอประมาณ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการวิจยั โดยคน้ควา้จากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง หอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดสภาวิจยั และหอสมุดของ
มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ และรวมทั้งคน้หาขอ้มูลจาก เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขั้นที ่1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

 

รวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด

ชุด 
 

ขั้นที่ 2 วเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
สรุปอภิปรายผล 

 
 

ขั้นที ่3 วเิคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สรุป
และอภิปรายผล 

 



33 
 

6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 2 ชุดโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมในแบบการวิจยัคร้ัง
น้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด เพื่อรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั ผลจากการยึดหลกัสังคม
พอประมาณในการด าเนินชีวิต ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอย่าง ในค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบ (multiple choice) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดต่้อ
เดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน ภาระมีหน้ีสิน สาเหตุหรือท่ีมาของ
หน้ีสิน และเงินออม  
   ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ (MOSO) โดย
ใชค้  าถามปลายปิด (Close-Ended Question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้าง
ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด แบ่งเป็น 2 หมวดยอ่ย ดงัน้ี 
    รู้/เคย   หมายถึง   รู้จกัสังคมพอประมาณ  

ไม่รู้/ไม่เคย  หมายถึง   ไม่รู้จกัสังคมพอประมาณ 
  ส่วนท่ี 3 รูปเบบการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ โดยใช้ค  าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question)   แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบให้
เลือกตามล าดบัความส าคญั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินดงัน้ี 
   5 หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า 
   4 หมายถึง ปฏิบติับ่อยคร้ัง 
   3 หมายถึง ปฏิบติับางคร้ัง 
   2 หมายถึง ปฏิบติันานๆ คร้ัง      
   1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัเลย 
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แลว้ใชก้ารประเมินผลโดยการหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงท าการแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย ต ่ากวา่  1.50 หมายถึง   ไม่เคยปฎิบติัเลย 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติัค่อยขา้งนอ้ยมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติับา้งไม่ปฎิบติับา้ง 
   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติัค่อนขา้งบ่อย 
   ค่าเฉล่ีย 4.50  ข้ึนไป หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติัเป็นประจ า 
  ส่วนท่ี 4 ผลของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณ เป็นลักษณะค าถาม
ปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น  
  
7. กำรทดสอบเคร่ืองมือ 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. กำรหำควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ (Content Validity) โดยการให้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการ

วิจยั ได้แก่ รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และ รศ.ดร.ชาติชาย พณานานนท์ ตรวจสอบและพิจารณา
ความถูกตอ้งดา้นการตั้งหัวขอ้การวิจยั วตัถุประสงค์ สมมุติฐาน แบบสอบถามและรูปแบบการเขียน
แบบสอบถาม และรายงาน เพื่อเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

2. กำรหำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือ  โดยไดน้ าแบบสอบถาม ไปท าการ
ทดสอบกบักลุ่มท่ีมีความใกลเ้คียงประชากรการวิจยั  จ  านวน 30 ชุด  เพื่อทดสอบถึงขอ้บกพร่อง ใน
เน้ือหาข้อความ  และท าการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่า สัมประสิทธ์ิ 
Cronbach’s Alpha  เพื่อน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ และสามารถน าไปใชว้ิจยั
ได ้ การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจะยอมรับขอ้ค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha  สูงกวา่ .05  
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8.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวจิยัดงัน้ี  
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใชเ้ป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ขอ้มูล

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และระดบัการรับรู้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติในทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี1 
และ 2 ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ
ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ t – Test วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of 
Variance (One – way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยการทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) 

 2. ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณมีอิทธิพลต่อลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณ โดยใชส้ถิติทดสอบการวเิคราะห์ตวัแปรดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (multiple 
regression analysis)  
 
 



บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
  ผลการวจิยัเร่ืองการรับรู้และด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชน
ใน จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเป็นส่วนๆ ในรูปแบบของตารางขอ้มูลประกอบ
ขอ้ความ โดยแบ่งออกเป็น 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
  ส่วนท่ี 2 ผลเก่ียวกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ(MOSO) 
  ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น  
  ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
  ส่วนท่ี 5 ผลของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณจากขอ้เสนอแนะ   
   โดยก าหนดสัญลกัษณ์เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 
    หมายถึง  ค่าเฉล่ีย    (Mean) 
           S.D.  หมายถึง  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                        T            หมายถึง   การทดสอบค่าวกิฤตที (t-test) 
                        p  หมายถึง  ความน่าจะเป็น (Probability) 
                       ƒ  หมายถึง  ความถ่ี  (Frequency) 
                       n  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามตวัแปร 
                      N  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งรวม 
 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

กลุ่มตวัอยา่ง ในค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบ (multiple  choice)  โดยใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส  จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดต่้อเดือนของ
ครอบครัวโดยเฉล่ีย ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน ภาระมีหน้ีสิน สาเหตุหรือท่ีมาของหน้ีสิน และเงิน
ออม  
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

สถานภาพทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย   170 42.50 
      หญิง   230 57.50 
อายุ      
     20 - 30 ปี   179 44.80 
     31 – 45 ปี  146 36.50 
     46 - 55 ปี  60 15.0 
     56 ปีข้ึนไป 15 3.80 
ระดบัการศึกษาสูงสุด(ปัจจุบัน)   
    ไม่ไดศึ้กษา 4 1.00 
     ต  ่ากวา่ ป.4 9 2.30 
     ป.4 – ป.6 26 6.50 
     มธัยมศึกษาตอนตน้(ม.1 – ม.3) 39 9.80 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) / ปวช. 29 7.30 
     อนุปริญญา/ปวส. 138 34.50 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 124 31.00 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 31 7.80 
อาชีพหลกั   
     ท านา / ท าไร่ / ท าสวน 35 8.80 
     ธุรกิจส่วนตวั / ผูป้ระกอบวชิาชีพอิสระ 55 13.80 
     ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 185 46.30 
     รับจา้ง / กรรมกร / ท างานในโรงงาน 125 31.30 
สถานภาพการสมรส   
     โสด 205 51.30 
     สมรส 157 39.30 
     หมา้ย / หยา่ร้าง 38 9.50 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
      1 - 3 คน 123 30.80 
     4 – 6 คน 234 58.50 
      7-10 คน 35 8.80 
     11 คนข้ึนไป 8 2.00 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

สถานภาพทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ต่อเดอืนของครอบครัวโดยเฉลีย่   
     ต  ่ากวา่  5,000 บาท 41 10.30 
     5,001 – 10,000 บาท 69 17.30 
     10,001 – 25,000 บาท 129 32.30 
     25,001 บาท ข้ึนไป 161 40.30 
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวท่านประมาณเดอืนละ   
     ต  ่ากวา่  5,000 บาท 48 12.00 
     5,001 – 10,000 บาท 73 18.30 
     10,001 – 25,000 บาท 133 33.30 
     25,001 บาท ข้ึนไป 146 36.50 
ขณะนีค้รอบครัวท่านมหีนีสิ้นหรือไม่   
      ไม่มีหน้ีสิน 86 21.50 
      มีหน้ีสิน 314 78.50 

 รวม 400 100 

สาเหตุหรือทีม่าของหนีสิ้นท่าน  
(เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

   เพ่ือซ้ือ/ซ่อมแซมบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั 154 17.54 
   เพ่ือซ้ือ/ซ่อมแซมยานพาหนะ 140 15.95 
   เพื่อลงทุนในอาชีพ 78 8.88 
   เพื่อการศึกษาบุตร 148 16.86 
   เพื่อรักษาพยาบาลคนในครอบครัว 82 9.34 
   เพื่ออุปการะ บิดา มารดา ญาติ 92 10.48 
   เพ่ือซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นโทรศพัท ์   
   เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  

162 18.45 

   อ่ืนๆ ......... 22 2.51 
ขณะนีค้รอบครัวท่านมเีงนิออมหรือไม่   
   ไม่มี 188 47.00 

   มี  ยอดเงินทั้งส้ิน 212 53.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.50               
มีอาย ุ20 -30 ปี  ร้อยละ 44.80 มีการศึกษาระดบัอนุปริญา ร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ 
ร้อยละ 46.30 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.30 มีจ านวนสามาชิกในครอบครัว  4 – 6 คน ร้อยละ 58.50          
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มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 40.30 มีค่าใชจ่้ายในบา้น มากกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
36.50 มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 78.50  สาเหตุหรือท่ีมาของหน้ีสิน และเงินออมเพื่อซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่นโทรศพัท์ เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ย็น เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ร้อยละ 18.45 ขณะน้ีครอบครัวท่านมีเงินออม
หรือไม ่ส่วนใหญ่มี ร้อยละ 53.00 
 

ส่วนที ่2 ผลเกีย่วกบัระดับการรับรู้เกีย่วกบัสังคมพอประมาณ(MOSO) 
ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ(MOSO) โดยใชค้  าถาม 

ปลายปิด (Close-Ended Question) แบ่งเป็น 2 หมวดยอ่ย ดงัน้ี 
  รู้/เคย   หมายถึง    รู้จกัสังคมพอประมาณ  

ไม่รู้/ไม่เคย  หมายถึง    ไม่รู้จกัสังคมพอประมาณ 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ(MOSO) 

ล าดบั 
ที ่

ค าถามเกีย่วกบัระดับการรับรู้เกีย่วกบัสังคม
พอประมาณ(MOSO) 

เคย/รู้ ไม่เคย/ไม่รู้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านเคยพบเห็นฟังส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุใน
โครงการคิดอยา่งย ัง่ยนื โดย กอ.รมน. เก่ียวกบั 
สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรือ 
“โมโซ”  หรือ “โมโซไซต้ี” ในช่องทางต่างๆ
เหล่าน้ีหรือไม่ 

232 58.00 168 42.00 

 1.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ 258 64.50 142 35.50 
 1.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางป้ายโฆษณา  244 61.00 156 39.00 
 1.3 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซต ์อินเทอร์เน็ต  190 47.50 210 52.50 
 1.4 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุ 256 64.00 144 36.00 
 1.5 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ 
328 82.00 72 18.00 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ล าดบั 
ที ่

ค าถามเกีย่วกบัระดับการรับรู้เกีย่วกบัสังคม
พอประมาณ(MOSO) 

เคย/รู้ ไม่เคย/ไม่รู้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. ท่านคิดวา่ “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี 
ไม่นอ้ยเกินไปไม่มากเกินไป เหมาะสมกบัสถานะ
ของตนเอง สภาวะและปัจจยัแวดลอ้มทั้งการ
ด ารงชีวิตการท าการเกษตรและท าธุรกิจการเกษตร
หรือนอกภาคเกษตร และอ่ืน ๆ” ใช่หรือไม่ 

352 88.00 48 12.00 

3. ท่านคิดวา่ “สังคมพอประมาณ (Moderation 
SOciety) หรือ “โมโซ”  หรือ “โมโซไซต้ี เป็นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสถาบนัไทยพฒัน์ ได้
ริเร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือและ
เครือข่ายสนบัสนุนการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเมือง” ใช่หรือไม ่

262 65.50 138 34.50 

4. ท่านคิดวา่ “การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายใน
ครัวเรือน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ” ใช่หรือไม่ 

334 83.50 66 16.50 

5. ท่านคิดวา่ “การช่วยเหลือเก้ือกลูอ่ืน โดยการสร้าง
ความเขม็แขง็ใหชุ้มชน รู้จกัผนึกก าลงั และมีการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คง เป็นการด าเนิน
ชีวติอยา่งพอประมาณ” ใช่หรือไม่ 

348 87.00 52 13.00 

6. ท่านคิดวา่ “เง่ืองไขคุณธรรม เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ” 
ใช่หรือไม่ 

310 77.50 90 22.50 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ(MOSO)ของผูต้อบแบบสอบถาม 

สรุปไดด้งัน้ี 
1.ท่านเคยพบเห็นฟังส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุในโครงการคิดอยา่งย ัง่ยนื โดย กอ.รมน. เก่ียวกบั 

สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรือ “โมโซ”  หรือ “โมโซไซต้ี” ในช่องทางต่างๆ เหล่าน้ี
หรือไม่  ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 64.50 ดา้นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทางป้ายโฆษณา พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 61.00 ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์
ทางเวป็ไซต ์อินเทอร์เน็ต พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามไม่เคย / ไม่รู้ ร้อยละ  52.50 ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์

http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/
http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/
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ทางวทิย ุพบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้  ร้อยละ 64.00 และดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น หนงัสือพิพม ์นิตยสาร ฯลฯ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 82.00  

2.ท่านคิดวา่ “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่นอ้ยเกินไปไม่มากเกินไป เหมาะสมกบั
สถานะของตนเอง สภาวะและปัจจยัแวดลอ้มทั้งการด ารงชีวติการท าการเกษตรและท าธุรกิจการเกษตรหรือ
นอกภาคเกษตร และอ่ืน ๆ” ใช่หรือไม่ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ เป็นร้อยละ 88.00  

3.ท่านคิดวา่ “สังคมพอประมาณ (Moderation Society) หรือ “โมโซ”  หรือ “โมโซไซต้ี เป็นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสถาบนัไทยพฒัน์ ไดริ้เร่ิมโครงการวจิยัและพฒันาเคร่ืองมือและเครือข่าย
สนบัสนุนการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง” ใช่หรือไม่ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
เคย / รู้ ร้อยละ 65.00  

4.ท่านคิดวา่ “การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ” ใช่หรือไม่ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 85.50  

5.ท่านคิดวา่ “การช่วยเหลือเก้ือกลูอ่ืน โดยการสร้างความเขม็แขง็ใหชุ้มชน รู้จกัผนึกก าลงั และมี
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คง เป็นการด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ” ใช่หรือไม่ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 87.00  

6.ท่านคิดวา่ “เง่ืองไขคุณธรรม เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ” 
ใช่หรือไม่ พบวา่ มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 77.50  

 
  ส่วนที ่3 การวเิคราะห์การด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน 

ผลการวเิคราะห์ลกัษณะการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณโดยใชค้  าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question)   แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบให้
เลือกตามล าดบัความส าคญั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินดงัน้ี 
   1  หมายถึง  ปฎิบติัเป็นประจ า 
   2  หมายถึง  ปฏิบติับ่อยคร้ัง 
   3  หมายถึง  ปฏิบติับางคร้ัง 
   4  หมายถึง  ปฏิบติันานๆ คร้ัง      
   5  หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัเลย 

แลว้ใชก้ารประเมินผลโดยการหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงท าการแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย ต ่ากวา่  1.50 หมายถึง   ไม่เคยปฎิบติัเลย 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติับางคร้ัง 
   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติัค่บ่อยคร้ัง 
   ค่าเฉล่ีย 4.50  ข้ึนไป หมายถึง   มีความถ่ีในการปฎิบติัเป็นประจ า 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ 
ระดบัความพอประมาณในการด าเนินชีวติ  

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวติ
โดยภาพรวม 

3.20 0.66 บางคร้ัง 5 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.50 0.58 บ่อยคร้ัง 4 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ
โดยภาพรวม 

3.51 0.62 บ่อยคร้ัง 3 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.64 0.69 บ่อยคร้ัง 2 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.65 0.66 บ่อยคร้ัง 1 

รวม 3.50 0.49 บ่อยคร้ัง  

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่การด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.60  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ อนัดบัท่ี 1 คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม บ่อยคร้ังค่าเฉล่ียร้อยละ 3.65 อนัดบัท่ี 2  
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม บ่อยคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 3.64 อนัดบัท่ี 3ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.51 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานของลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณดา้น
ความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ความพอประมาณในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

 

ระดบัความพอประมาณในการด าเนินชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1.ท่านคิดว่าการก่อหน้ีท่ีมิได้ก่อให้เกิด
รายได้ หรือมิใช่เป็นการน าเงินไปลงทุน
เพ่ือให้เกิดรายไดเ้พ่ิม แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ชีวิต
ของท่าน อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง
เสียง โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ นั้ น มีความ
จ าเป็นส าหรับท่านและครอบครัวเพียงใด 

3.30 0.93 บางคร้ัง 2 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
ความพอประมาณในการด าเนินชีวติ 

โดยภาพรวม 
 

ระดบัความพอประมาณในการด าเนินชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

2.ปัจจุบันมีระบบการกู้เงินท่ีท าเร่ืองและ
อนุมติัไดง่้าย ท่านคิดวา่การกูเ้งินจากกิจการ
สวัสดิการ  ห รือสถาบันการ เ งินต่ างๆ 
ห ล า ย ๆ  แ ห่ ง เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ชีวิตประจ าวนันั้ น มีความจ าเป็นส าหรับ
ท่านและครอบครัวมากเพียงใด 

3.10 
 
 

 

0.94 
 
 

 

บางคร้ัง 
 
       
      

3 
 
 
 

 

3. ท่านมักใช้จ่ายเ งินในการซ้ือสินค้า /
บริการเพื่อบริโภค / อุปโภคท่ีค่อนขา้งเกิน
ความจ าเป็นหรือเกินฐานะหรือไม่ 

3.10 0.97 บางคร้ัง 3 

4.ท่านเห็นดว้ยกบัการใชจ่้ายเงินในส่ิงท่ีไม่
จ าเป็น เพื่อรักษา / เสริมสร้างสถานภาพ
ทางสังคมของท่าน ให้เท่าเทียม / ไม่ด้อย
กวา่ บุคคลอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 

2.97 
 

 

0.99 
 

 

บางคร้ัง 
 
      

5 
 

 

5.ท่านคิดว่าการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 
ละจัดสรรเงินเพ่ือการออมและเพ่ือใช้จ่าย
โดยจะออมเงินตามแผน และไม่ใชจ่้ายเงิน
เ กินกว่า งบประมาณท่ีตั้ ง แผนไว้อย่ า
สม ่าเสมอมีความส าคญัเพียงใด 

3.54 0.98 บ่อยคร้ัง 1 

รวม 3.20 0.66 บางคร้ัง  

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่การด าเนินชีวติแบบสังคมความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
บางคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.25  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะดา้นความพอประมาณใน
การด าเนินชีวิตอนัดบัท่ี 1  ขอ้ 5 ท่านคิดว่าการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และจดัสรรเงินเพื่อการออมและ
เพื่อใช้จ่ายโดยจะออมเงินตามแผน และไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งแผนไวอ้ย่างสม ่าเสมอมี
ความส าคญัเพียงใด บ่อยคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 3.54 อนัดบัท่ี 2 ขอ้ 1ท่านคิดวา่การก่อหน้ีท่ีมิไดก่้อให้เกิดรายได ้
หรือมิใช่เป็นการน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายไดเ้พิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ชีวติของท่าน อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองเสียง โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ นั้น มีความจ าเป็นส าหรับท่าน
และครอบครัวเพียงใด บางคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.30   อนัดบัท่ี 5 ขอ้  4.ท่านเห็นดว้ยกบัการใชจ่้ายเงินในส่ิง
ท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อรักษา / เสริมสร้างสถานภาพทางสังคมของท่าน ให้เท่าเทียม / ไม่ดอ้ยกว่า บุคคลอ่ืนมาก
นอ้ยเพียงใดบางคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 2.97 
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ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานของลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณดา้น
ความพอประมาณในดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติ 
 

ความมเีหตุผลในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

ระดบัความมเีหตุผลในการด าเนนิชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1.ท่านคิดว่าในการพฒันาให้ชีวิตก้าวหน้า
ไดน้ั้นจะตอ้งอยูบ่นหลกัการพ่ึงตนเอง เช่น 
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจเข็มแข็ง อดทนพร้อม
ท่ีจะต่อสูก้บัอุปสรรค 

3.81 0.88 บ่อยคร้ัง 1 

2.ท่านมีการอบรมสั่งสอน / แนะน า  / 
ตกัเตือน / ให้ความรู้แก่ผูอ้ยู่ในความดูแล
หรืออุปการะ เช่น บุตร ญาติพ่ีนอ้งในเร่ือง
การประหยดัไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศัพท ์
ฯลฯ 

3.73 
 

 

0.85 
 

 

บ่อยคร้ัง 
       
 

2 

3. เม่ือท่านจะด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่านจะ
วางแผนก่อนทุกคร้ัง เช่นการเดินทางไป
ต่างจงัหวดั การใชจ่้ายภายในครอบครัว 

3.58 0.91      บ่อยคร้ัง 3 

4.ในการตัดสินใจซ้ือสินคา้ / บริการท่าน
ค านึงถึงความพอใจ ความหรูหรา ช่ือเสียง
ของ สินค้า /บ ริการ  มากกว่าค า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์  หรือความคุ้มค่ า  มากน้อย
เพียงใด 

3.20 
 
 

 

0.93 
 
 

 

บางคร้ัง 
 
 
      

4 
 
 
 

 
5.ท่านคิดวา่ปัจจุบนักระแสบริโภคนิยมท า
ใหท่้านมีความตอ้งการท่ีเกินกวา่ปัจจยัส่ี (ท่ี
อยู่อาศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษา
โรค) โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ี
เพียงพอ 

3.19 0.94 บางคร้ัง 5 

รวม 3.50 0.58 บ่อยคร้ัง  

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่การด าเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.50  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะดา้น
ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติ อนัดบัท่ี 1  ขอ้ 1 ท่านคิดวา่ในการพฒันาให้ชีวิตกา้วหนา้ไดน้ั้นจะตอ้ง
อยู่บนหลกัการพึ่งตนเอง เช่น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจเข็มแข็ง อดทนพร้อมท่ีจะต่อสู้กบัอุปสรรค บ่อยคร้ัง 
เฉล่ียร้อยละ 3.81 อนัดบัท่ี 2  ขอ้ 2 ท่านมีการอบรมสั่งสอน / แนะน า / ตกัเตือน / ให้ความรู้แก่ผูอ้ยูใ่นความ
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ดูแลหรืออุปการะ เช่น บุตร ญาติพี่น้องในเร่ืองการประหยดัไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ ฯลฯ บ่อยคร้ัง 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.73    อนัดบัท่ี 5 ขอ้ 5.ท่านคิดว่าปัจจุบนักระแสบริโภคนิยมท าให้ท่านมีความตอ้งการท่ี
เกินกว่าปัจจยัส่ี (ท่ีอยู่อาศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค) โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ี
เพียงพอ  บางคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.19 
 

ตารางที ่6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานของลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณดา้น
ความพอประมาณในดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ 
 

ระบบภูมคุ้ิมกนัในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

ระดบัระบบภูมคุ้ิมกนัในการด าเนนิชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1.ครอบครัวของท่านมีการออมเงินมากนอ้ย
เพียงใดเม่ือเทียบกบัรายได ้

3.36 0.93 บ่อยคร้ัง 5 

2.ท่ านคิดว่า  การประกันชีวิต  การซ้ือ
พนัธบตัร หรือระบบการออมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ออมเงินอย่างสม ่ า เสมอ มีความจ าเป็น
เพียงใด 

3.43 
 
 

 

0.94 
 
 

 

บ่อยคร้ัง 
 
 
      

4 
 
 

 
3. ท่านคิดว่า การได้รับโอกาสการเรียนรู้ 
เช่น เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร
จากส่ือมวลชน อนัท าให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์
ท่ีเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิกในครอบครัว นั้ นมี
ความส าคญัเพียงใด 

3.56 0.85 บ่อยคร้ัง 3 
 
 
 
 

 

4.ท่านคิดว่า การได้รับโอกาสการเรียนรู้ 
เช่น เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร
จากส่ือมวลชน อนัท าให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์
ท่ีเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิกในครอบครัว นั้ นมี
ความส าคญัเพียงใด 

3.62 
 
 
 
 

 

0.90 
 
 
 
 

 

บางคร้ัง 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

5.ท่ า น ห า โ อ ก า สท า กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ค ร อ บ ค รั ว  เ ช่ น 
รับประทานร่วมกัน การปลูกผกัสวนครัว
การออกก าลงักายทัศนศึกษา การไปเยี่ยม
ญาติในโอกาสส าคัญ เ พ่ือให้เ กิดความ
อบอุ่นภายในครอบครัว ตลอดเวลา 

3.57 0.93      บ่อยคร้ัง 2 

รวม 3.50 0.62 บ่อยคร้ัง  
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จากตารางท่ี 6 พบว่าการด าเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.50  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะ
ด้านความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต อันดับท่ี 1 ข้อ  4.ท่านคิดว่า การได้รับโอกาสการเรียนรู้ เช่น 
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสารจากส่ือมวลชน อนัท าให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การ
ด ารงชีวติ และอาชีพการงานของสมาชิกในครอบครัว นั้นมีความส าคญัเพียงใด บ่อยคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 3.62 
อนัดบัท่ี 2 ขอ้ 5.ท่านหาโอกาสท ากิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว เช่น รับประทานร่วมกนั การ
ปลูกผกัสวนครัวการออกก าลงักายทศันศึกษา การไปเยี่ยมญาติในโอกาสส าคญั เพื่อให้เกิดความอบอุ่น
ภายในครอบครัว ตลอดเวลา บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.57  อนัดบัท่ี 5  ขอ้1.ครอบครัวของท่านมีการออม
เงินมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัรายได ้บางคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.36 
 

ตารางที ่7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานของลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณดา้น
ความพอประมาณในดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
 

ความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

ระดบัความรู้ในการด าเนินชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1.ท่านคิดวา่ท่านมีความรู้ในเร่ืองการจดัท า
บญัชีครัวเรือนมากนอ้ยเพียงใด 

3.58 0.90 บ่อยคร้ัง 5 

2.ท่านคิดว่าการศึกษาในเร่ืองการจัดการ
การเงินมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตใน
ระดบั 

3.62 0.90 บ่อยคร้ัง 
      

4 

3. ท่านคิดวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ือง
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ 
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในระดบัใด 

3.68 0.88 บ่อยคร้ัง 2 

4.ปัจจุบนัในโลกยคุข่าวสาร ท่านคิดวา่การ
ใช้ความรู้จากส่ือต่าง  ๆ เ พ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจด า เ นินกิจกรรมใด ๆ  นั้ นไม่
เพียงพอแต่ตอ้งใชท้กัษะในการติดต่ออยา่ง
รอบคอบ และระมดัระวงั 

3.63 0.90 
 
 

 

บางคร้ัง 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 

5.ความรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการ
แสวงหาการศึกษาเพ่ิมเติม การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูอ่ื้น การอ่านและอ่ืน ๆ ซ่ึง
ท่านจะปฏิบติัเป็นประจ าและเป็นหลกัการ
ด าเนินชีวติของท่าน 

3.69 0.86      บ่อยคร้ัง 1 

รวม 3.64 0.67 บ่อยคร้ัง  
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จากตารางท่ี 7 พบว่าการด าเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.64  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะดา้นความ
มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต อนัดบัท่ี 1  ขอ้ 5.ความรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการแสวงหาการศึกษา
เพิ่มเติม การเรียนรู้จากประสบการณ์ผูอ่ื้น การอ่านและอ่ืน ๆ ซ่ึงท่านจะปฏิบติัเป็นประจ าและเป็นหลกัการ
ด าเนินชีวิตของท่าน บ่อยคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 3.69  อนัดบัท่ี 2 ขอ้3. ท่านคิดว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ือง
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในระดบัใด บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อย
ละ 3.68   อนัดับท่ี 5  ข้อ 1.ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ในเร่ืองการจัดท าบญัชีครัวเรือนมากน้อยเพียงใด 
บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.58 
 

ตารางที ่8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานของลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณดา้น
ความพอประมาณในดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติ 
 

คุณธรรมในการด าเนนิชีวติ 
โดยภาพรวม 

ระดบัคุณธรรมในการด าเนนิชีวติ 

X  S.D. ระดบั 
การปฎบิัต ิ

อนัดบั 
การปฎบิัต ิ

1.ท่านคิดว่าได้น าหลักศาสนาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัใด เช่น ประพฤติดี 
ละเวน้ชัว่ ยดึมัน่ในศีลหา้ 

3.96 0.86 บ่อยคร้ัง 1 

2.ท่านเห็นวา่การด าเนินชีวติในปัจจุบนั คน
เก่ง หรือคนท่ีมีความสามารถควรเป็นผูมี้
คุณธรรมด้านความซ่ือสัตว์ สุจริต อยู่ใน
ระดบัใด 

3.77 0.98 บ่อยคร้ัง 
      

3 

3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าปัจจุบนัเงินเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็นในการน ามาซ่ึงความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวมากกว่าจะมัวค า นึงถึง
คุณธรรม 

3.38 1.05 บ่อยคร้ัง 4 

4.ท่านคิดว่าการอบรมธรรมมะเดือนใน
หน่วยงานไม่มีความจ าเป็นแต่เป็นเร่ืองท่ีน่า
เบ่ือและเสียเวลา 

3.20 1.08 บางคร้ัง 5 

5.ท่านคิดว่าการมีคุณธรรม อาทิ ความซ้ือ
สัตย ์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมี
สติปัญญา เป็นหลักในการด าเนินชีวิตท่ี
จ าเป็น และเป็นส่ิงยืดเหน่ียวจิตใจให้ท่าน
กระท าในส่ิงต่าง ๆ ด้วยความถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

3.94 0.98      บ่อยคร้ัง 2 

รวม 3.65 0.66 บ่อยคร้ัง  
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จากตารางท่ี 8 พบวา่การด าเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.65  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ประชาชนมีลกัษณะดา้นดา้น
ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต อนัดบัท่ี 1  ขอ้ 1.ท่านคิดว่าไดน้ าหลกัศาสนาใชใ้นการด าเนินชีวิตอยู่ใน
ระดบัใด เช่น ประพฤติดี ละเวน้ชัว่ ยึดมัน่ในศีลห้าบ่อยคร้ัง เฉล่ียร้อยละ 3.96  อนัดบัท่ี 2 ขอ้ 5 ท่านคิดว่า
การมีคุณธรรม อาทิ ความซ่ือสัตย ์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมีสติปัญญา เป็นหลกัในการด า เนิน
ชีวติท่ีจ  าเป็น และเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจใหท้่านกระท าในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความถูกตอ้งและเหมาะสม บ่อยคร้ัง 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.94   อนัดบัท่ี 5 ขอ้ 4.ท่านคิดวา่การอบรมธรรมมะเดือนในหน่วยงานไม่มีความจ าเป็นแต่
เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือและเสียเวลา บางคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.20 
 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบของการด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ 
 

ตารางที ่9 การทดสอบค่าวกิฤตที (t-test) ระหวา่ง เพศชาย และ เพศ หญิง ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ ชาย หญิง   

n=170 n=230 t p 
 S.D.  S.D.   

1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 3.25 0.63 3.16 0.69 1.17 0.280 
2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 3.49 0.56 3.50 0.60 0.08 0.766 
3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 3.45 0.61 3.55 0.63 1.12 0.291 
4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 3.52 0.62 3.72 0.72 5.31 0.022* 
5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 359 0.63 3.70 0.69 1.18 0.276 
รวม 3.46 0.49 3.53 0.50 0.05 0.823 

*p < .05 
ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ระหวา่งเพศ 
โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
ระหว่างเพศไม่แตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 
ดา้นโดยรวมเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.46 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.53  เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดว้ยวิธีการ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
พบวา่ประชาชนทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่10 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งระหวา่งประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั  ต่อการด าเนินชีวติท่ี
ยดึหลกัสังคมพอประมาณ 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ 

20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีขึน้ไป   

n=179 n=146 n=60 n=15 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.32 0.56 3.24 0.68 2.82 0.73 2.87 0.69 10.84 0.000* 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.57 0.58 3.46 0.60 3.46 0.59 3.20 0.36 2.64 0.049* 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.54 0.60 3.45 0.60 3.57 0.62 3.44 0.94 0.90 0.438 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.71 0.60 3.57 0.67 3.57 0.81 3.73 1.10 1.36 0.254 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.74 0.58 3.58 0.69 3.52 0.73 3.76 0.94 2.71 0.045* 

รวม 3.57 0.45 3.46 0.50 3.39 0.53 3.40 0.59 3.11 0.026* 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตาม
อาย ุโดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามอายุแตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 
ดา้น  ท่ีมีอายุ  20 – 30 ปี  อายุ  31- 45 ปี อายุ 46 – 55ปี และอายุ 56  ปีข้ึนไป  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวเิคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยั
ทางสถิติ .05  พบวา่ความแตกต่างทางอายุมีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น แตกต่าง
กนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายด้านดงัน้ี ดา้นท่ี  1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวมดา้นท่ี  2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมดา้นท่ี 5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตโดยภาพรวม  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณท่ีแตกต่างกนั  ส่วนดา้นท่ี 3. ด้านระบบ
ภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ดา้นท่ี 4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่11 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีขึน้ไป 

20 -30 ปี - 0.087 0.503* 0.456* 
31 -45 ปี 0.873 - 0.416* 0.369 
46 -55 ปี 0.503* 0.416* - 0.047 
56 ปีขึน้ไป 0.456* 0.369 0.405 - 

จากตารางท่ี 11 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาย ุ20-
30ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ข้ึนไป  มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้น
ความพอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่12 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีขึน้ไป 
20 -30 ปี - 0.116 0.113 0.373 
31 -45 ปี 0.116 - 0.003 0.258 
46 -55 ปี 0.113 0.003 - 0.260 
56 ปีข้ึนไป 0.373 0.258 0.260 - 

จากตารางท่ี 12 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพบวา่ประชาชนท่ีมีอาย ุ20-30ปี 31 – 45 ปี 
46 -55 ปี และ56 ปี ข้ึนไป มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความมีเหตุผล
ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่13 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีข้ึนไป 
20 -30 ปี - 0.091 0.037 0.096 
31 -45 ปี 0.091 - 0.128 0.005 
46 -55 ปี 0.037 0.128 - 0.133 
56 ปีข้ึนไป 0.096 0.005 0.133 - 
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จากตารางท่ี 13 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาย ุ20-
30ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ข้ึนไป มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั  
ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่14 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีข้ึนไป 
20 -30 ปี - 0.135 0.140 0.027 
31 -45 ปี 0.135 - 0.005 0.162 
46 -55 ปี 0.140 0.005 - 0.167 
56 ปีข้ึนไป 0.027 0.162 0.167 - 

จากตารางท่ี 14 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาย ุ20-
30ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ข้ึนไป  มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั 
ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่15 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีข้ึนไป 
20 -30 ปี - 0.169 0.221 0.016 
31 -45 ปี 0.169 - 0.052 0.185 
46 -55 ปี 0.221 0.052 - 0.237 
56 ปีข้ึนไป 0.016 0.185 0.237 - 

จากตารางท่ี 15 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาย ุ20-
30ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ข้ึนไป มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั 
ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
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ตารางที ่16 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน ท่ี
มีอายท่ีุต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
 20 -30 ปี 31 -45 ปี 46 -55 ปี 56 ปีข้ึนไป 
20 -30 ปี - 0.120 0.188* 0.177 
31 -45 ปี 0.120 - 0.068 0.057 
46 -55 ปี 0.188* 0.057 - 0.011 
56 ปีข้ึนไป 0.177 0.057 0.011 - 

จากตารางท่ี 16 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีอายุท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอายุ 20-
30ปี และ  46 -55 ปี  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียึด
หลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
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ตารางที ่17 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งระหวา่งประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
ด้านการด าเนินชีวติแบบ

สังคมพอประมาณ 
ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
  

n=4 n=9 n=26 n=39 n=29 n=138 n=124 n=31 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.60 0.23 3.07 0.73 3.23 0.73 3.50 0.66 3.17 0.76 3.25 0.60 3.10 0.63 2.99 0.79 3.17 0.003* 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.30 0.35 3.04 0.75 3.18 0.50 3.57 0.70 3.35 0.46 3.59 0.58 3.48 0.56 3.65 0.49 2.40 0.020* 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

2.80 1.42 3.00 0.74 3.33 0.68 3.74 0.80 3.24 0.43 3.50 0.58 3.55 0.52 3.65 0.60 3.21 0.003* 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 

2.60 0.69 3.13 1.24 3.38 0.56 3.72 0.84 3.39 0.57 3.68 0.54 3.66 0.71 3.95 0.68 4.07 0.000* 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 

3.10 0.81 3.18 1.02 3.32 0.72 3.68 0.87 3.77 0.75 3.73 0.53 3.65 0.60 3.65 0.77 4.45 0.000* 

รวม 3.08 0.70 3.08 0.86 3.29 0.52 3.64 0.71 3.38 0.44 3.55 0.43 3.50 0.41 3.58 0.44 2.39 0.21* 
*p < .05 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น  ท่ีไม่ไดศึ้กษา ระดบัการศึกษาต ่ากว่า ป.4 ระดบั ป.4-ป.6 ระดบั ม.1 – ม. 3 
ระดบั ม.4 – ม.6 ระดบัอนุปริญญา ระดบัปริญญาตรี และ สูงกวา่ปริญญา  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยัทาง
สถิติ .05  พบว่าความแตกต่างทางระดบัการศึกษา มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
แตกต่างกนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายดา้นดงัน้ี ดา้นท่ี  1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวมด้านท่ี  2. ด้านความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม  ส่วนด้านท่ี 3. ด้านระบบ
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ด้านท่ี 4. ด้านความรู้ในการด าเนินชีวิต ด้านท่ี 5.ด้าน
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม โดยภาพรวมมีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณท่ี
แตกต่างกนั   
 

ตารางที ่18 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ไม่ได้ศึกษา - 0.533 0.369 0.103 0.435 0.354 0.500 0.607 

ต า่กว่า ป 4 0.533 - 0.164 0.431 0.099 0.180 0.033 0.073 

ป. 4 – ป.6 0.369 0.164 - 0.267 0.065 0.016 0.131 0.237 

ม.1 – ม.3 0.103 0.431 0.267 - 0.332 0.251 0.397* 0.504* 

ม.4 – ม.6 0.435 0.099 0.065 0.332 - 0.081 0.066 0.172 

อนุปริญญา 0.354 0.180 0.015 0.251 0.081 - 0.146 0.253 

ปริญญาตรี 0.500 0.033 0.131 0.394* 0.066 0.146 - 0.107 

สูงกว่าปริญญาตรี 0.607 0.073 0.237 0.504* 0.172 0.253 0.107 - 

จากตารางท่ี 18 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ท่ีระดับปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
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ตารางที ่19 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการ
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ไม่ได้ศึกษา - 0.256 0.123 0.269 0.051 0.290 0.184 0.345 

ต า่กว่า ป 4 0.257 - 0.133 0.525 0.307 0.545 0.439 0.601 

ป. 4 – ป.6 0.123 0.133 - 0.392 0.175 0.413* 0.307 0.468* 

ม.1 – ม.3 0.269 0.525 0.392 - 0.218 0.021 0.085 0.076 

ม.4 – ม.6 0.052 0.307 0.175 0.218 - 0.238 0.132 0.293 

อนุปริญญา 0.290 0.545 0.413* 0.021 0.238 - 0.106 0.055 

ปริญญาตรี 0.184 0.439 0.307 0.085 0.132 0.106 - 0.161 

สูงกว่าปริญญาตรี 0.345 0.601 0.468* 0.076 0.239 0.055 0.161 - 

จากตารางท่ี 19 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท่ีระดบัอนุปริญญา และ สูงกวา่ปริญญาตรี มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่20 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ไม่ได้ศึกษา - 0.200 0.531 0.944 0.441 0.697 0.760 0.852 

ต า่กว่า ป 4 0.200 - 0.331 0.744* 0.241 0.497 0.560 0.652 

ป. 4 – ป.6 0.531 0.331 - 0.413 0.089 0.166 0.229 0.321 

ม.1 – ม.3 0.944 0.744* 0.413 - 0.502* 0.247 0.184 0.092 

ม.4 – ม.6 0.441 0.241 0.089 0.502* - 0.256 0.318 0.410 

อนุปริญญา 0.697 0.497 0.166 0.247 0.256 - 0.063 0.155 

ปริญญาตรี 0.760 0.560 0.229 0.184 0.318 0.063 - 0.920 

สูงกว่าปริญญาตรี 0.851 0.652 0.321 0.092 0.410 0.155 0.092 - 

จากตารางท่ี 20 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
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ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท่ีระดบัต ่ากวา่ ป.4 ระดบั ม.1 – ม.3 และ ระดบั ม.4 – ม.6  มีการด าเนินชีวติท่ียึด
หลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่21 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ไม่ได้ศึกษา - 0.533 0.077 1.128* 0.786 1.081* 1.065* 1.348* 

ต า่กว่า ป 4 0.533 - 0.244 0.595 0.253 0.548 0.531 0.815* 

ป. 4 – ป.6 0.777 0.244 - 0.351 0.009 0.304 0.287 0.572* 

ม.1 – ม.3 1.128* 0.595 0.351 - 0.342 0.047 0.063 0.220 

ม.4 – ม.6 0.786 0.253 0.009 0.342 - 0.295 0.278 0.562* 

อนุปริญญา 1.081* 0.548 0.304 0.047 0.295 - 0.016 0.267 

ปริญญาตรี 1.065* 0.531 0.288 0.064 0.278 0.016 - 0.284 

สูงกว่าปริญญาตรี 1.348* 0.815* 0.572* 0.220 0.562* 0.267 0.284 - 

จากตารางท่ี 21 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท่ีไม่ไดศึ้กษา ระดบัต ่ากวา่ ป.4  ระดบั ป.4 – ป.6 ระดบั ม.1 – ม.3 และ ระดบั ม.4 
– ม.6 ระดบัอนุปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่22 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติ
โดยภาพรวม 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ไม่ได้ศึกษา - 0.078 0.233 0.577 0.666 0.626 0.552 0.545 

ต า่กว่า ป 4 0.078 - 0.145 0.499 0.588 0.548 0.474 0.467 

ป. 4 – ป.6 0.223 0.145 - 0.354 0.442 0.403 0.329 0.322 

ม.1 – ม.3 0.577 0.499 0.354 - 0.087 0.049 0.025 0.032 

ม.4 – ม.6 0.666 0.588 0.442 0.087 - 0.039 0.114 0.120 

อนุปริญญา 0.626 0.548 0.403 0.049 0.039 - 0.075 0.081 

ปริญญาตรี 0.552 0.474 0.329 0.025 0.114 0.075 - 0.007 

สูงกว่าปริญญาตรี 0.545 0.467 0.322 0.032 0.120 0.081 0.007 - 
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จากตารางท่ี 22  การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท่ีไม่ไดศึ้กษา ระดบัต ่ากวา่ ป.4  ระดบั ป.4 – ป.6 ระดบั ม.1 – ม.3 และ ระดบั ม.4 
– ม.6 ระดบัอนุปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 
 

ตารางที ่23 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

 ไม่ได้ศึกษา ต า่กว่า ป 4 ป. 4 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ไม่ได้ศึกษา -  0.004 0.208 0.563 0.302 0.468 0.412 0.497 
ต า่กว่า ป 4 0.004 - 0.203   0.559* 0.298 0.464 0.408 0.492 
ป. 4 – ป.6 0.208 0.203 - 0.355 0.094 0.260 0.204 0.289 
ม.1 – ม.3 0.563   0.559* 0.355 - 0.261 0.095 0.151 0.066 
ม.4 – ม.6 0.302 0.298 0.094 0.261 - 0.166 0.110 0.195 
อนุปริญญา 0.468 0.464 0.260 0.095 0.166 - 0.056 0.029 
ปริญญาตรี 0.412 0.408 0.204 0.151 0.110 0.562 - 0.085 
สูงกว่าปริญญาตรี   0.497   0.492   0.289  0.066 0.195    0.029   0.085       - 

จากตารางท่ี 23 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชน
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ท่ีระดบัต ่ากวา่ ป.4  และ ระดบั ม.1 – ม.3 มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
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ตารางที ่24 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั  ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ 

ท านา ธุรกจิส่วนตวั ข้าราชการ รับจ้าง   

n=35 n=55 n=185 n=125 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.14 0.68 3.25 0.58 3.10 0.65 3.34 0.67 3.65 0.013* 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.17 0.50 3.39 0.54 3.61 0.52 3.48 0.67 7.14 0.000* 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.18 0.81 3.37 0.52 3.59 0.50 3.53 0.72 5.33 0.001* 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.48 0.80 3.43 0.59 3.79 0.61 3.54 0.75 6.50 0.000* 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.62 0.94 3.67 0.57 3.72 0.58 3.54 0.71 1.91 0.127 

รวม 3.32 0.58 3.42 0.42 3.56 0.37 3.49 0.62 3.11 0.026* 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตาม
อาชีพ โดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 
ดา้น จ าแนกตามอาชีพ แตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ
ทั้ ง 5 ด้าน  ทีมีอาชีพท านา ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ และ รับจ้าง  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยัทาง
สถิติ .05  พบวา่ความแตกต่างทางอาชีพ  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น แตกต่าง
กนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายดา้นดงัน้ี ดา้นท่ี  1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวมดา้นท่ี  2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม  ส่วนดา้นท่ี 3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัใน
การด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ดา้นท่ี 4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ี
ยดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีแตกต่างกนั  ส่วน ดา้นท่ี 5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที ่25 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.108 0.046 0.198 
ธุรกิจส่วนตวั 0.108 - 0.154 0.369 
ขา้ราชการ  0.503*  0.416* - 0.090 
รับจา้ง 0.046 0.154 0.244* - 

จากตารางท่ี 25 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั และ รับราชการ  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่26 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.223 0.447* 0.311* 
ธุรกิจส่วนตวั 0.223 - 0.223 0.369 
ขา้ราชการ 0.446* 0.223* - 0.135 
รับจา้ง 0.311* 0.087 0.135 - 

จากตารางท่ี 26 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพ 
ท านา ขา้ราชการ และ รับจา้ง มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่27 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.192 0.405* 0.347* 
ธุรกิจส่วนตวั 0.192 - 0.214 0.155 
ขา้ราชการ 0.405* 0.214 - 0.059 
รับจา้ง 0.347* 0.155 0.059 - 
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จากตารางท่ี 27 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ และ รับจา้ง  มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นระบบภูมิคุม้กนัใน
การด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่28 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.051 0.312 0.062 
ธุรกิจส่วนตวั 0.510 -  0.363* 0.113 
ขา้ราชการ 0.312  0.363* -   0.250* 
รับจา้ง 0.062 0.113  0.250* - 

จากตารางท่ี 28 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ และ รับจา้ง  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้น
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่29 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.050 0.099 0.082 
ธุรกิจส่วนตวั 0.050 - 0.049 0.132 
ขา้ราชการ 0.099 0.049 - 0.181 
รับจา้ง 0.082 0.132 0.181 - 

จากตารางท่ี 29 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพ 
ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ และ รับจา้ง  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั 
ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
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ตารางที ่30 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
 ท านา ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ รับจา้ง 
ท านา - 0.104  0.244* 0.167 
ธุรกิจส่วนตวั 0.104 - 0.139 0.063 
ขา้ราชการ 0.244* 0.139 - 0.076 
รับจา้ง 0.167 0.063 0.076 - 

จากตารางท่ี 30 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพ      
ท านา และ  ขา้ราชการ มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวิตท่ี
ยดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
 

ตารางที ่31 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกนั  ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึ
หลกัสังคมพอประมาณ 
ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม

พอประมาณ 
โสด สมรส หม้าย   

n=205 n=157 n=38 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.24 0.59 3.10 0.71 3.42 0.76 3.07 0.048* 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.60 0.61 3.38 0.49 3.49 0.72 6.38 0.002* 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.52 0.59 3.49 0.62 3.47 0.78 0.14 0.871 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.70 0.61 3.55 0.75 3.63 0.76 2.19 0.114 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.71 0.59 3.53 0.70 3.81 0.79 4.25 0.015* 

รวม 3.55 0.44 3.41 0.50 3.55 0.65 3.99 0.019* 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามระดบัสถานภาพ แตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณทั้ ง 5 ด้าน  ท่ีสถานภาพโสด สมรส และหม้าย   มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยัทาง
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สถิติ .05  พบว่าความแตกต่างทางสถานภาพ  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน 
แตกต่างกนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายดา้นดงัน้ี ดา้นท่ี  1. ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวมดา้นท่ี  2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และดา้นท่ี 5.ดา้นคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณท่ีแตกต่างกนั  ส่วนด้านท่ี 3. ด้าน
ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ดา้นท่ี 4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มี
การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั   
 

ตารางที ่32 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.142 0.097 
สมรส 0.142 - 0.239 
หมา้ย 0.097 0.239 - 

จากตารางท่ี 32 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
สถานภาพ โสด สมรส และ หมา้ย  มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความ
พอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่33 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.218* 0.100 
สมรส 0.218* - 0.118 
หมา้ย 0.104 0.118 - 

จากตารางท่ี 33 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
สถานภาพ โสด สมรส และหมา้ย     มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
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ตารางที ่34 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.027 0.046 
สมรส 0.027 - 0.019 
หมา้ย 0.046 0.019 - 

จากตารางท่ี 34  การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
สถานภาพ โสด สมรส และ หมา้ย  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ด้าน
ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่35 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.152 0.072 
สมรส 0.152 - 0.080 
หมา้ย 0.072 0.080 - 

จากตารางท่ี 35  การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
สถานภาพ โสด สมรส และ หมา้ย  มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้น
ความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่36 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.168* 0.110 
สมรส 0.168* - 0.278 
หมา้ย 0.110 0.278 - 

จากตารางท่ี 36 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
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สถานภาพ โสด สมรส และหมา้ย       มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั           
ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 37 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกัน ต่อการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น 

 โสด สมรส หมา้ย 
โสด - 0.141* 0.002 
สมรส 0.141* - 0.139 
หมา้ย              0.002              0.139 - 

จากตารางท่ี 37 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
สถานภาพโสด สมรส และหมา้ย       มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น 
 

ตารางที ่38 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั  ต่อ
การด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ 

1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คนขึน้ไป   

n=123 n=234 n=35 n=8 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.14 0.68 3.25 0.58 3.10 0.65 3.34 0.67 3.11 0.026* 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.60 0.54 3.46 0.58 3.45 0.75 3.30 0.44 1.96 0.120 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.58 0.62 3.48 0.58 3.43 0.86 3.40 0.40 0.89 0.447 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.68 0.65 3.62 0.69 3.62 0.83 3.50 0.56 0.33 0.807 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.53 0.60 3.70 0.66 3.61 0.82 4.00 0.76 3.11 0.026 

รวม 3.55 0.43 3.48 0.50 3.45 0.63 3.48 0.39 0.68 0.565 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตาม
จ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
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สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบ
การการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น  ท่ีมีจ  านวน 1-3 คน  4-6 คน 7-10 คน และ 11 คน
ข้ึนไป  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว 
(One – Way –ANOVA) มีระดบันยัทางสถิติ .05  พบวา่ความแตกต่างทางจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีการ
ด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายดา้น
ดงัน้ี ด้านท่ี  1. ด้านความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณท่ีแตกต่างกนั    ส่วน 2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม  ส่วนดา้นท่ี 3. ดา้น
ระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ดา้นท่ี 4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
ดา้นท่ี 5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่
แตกต่างกนั   
 

ตารางที ่39 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.218* 0.217 0.148 
4 – 6 คน 0.218* - 0.002 0.070 
7 – 10 คน 0.217 0.002 - 0.069 
11 คน ขึน้ไป 0.148 0.070 0.069 - 

จากตารางท่ี 39 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน และ 4 – 6 คน  มีการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่40 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล
ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.138 0.154 0.300 
4 – 6 คน 0.138 - 0.017 0.162 
7 – 10 คน 0.154 0.017 - 0.146 
11 คน ขึน้ไป 0.300 0.162 0.146 - 

จากตารางท่ี 40 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 



 

66 
 

พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน  4 – 6 คน  7 – 10 คน และ 11 คนข้ึนไป  มีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่41 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบ
ภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.093 0.147 0.176 
4 – 6 คน 0.093 - 0.054 0.083 
7 – 10 คน 0.147 0.054 - 0.029 
11 คน ขึน้ไป 0.176 0.083 0.029 - 

จากตารางท่ี 41 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน  4 – 6 คน  7 – 10 คน และ 11 คนข้ึนไป  มีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตโดย 
 

ตารางที ่42 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการ
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.060 0.064 0.181 
4 – 6 คน 0.060 - 0.004 0.121 
7 – 10 คน 0.064 0.004 - 0.117 
11 คน ขึน้ไป 0.181 0.121 0.117 - 

จากตารางท่ี 42 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน  4 – 6 คน  7 – 10 คน และ 11 คนข้ึนไป  มีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
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ตารางที ่43 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมใน
การด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.162 0.072 0.460 
4 – 6 คน 0.162 - 0.090 0.298 
7 – 10 คน 0.072 0.090 - 0.389 
11 คน ขึน้ไป 0.460 0.298 0.389 - 

จากตารางท่ี 43 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน  4 – 6 คน  7 – 10 คน และ 11 คนข้ึนไป  มีการ
ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่44 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติ
ท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
 1 -3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน 11 คน ขึน้ไป 

1 -3 คน - 0.069 0.102 0.069 
4 – 6 คน 0.069 - 0.033 0.000 
7 – 10 คน 0.102 0.033 - 0.033 
11 คน ขึน้ไป 0.069 0.000 0.033 - 

จากตารางท่ี 44 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 – 3 คน  4 – 6 คน  7 – 10 คน และ 11 คนข้ึนไป  มีการ
ด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
ทั้ง 5 ดา้น 
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ตารางที ่45 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั  ต่อการด าเนินชีวิต
ท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ 

ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001 -25,000 
บาท 

มากกว่า 25,001 
บาท 

  

n=41 n=69 n=129 n=161 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.17 0.70 3.11 0.69 3.21 0.63 3.24 0.66 0.69 0.561 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.60 0.59 3.45 0.62 3.40 0.56 3.58 0.58 2.90 0.035* 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.64 0.70 3.48 0.71 3.39 0.58 3.57 0.57 2.83 0.038* 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.73 0.66 3.59 0.79 3.46 0.64 3.78 0.66 5.66 0.001* 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.57 0.65 3.67 0.73 3.50 0.66 3.79 0.62 4.86 0.002* 

รวม 3.54 0.49 3.46 0.55 3.39 0.50 3.59 0.43 4.38 0.005* 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จ าแนก
จ านวนตามรายได ้โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามจ านวนรายได ้แตกต่างกนั โดยผลการเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตท่ียึด
หลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น  ท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,001 บาท  มีการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวิเคราะห์ความ
ปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยัทางสถิติ .05  พบวา่ความแตกต่างทางจ านวนรายได ้ 
มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนั และการจ าแนกรายละเอียดตามรายดา้น
ดงัน้ี ด้านท่ี  1. ด้านความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั    ส่วน 2. ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม  ส่วนดา้นท่ี 3. 
ด้านระบบภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ด้านท่ี 4. ด้านความรู้ในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม ด้านท่ี 5.ด้านคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณท่ีแตกต่างกนั   
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ตารางที ่46 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.059 0.040 0.074 
5,001 – 10,000 บาท 0.059 - 0.099 0.133 
10,001 – 25,000 บาท 0.040 0.099 - 0.034 
มากกว่า 25,001 บาท 0.074 0.133 0.034 - 

จากตารางท่ี 46 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
จ านวนรายได ้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 25,001 บาท  มี
การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความพอประมาณในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
 

ตารางที ่47 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวมภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.153 0.208 0.029 
5,001 – 10,000 บาท 0.153 - 0.055 0.124 
10,001 – 25,000 บาท 0.208 0.055 - 0.180* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.029 0.124 0.180* - 

จากตารางท่ี 47 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
จ านวนรายได ้ 10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 25,001 บาท  มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
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ตารางที ่48 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.164 0.249 0.065 
5,001 – 10,000 บาท 0.164 - 0.083 0.099 
10,001 – 25,000 บาท 0.247 0.083 - 0.182 
มากกว่า 25,001 บาท 0.065 0.099 0.181 - 

จากตารางท่ี 48 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
จ านวนรายได ้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 25,001 บาท มี
การด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ         ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต
โดยภาพรวม 
 

ตารางที ่49 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.138 0.274 0.043 
5,001 – 10,000 บาท 0.138 - 0.137 0.181 
10,001 – 25,000 บาท 0.274 0.137 - 0.318* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.043 0.181 0.318* - 

จากตารางท่ี 49 การทดสอบค่าวกิฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
จ านวนรายได ้ 10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 25,001 บาท มีการด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

ตารางที ่50 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกั
สังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.083 0.153 0.048 
5,001 – 10,000 บาท 0.083 - 0.070 0.130 
10,001 – 25,000 บาท 0.153 0.070 - 0.200* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.048 0.130 0.200* - 

จากตารางท่ี 50 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนรายไดท่ี้ต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ พบวา่ประชาชนท่ีมี
จ านวนรายได้  10,001 – 25,000 บาท และ  มากกว่า 25,001 บาท มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
 

ตารางที ่51 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหวา่งประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั  ต่อ
การด าเนินชีวติท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 

ด้านการด าเนินชีวติแบบสังคม
พอประมาณ 

ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001 -25,000 
บาท 

มากกว่า 25,001 
บาท 

  

n=41 n=69 n=129 n=161 F p 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นความพอประมาณ 
ในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.27 0.59 3.15 0.75 3.14 0.64 3.26 0.65 1.60 0.366 

2. ดา้นความมีเหตุผลในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.65 0.54 3.49 0.63 3.35 0.58 3.59 0.55 5.21 0.002 

3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัในการ 
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 

3.63 0.59 3.55 0.62 3.31 0.63 3.62 0.58 6.91 0.000* 

4. ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวติ 
โดยภาพรวม 

3.80 0.54 3.64 0.72 3.46 0.70 3.75 0.67 5.42 0.001* 

5.ดา้นคุณธรรมในการด าเนินชีวติโดย
ภาพรวม 

3.75 0.63 3.72 0.67 3.46 0.68 3.75 0.62 5.56 0.001* 

รวม 3.62 0.40 3.51 0.55 3.34 0.51 3.59 0.43 7.52 0.000* 
*p < .05 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จ าแนก
จ านวนตามค่าใชจ่้ายในครอบครัว โดยใช ้Levene’ s test พบวา่ความแปรปรวนของการการด าเนินชีวิตท่ียึด
หลักสังคมพอประมาณทั้ ง 5 ด้าน จ าแนกตามจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว แตกต่างกัน โดยผลการ
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เปรียบเทียบการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น  ท่ีมีค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต ่ากว่า 
5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท มากกว่า 25,001 บาท  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกั
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น โดยการวเิคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดบันยั
ทางสถิติ .05  พบว่าความแตกต่างทางจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน และการจ าแนกรายละเอียดตามรายด้านดังน้ี ด้านท่ี  1. ด้านความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม  และ ด้านท่ี2. ด้านความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณท่ีไม่แตกต่างกนั    ดา้นท่ี 3. ดา้นระบบภูมิคุม้กนัใน
การด าเนินชีวิตโดยภาพรวม ด้านท่ี 4. ด้านความรู้ในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม  และ ด้านท่ี 5.ด้าน
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณท่ีแตกต่างกนั   
 

ตารางที ่52 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวิตท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความพอประมาณใน
การด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.113 0.131 0.011 
5,001 – 10,000 บาท 0.113 - 0.018 0.103 
10,001 – 25,000 บาท 0.131 0.018 - 0.121 
มากกว่า 25,001 บาท 0.011 0.103 0.121 - 

จากตารางท่ี 52 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 25,000 
บาท และ  มากกวา่ 25,001 บาท  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นความ
พอประมาณในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่53 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.157 0.298* 0.061 
5,001 – 10,000 บาท 0.157 - 0.141 0.096 
10,001 – 25,000 บาท 0.298* 0.141 - 0.237* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.061 0.096 0.237* - 

จากตารางท่ี 53 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
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พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว  ต ่ากวา่ 5,000 บาท  10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 
25,001 บาท  มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความมีเหตุผลในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่54 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นระบบ
ภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.072 0.312* 0.009 
5,001 – 10,000 บาท 0.072 - 0.241* 0.063 
10,001 – 25,000 บาท 0.312* 0.241* - 0.304* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.009 0.063 0.304* - 

จากตารางท่ี 54 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 25,000 
บาท และ  มากกว่า 25,001 บาท มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ  ท่ีแตกต่างกนั ดา้นระบบ
ภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่55 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นความรู้ในการด าเนิน
ชีวติโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.158 0.340* 0.047 
5,001 – 10,000 บาท 0.158 - 0.183 0.111 
10,001 – 25,000 บาท 0.340* 0.183 - 0.294* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.046 0.111 0.294* - 

จากตารางท่ี 55 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต ่ากวา่ 5,000 บาท   10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 
25,001 บาท มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิตโดย
ภาพรวม 
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ตารางที ่56 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นคุณธรรมใน
การด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.023 0.284 0.008 
5,001 – 10,000 บาท 0.023 - 0.262* 0.030 
10,001 – 25,000 บาท 0.284* 0.262* - 0.292* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.076 0.030 0.291* - 

จากตารางท่ี 56 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
พบว่าประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท   10,001 – 25,000 บาท และ  
มากกว่า 25,001 บาท มีการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ด้านคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวติโดยภาพรวม 
 

ตารางที ่57 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลงัการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหวา่งประชาชน 
ท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ดา้นการด าเนิน
ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
 ต า่กว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,001 บาท 

ต า่กว่า 5,000 บาท - 0.104 0.273* 0.024 
5,001 – 10,000 บาท 0.104 - 0.169 0.081 
10,001 – 25,000 บาท 0.273* 0.169 - 0.249* 
มากกว่า 25,001 บาท 0.024 0.081 0.249* - 

จากตารางท่ี 57 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลงัจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีต่างกนั ต่อการการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ 
พบวา่ประชาชนท่ีมีจ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัว ต ่ากวา่ 5,000 บาท   10,001 – 25,000 บาท และ  มากกวา่ 
25,001 บาท มีการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่ีแตกต่างกนั ดา้นการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น 
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  ส่วนที ่5 ผลของการด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ   
ผลการวเิคราะห์ของผลของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ โดยเป็นลกัษณะ 

ค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น  
ตารางที ่58 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด 

ผู้ตอบ / ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน ร้อยละ 
ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 190 47.50 
ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 210 52.50 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 58 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ในจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
400 คน มีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนท่ีเหลือ
เป็นผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 

 
 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผลของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ มี
รายละเอียดแสดงเป็นค่าความถ่ีจ าแนกเป็นขอ้ๆ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 59 
ตารางที่ 59 แสดงค่าความถ่ีของความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัผลของการด าเนิน
ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
ผลของการด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ จ านวน ร้อยละ 
100 คือ มีความสุขมากท่ีสุด 64 33.68 
50 คือ มีความสุขคร่ึงหน่ึงทุกขค์ร่ึงหน่ึง 112 58.94 
0 คือ ไม่มีความสุขเลย 14 7.36 

รวม 190 100.00 
จากตารางท่ี 59 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบั 50 คือ มีความสุข
คร่ึงหน่ึงทุกขค์ร่ึงหน่ึง มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 58.94 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นในระดบั 100 คือ 
มีความสุขมากท่ีสุด มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้โครงการสังคม

พอประมาณ (MOSO)  และลกัษณะการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ ของประชาชนในนนทบุรี   
และศึกษาผลจากการน าหลกัสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนใน
จงัหวดันนทบุรี โดยก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชน
ในจงัหวดันนทบุรี 
         3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการด าเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจงัหวดันนทบุรี 
 ประชากรการวจิยัในท่ีน้ี  เป็นประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีจ านวน 1,052,592 คน แบ่ง
เขตการปกครองเป็น 6 อ าเภอ 10 เทศบาล ซ่ึงมี 491,795 ครัวเรือน (ท่ีมา : รายงานสถิติจ านวนประชากร และ
บ้าน รายจังหวัด รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธันวาคม พ .ศ. 2551 จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5%  หมายความวา่ประชากรตวัอยา่ง 100 คน จะ
เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง 5 คน ดงันั้นจากจ านวน 491,795 ครัวเรือน ตามตารางส าเร็จรูป
ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 400 ครัวเรือน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบผสม (Mixed Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดต่้อเดือนของครอบครัวโดย
เฉล่ีย ค่าใชจ่้ายของครอบครัวต่อเดือน ภาระมีหน้ีสิน สาเหตุหรือท่ีมาของหน้ีสิน ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมีหลายค าตอบ (multiple  choice)โดยใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว มีขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ผลเก่ียวกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสังคมพอประมาณ(MOSO)โดยใช้ค  าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ) มีสองตวัเลือก แต่ละขอ้ความจะเลือกตวัเลือกท่ีถูกเลือกเพียงหน่ึงตวัเลือก มีขอ้
ค าถามจ านวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ดา้น โดยใชค้  าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีขอ้ค าถาม
จ านวน 25 ขอ้  
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ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ 
 ส่วนท่ี 5 ผลของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคมพอประมาณ  เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อค าถามท่ีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม และระดบัการรับรู้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และผลของการด าเนินชีวิตท่ียึดหลกัสังคม
พอประมาณ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปออกมาเป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการรับรู้กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
รับรู้กบัลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ ใช้สถิติทดสอบ t-Test ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดใช้การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  
5.1 สรุปผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน 
ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 

20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ44.80 มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีอาชีพขา้ราชการ/ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวนระหว่าง 4-6คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มี
รายไดต่้อเดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 มีค่าใชจ่้ายของครอบครัว
ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 มีหน้ีสินคิดเป็นร้อยละ 78.50 มีสาเหตุหรือท่ีมา
ของหน้ีสิน และเงินออมมาจากเพื่อซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นโทรศัพท์ เค ร่ืองซักผ้า  ตู้เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 18.45 ส่วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 53.00 

 

การวเิคราะห์การด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน 
 การด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้ง

บ่อยคร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้น มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.20 – 
3.65  

 ในด้านความพอประมาณในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติับา้งเป็นบางคร้ัง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.97 – 3.54  

 ในด้านความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อยโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.19 – 3.81  
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 ในด้านระบบภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อยโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.36 – 3.62  

 ในด้านคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อยโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.65  ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.20 – 3.96 

 

ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบของการด าเนินชีวติทีย่ดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน  
1.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ทั้งเพศชาย และพศหญิง  มีการด าเนินชีวิตท่ี

    ยดึหลกัสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกนั 
2.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทางอาย ุ มีการด าเนินชีวติ    
   ท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 
3.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีการ    
   ด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 
4.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างทางอาชีพ  มีการด าเนิน 
   ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 
5.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างความแตกต่างทางจ านวน 
   สมาชิกในครอบครัว มีการด าเนิน ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกนั 
6.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างความแตกต่างทางจ านวน 
   รายได ้ มีการด าเนิน ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 
7.การด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างความแตกต่างทางจ านวน 

   ค่าใชจ่้ายในครอบครัว    มีการด าเนิน ชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ แตกต่างกนั 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
ผลการวจิยัเร่ืองการรับรู้และด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) เปรียบเทียบความ 

แตกต่างของลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมในดา้นความมีเหตุผล ดา้นระบบภูมิคุม้กนั ดา้นคุณธรรม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับด้านความพอประมาณโดยภาพรวม และความรู้โดยภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีลักษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณในดา้นความพอประมาณโดยภาพรวมมากกวา่เพศหญิง และลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณในดา้นความรู้โดยภาพรวม เพศหญิงมีลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณในดา้น
ความรู้มากวา่เพศชาย และ ส่วนการด าเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ในดา้นความพอประมาณ
โดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติับา้งเป็นบางคร้ัง ในดา้นความมีเหตุผลโดยภาพรวมมีความถ่ีในการ
ปฏิบติัค่อนขา้งบ่อย ในด้านระบบภูมิคุม้กนัโดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อย  ในด้าน
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คุณธรรมโดยภาพรวมมีความถ่ีในการปฏิบติัค่อนขา้งบ่อย ซ่ึงตรงกบัความคิดของ (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) วา่
การมองของแต่ละบุคคลเหตุการณ์เดียวกนัคนแต่ละคนอาจมีการรับรู้แตกต่างกนั นัน่เป็นเพราะมีการตีความ 
การแปลผลท่ีต่างกนัไป หรือแมก้ระทัง่ในคนคนเดียวกนัเม่ือเวลา หรือสถานการณ์เปล่ียนไป อาจท าให้การ
รับรู้แตกต่างไปจากเดิม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นมีอยู่มากมาย ซ่ึงสามารถจดัเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี  
 1.ปัจจยัดา้นเทคนิค ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการตีความ 
เช่น ขนาดของสินคา้ สีสันท่ีใช้ ความเขม้ขน้ การเคล่ือนไหว การตดักนั รวมถึงการต าแหน่งท่ีมีการวาง
สินคา้นั้น เป็นตน้ 
 2.สภาพความพร้อมของจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ หมายถึง สภาพจิตใจ ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพความพร้อมท่ีจะรับรู้ ซ่ึงอาจมาจากนิสัยในการรับรู้ ระดบัความตั้งใจ ความ
ระมดัระวงั ความมัน่ใจในการรับรู้ของคนแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 
 3.ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัพื้นฐานส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อทั้งการรับรู้และการ
คาดหวงั โดยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อส่ิงนั้นต่างกนัในระดบัความ
คาดหวงัท่ีต่างกนั จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ิงนั้นต่างกนัออกไป 
 4.อารมณ์ของผูบ้ริโภค คือ ความรู้สึก ทศันคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ริโภคในขณะนั้นซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการรับรู้ เพราะหากเวลานั้นเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคอารมณ์ไม่ดีอาจส่งผลให้
ผูบ้ริโภคไม่อยากรับรู้ ไม่อยากสนใจในสินคา้นั้น หรืออาจรับรู้ส่ิงนั้นวา่ไม่ดีก็ได ้
 5.ปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น ชนชั้นท่ีต่างกันสังคมท่ี
แตกต่างกนั ค่านิยมท่ีไม่เหมือนกนั วฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลท่ีท าให้
การรับรู้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าผลของงานวิจยัไปด าเนินการจดักิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้ในการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณให้กบัชุมชนอ่ืนๆ เพื่อสร้างระดบัความรู้ความเขา้ใจให้เพิ่ม
มากข้ึน  
 2.ควรมีการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับสังคมพอประมาณให้ประชาชนอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ี
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัตนเองไดด้ว้ย ทั้งในชีวติประจ าวนัและการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การรับรู้และด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวดันนทบุรี 
 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และลกัษณะการด าเนินชีวิตตามสังคมพอประมาณของ
ประชาชนนนทบุรี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณากรอกขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีครบทุกหวัขอ้ ตามความ
คิดเห็นท่ีแทจ้ริงของท่าน  เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อไป  ขอรับรองวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่
ท าใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่ท่านทั้งส้ิน  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย   

ผูว้จิยั 
……………………………………………............................................................................................... 

ส่วนที ่1   ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความทีต่รงกบัสถานภาพของท่านมากทีสุ่ด 
 

1.  เพศ 
1.  ชาย     2.  หญิง 

 

2.  อาย.ุ......................................ปี..........................................เดือน 
  

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด (ปัจจุบนั) 
 1.  ไม่ไดศึ้กษา    2.  ต ่ากวา่ ป.4  
 3.  ป.4 - ป.6     4.  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3) 
 5.  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) / ปวช. 6.  อนุปริญญาตรี / ปวส. 
 7.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   8.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4.  อาชีพหลกั 
1.  ท านา/ ท าไร่/ท าสวน    2.  ธุรกิจส่วนตวั/ผูป้ระกอบวชิาชีพอิสระ  
3.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  4.  รับจา้ง/กรรมกร/ ท างานในโรงงาน 
 

 5.  สถานภาพการสมรส 
 1.  โสด   2.  สมรส   3.  หมา้ย/หยา่ร้าง  
 

6.  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ........................................... คน 
 

7.  รายไดต่้อเดือนของครอบครัวโดยเฉล่ีย............................................................................................... บาท 
 

8. ค่าใชจ่้ายของครอบครัวท่านประมาณเดือนละ........................................................................................บาท 
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9.  ขณะน้ีครอบครัวท่านมีหน้ีสินหรือไม่ 
1.  ไม่มีหน้ีสิน  2.  มีหน้ีสิน  

10.  สาเหตุหรือท่ีมาของหน้ีสินท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1.  เพื่อซ้ือ/ซ่อมแซมบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั  2.  เพื่อซ้ือ/ซ่อมแซมยานพาหนะ  
3.  เพื่อลงทุนในอาชีพ    4.  เพื่อการศึกษาบุตร 
5.  เพื่อรักษาพยาบาลคนในครอบครัว  6.  เพื่ออุปการะ บิดา มารดา ญาต   
7.  เพื่อซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โทรศพัท ์เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ   
8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................... 

11.  ขณะน้ีครอบครัวท่านมีเงินออมหรือไม่ 
1.  ไม่มี   2.  มี ยอดเงินทั้งส้ิน.........................................................บาท 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลการรับรู้เกีย่วกบัสังคมพอประมาณ 
ค าช้ีแจง : ขอให้ท่านประเมินการรับรู้ของท่านเกีย่วกบัสังคมพอประมาณ โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
 

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
การรับรู้ 

เคย/รู้ ไม่เคย/ไม่รู้ 
1 ท่านเคยพบเห็นฟังส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุในโครงการคิดอยา่งย ัง่ยนื โดย กอ.

รมน. เก่ียวกบั สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรือ “โมโซ”  หรือ “โมโซ
ไซต้ี” ในช่องทางต่างๆเหล่าน้ีหรือไม่ 

  

 1.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์   
 1.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางป้ายโฆษณา    
 1.3 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซต ์อินเทอร์เน็ต    
 1.4 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุ   
 1.5 ส่ือประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิพม ์นิตยสาร ฯลฯ   

2. ท่านคิดวา่ “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่นอ้ยเกินไปไม่มากเกินไป 
เหมาะสมกบัสถานะของตนเอง สภาวะและปัจจยัแวดลอ้มทั้งการด ารงชีวติการท า
การเกษตรและท าธุรกิจการเกษตรหรือนอกภาคเกษตร และอ่ืน ๆ” ใช่หรือไม่ 

  

3. ท่านคิดวา่ “สังคมพอประมาณ (Moderation SOciety) หรือ “โมโซ”  หรือ “โมโซไซต้ี 
เป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสถาบนัไทยพฒัน์ ไดริ้เร่ิมโครงการวจิยัและ
พฒันาเคร่ืองมือและเครือข่ายสนบัสนุนการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเมือง” ใช่หรือไม่ 

  

4. ท่านคิดวา่ “การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท า   

http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/
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ใหก้ารด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ” ใช่หรือไม่ 

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
การรับรู้ 

เคย/รู้ ไม่เคย/ไม่รู้ 
5. ท่านคิดวา่ “การช่วยเหลือเก้ือกลูอ่ืน โดยการสร้างความเข็มแขง็ใหชุ้มชน รู้จกัผนึก

ก าลงั และมีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คง เป็นการด าเนินชีวิตอยา่ง
พอประมาณ” ใช่หรือไม่ 

  

6. ท่านคิดวา่ “เง่ืองไขคุณธรรม เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณ” ใช่หรือไม่ 

  

 
ส่วนที ่3 ลกัษณะการด าเนินชีวติแบบสังคมพอประมาณ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นต่าง ๆ ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
5 =ปฏิบัติประจ า    4 = ปฏิบัติบ่อยคร้ัง     3 = ปฏิบัติบางคร้ัง     2 = ปฏิบัตินานๆ คร้ัง     1 = ไม่เคยปฏิบัติเลย 

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความพอประมาณในการด าเนินชีวติ      
1 ท่านคิดวา่การก่อหน้ีท่ีมิไดก่้อใหเ้กิดรายได ้หรือมิใช่เป็นการน าเงินไปลงทุนเพ่ือให้

เกิดรายไดเ้พ่ิม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ชีวติของท่าน 
อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองเสียง โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ นั้น มีความจ าเป็นส าหรับ
ท่านและครอบครัวเพียงใด 

     

2 ปัจจุบนัมีระบบการกูเ้งินท่ีท าเร่ืองและอนุมติัไดง่้าย ท่านคิดว่าการกูเ้งินจากกิจการ
สวสัดิการ หรือสถาบนัการเงินต่างๆ หลายๆ แห่งเพ่ือน ามาใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั
นั้น มีความจ าเป็นส าหรับท่านและครอบ 
ครัวมากเพียงใด 

     

3 ท่านมกัใชจ่้ายเงินในการซ้ือสินคา้/บริการเพื่อบริโภค / อุปโภคท่ีคอ่นขา้งเกินความ
จ าเป็นหรือเกินฐานะหรือไม่ 

     

4 ท่านเห็นดว้ยกบัการใชจ่้ายเงินในส่ิงท่ีไม่จ าเป็น เพ่ือรักษา / เสริมสร้างสถานภาพทาง
สงัคมของท่าน ใหเ้ท่าเทียม / ไม่ดอ้ยกวา่ บุคคลอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 

     

5 ท่านคิดวา่การจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย ละจดัสรรเงินเพ่ือการออมและเพ่ือใชจ่้ายโดย
จะออมเงินตามแผน และไม่ใชจ่้ายเงินเกินกวา่งบประมาณท่ีตั้งแผนไวอ้ยา่สม ่าเสมอมี
ความส าคญัเพียงใด 

     

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติ        
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1 ท่านคิดวา่ในการพฒันาใหชี้วติกา้วหนา้ไดน้ั้นจะตอ้งอยูบ่นหลกัการพ่ึงตนเอง เช่น 
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจเขม็แขง็ อดทนพร้อมท่ีจะต่อสูก้บัอุปสรรค   

 
  

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความมีเหตุผลในการด าเนินชีวติ      
2 ท่านมีการอบรมสัง่สอน / แนะน า / ตกัเตือน / ใหค้วามรู้แก่ผูอ้ยูใ่นความดูแลหรือ

อุปการะ เช่น บุตร ญาติพ่ีนอ้งในเร่ืองการประหยดัไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์ฯลฯ   
 

  
3 เม่ือท่านจะด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่านจะวางแผนก่อนทุกคร้ัง เช่นการเดินทางไป

ต่างจงัหวดั การใชจ่้ายภายในครอบครัว   
 

  
4 ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ / บริการท่านค านึงถึงความพอใจ ความหรูหรา ช่ือเสียงของ

สินคา้/บริการ มากกวา่ค านึงถึงประโยชน์ หรือความคุม้ค่า มากนอ้ยเพียงใด   
 

  
5 ท่านคิดวา่ปัจจุบนักระแสบริโภคนิยมท าใหท่้านมีความตอ้งการท่ีเกินกวา่ปัจจยัส่ี (ท่ี

อยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค) โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ี
เพียงพอ   

 

  
 ระบบภูมิคุ้มกนัในการด าเนินชีวติ      
1 ครอบครัวของท่านมีการออมเงินมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัรายได ้      
2 ท่านคิดวา่ การประกนัชีวติ การซ้ือพนัธบตัร หรือระบบการออมอ่ืนๆ ท่ีมีการออมเงิน

อยา่งสม ่าเสมอ มีความจ าเป็นเพียงใด   
 

  
3 ท่านใหก้ารอบรม ใหค้  าปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านในเร่ืองต่างๆ อาทิ การใชจ่้ายและการรู้จกัประหยดัอดออม ตลอดเวลา   
 

  
4 ท่านคิดวา่ การไดรั้บโอกาสการเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ ข่าวสารจาก

ส่ือมวลชน อนัท าใหรู้้เท่าทนัเหตกุารณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิกในครอบครัว นั้นมีความส าคญัเพียงใด   

 

  
5 ท่านหาโอกาสท ากิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว เช่น รับประทานร่วมกนั 

การปลูกผกัสวนครัวการออกก าลงักายทศันศึกษา การไปเยี่ยมญาติในโอกาสส าคญั 
เพ่ือใหเ้กิดความอบอุ่นภายในครอบครัว ตลอดเวลา   

 

  

 ความรู้ในการด าเนินชีวติ        

1 ท่านคิดวา่ท่านมีความรู้ในเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือนมากนอ้ยเพยีงใด      
2 ท่านคิดว่าการศึกษาในเร่ืองการจัดการการเงินมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตใน

ระดบั   
 

  
3 ท่านคิดวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ฯลฯ มี

ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในระดบัใด   
 

  
4 ปัจจุบนัในโลกยคุข่าวสาร ท่านคิดวา่การใชค้วามรู้จากส่ือต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจด าเนินกิจกรรมใด ๆ นั้นไม่เพียงพอแต่ตอ้งใชท้กัษะในการติดต่ออยา่ง
รอบคอบ และระมดัระวงั   
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5 ความรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการแสวงหาการศึกษาเพ่ิมเติม การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูอ่ื้น การอ่านและอ่ืน ๆ ซ่ึงท่านจะปฏิบติัเป็นประจ าและเป็นหลกัการ
ด าเนินชีวติของท่าน   

 

  

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

คุณธรรมในการด าเนินชีวติ      
1 ท่านคิดวา่ไดน้ าหลกัศาสนาใชใ้นการด าเนินชีวิตอยูใ่นระดบัใด เช่น ประพฤติดี ละ

เวน้ชัว่ ยดึมัน่ในศีลหา้   
 

  
2 ท่านเห็นว่าการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั คนเก่ง หรือคนท่ีมีความสามารถควรเป็นผูมี้

คุณธรรมดา้นความซ่ือสตัว ์สุจริต อยูใ่นระดบัใด   
 

  
3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ปัจจุบนัเงินเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการน ามาซ่ึงความอยูดี่มีสุขของ

ครอบครัวมากกวา่จะมวัค านึงถึงคุณธรรม   
 

  
4 ท่านคิดวา่การอบรมธรรมมะเดือนในหน่วยงานไม่มีความจ าเป็นแต่เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ

และเสียเวลา   
 

  
5 ท่านคิดว่าการมีคุณธรรม อาทิ ความซ้ือสัตย ์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมี

สติปัญญา เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตท่ีจ าเป็น และเป็นส่ิงยืดเหน่ียวจิตใจให้ท่าน
กระท าในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความถูก 
ตอ้งและเหมาะสม   

 

  

 
ส่วนท่ี 4 ผลของการด าเนินชีวติท่ียดึหลกัสังคมพอประมาณ ท่านคิดวา่ท าใหมี้ความสุขในการด าเนินชีวติอยา่งไร 
(100 คือ มีความสุขมากท่ีสุด 50 คือ มีความสุขคร่ึงหน่ึงสุขคร่ึงหน่ึง 0 คือ ไม่มีความสุขเลย) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 

...ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม... 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  นางสาวทิพยสุ์ดา  หม่ืนหาญ 
ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Thipsuda Moenharn 
คุณวุฒิทางการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม)  
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ต าแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
สถานทีท่ างาน   วทิยาลยัราชพฤกษ ์
ประสบการณ์ด้านการวจัิย 

หวัหนา้คณะผูว้ิจยัในรายงานการวจิยัเร่ือง จรรยาบรรณของคณาจารยว์ทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
ประสบการณ์การได้รับทุน 
 ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์เร่ือง จรรยาบรรณของคณาจารยว์ทิยาลยัราช
พฤกษ ์ปีการศึกษา 2551 
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