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ปี ที่ทาการวิจยั พ.ศ.2552
การวิจยั ครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็ นการดาเนิ นชี วิตตามแบบสังคมพอประมาณ
(MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 3.เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นการดาเนินชีวิตตามแบบ
สังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
44.80 มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 34.50 มีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็ นร้อยละ 46.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 51.30 มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวจานวนระหว่าง 4-6
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย 10,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.30
มีค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดื อนโดยเฉลี่ย 10,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.30 มีหนี้ สินคิดเป็ นร้อย
ละ 78.50 มี สาเหตุ หรื อที่ มาของหนี้ สิน มาจากเพื่อซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ นโทรศัพท์ เครื่ องซักผ้า
ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ คิดเป็ นร้อยละ 18.45 ส่ วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็ นร้อยละ 53.00 ส่ วนอันดับการ
ดาเนิ นชี วิตจะเห็ นได้ว่าด้านคุ ณธรรมในการดาเนิ นชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ ในการปฏิ บตั ิค่อนข้างบ่อย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ ในการ
ปฏิบตั ิค่อนข้างบ่อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบของการดาเนินชีวิตที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน 1. การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง มีการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกัน 2.การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทางอายุ มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณแตกต่างกัน
3.การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการดาเนินชีวิตที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน 4.การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความ
แตกต่างทางอาชีพมีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณแตกต่างกัน 5.การดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทางจานวนสมาชิ กในครอบครัว มีการดาเนิ น ชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณ ไม่แตกต่างกัน 6.การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทาง
จานวนรายได้ มีการดาเนิ น ชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณแตกต่างกัน 7.การดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทางจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีการดาเนิน ชีวิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณแตกต่างกัน
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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.

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สนับสนุนเงินทุนวิจยั ที่
ปรึ กษาและคณะกรรมการการวิจยั ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน คาปรึ กษาข้อแนะนา ข้อคิดเห็น และ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้การศึกษาวิจยั ครั้งนี้สมบูรณ์ข้ ึน รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นเรศ คณบดี คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่กรุ ณา
ตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขอบคุณประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์สาธิ ต ดิษโยธิ น และเพื่อนร่ วมงาน
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ให้กาลังใจตลอดจนทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน จนทาให้การ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
ท้ายที่สุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบให้กบั
วิทยาลัยราชพฤกษ์ และผูส้ นใจทัว่ ไปที่ตอ้ งการนาไปศึกษา

ทิพย์สุดา หมื่นหาญ
เมษายน 2555

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานการศึกษาวิจยั
ขอบเขตในการศึกษาวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้
ทฤษฎีการรับรู้
แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประเภทและรู ปแบบการวิจยั
ตัวแปรการวิจยั
ลักษณะประชากรการวิจยั
การกาหนดขนาดตัวอย่าง และการสุ่ มตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การทดสอบเครื่ องมือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1
1
5
5
6
6
7
8
8
11
13
15
21
29
29
30
30
30
32
33
34
35

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผ้ วู จิ ัย

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน
ส่ วนที่ 2 ผลเกี่ยวกับระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ
ส่ วนที่ 5 ผลของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณจากข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถาม

หน้ า
36
36
39
41
48
75
76
77
78
79
80
83
88

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11

ตารางที่ 12

ตารางที่ 13

แสดงจานวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงจานวนและค่าร้อยละการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับลักษณะการดาเนิ นชีวติ
แบบสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคม
พอประมาณด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
แสดงค่าเฉลี่ ยและค่า เบี่ ย งแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสังคม
พอประมาณด้านความพอประมาณในด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคม
พอประมาณด้านความพอประมาณในด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิต
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณด้านความพอประมาณในด้านความรู้ในการดาเนินชีวิต
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคม
พอประมาณด้านความพอประมาณในด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่าง เพศชาย และ เพศ หญิง ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างระหว่างประชาชนที่มีอายุต่างกัน ต่อการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม

หน้ า
37
39
42
42
44
45
46
47
48
49
50

50

50

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 14

ตารางที่ 15

ตารางที่ 16

ตารางที่ 17
ตารางที่ 18

ตารางที่ 19

ตารางที่ 20

ตารางที่ 21

ตารางที่ 22

ตารางที่ 23

การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้าน
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการ
ดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างระหว่างประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน

หน้ า
51
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55
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56
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57

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25

ตารางที่ 26

ตารางที่ 27

ตารางที่ 28

ตารางที่ 29

ตารางที่ 30

ตารางที่ 31
ตารางที่ 32

ตารางที่ 33

การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ต่อการดาเนิน
ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
การดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน ต่อการ
ดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 34

ตารางที่ 35

ตารางที่ 36

ตารางที่ 37

ตารางที่ 38
ตารางที่ 39

ตารางที่ 40

ตารางที่ 41

ตารางที่ 42

ตารางที่ 43

การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีอาชี พที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้าน
การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่
ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชี วิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 44

ตารางที่ 45
ตารางที่ 46

ตารางที่ 47

ตารางที่ 48

ตารางที่ 49

ตารางที่ 50

ตารางที่ 51
ตารางที่ 52

ตารางที่ 53

การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวมภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
การทดสอบค่าวิกฤติที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่
ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวมภาพรวม
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 54

ตารางที่ 55
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การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชี วิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
การทดสอบค่าวิกฤติเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชน ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด
แสดงค่าความถี่ของความคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับผลของ
การดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ภาวะเศรษฐกิ จโลกได้เข้าสู่ ภาวะวิกฤตที่ มีความรุ นแรงมากที่ สุดในรอบศตวรรษ
เริ่ มต้นจากวิกฤตการณ์ สถาบันการเงิ นในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อเดื อนกันยายน 2551 ที่เรี ยกกันว่า
“วิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์ ” ซึ่ งได้ส่งผลเชื่ อมโยงถึงระบบการเงินของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ส่ งผลต่อความ
เสี ยหายของระบบการเงินอย่างรุ นแรงซึ่ งทาให้เศรษฐกิจของประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรป เข้าสู่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และขณะนี้ หลายอุตสาหกรรมใหญ่ใน
ประเทศที่พฒั นาแล้ว กาลังประสบปั ญหาทางการเงิ นถึ งขั้นปิ ดโรงงานหลายแห่ งและได้มีการปลด
คนงานออกแล้วเป็ นจานวนหลายล้านคน ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกเร็ วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ตอ้ งหันกลับมาพิจารณาทบทวนกัน
ใหม่ท้ งั ในประเด็นการลงทุน ก่อให้เกิดการล่มสลายของกิจการ ซึ่ งกากับดูแลของภาครัฐขาดการรัดกุม
เป็ นต้นเหตุให้ภูมิคุม้ กันในระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ เกิดความเสี ยหายที่มีมูลค่ามากมายมหาศาล การใช้
จ่ายเกินตัวของภาคประชาชน ที่ก่อให้เกิดหนี้ สินที่ไม่สามารถชาระคืนได้ ลักษณะการดาเนินงานของ
ภาคธุ รกิจที่ตอ้ งการตัวเลขรายได้อย่างไม่พอประมาณและไม่สมเหตุสมผล
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการ
สร้างภูมิคุม้ กัน ที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่เข้ากับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูใ่ นการดาเนิ นโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ มาช้านานถึง 35 ปี ในรู ปของหลักการสร้างความ “พออยู่-พอกิ น” และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานแนวคิดนี้ เพื่อใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเป็ น
ครั้งแรก ซึ่ งเป็ นพระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2517 โดยมีขอ้ ความที่สาคัญตอนหนึ่ งว่า (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550)

“การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้ องทาตามลาดับขั้น ต้ องสร้ างพืน้ ฐานคื อ ความพอมีพอกิ นพอใช้
ของประชาชนส่ วนใหญ่ เป็ นเบือ้ งต้ นก่ อน โดยใช้ วิธีการและใช้ อุปกรณ์ ที่ประหยัด แต่ ถูกต้ องตามหลัก
วิชา เมื่อได้ พืน้ ฐานมั่นคงพร้ อมพอควรและปฏิ บัติได้ แล้ ว จึ งค่ อยสร้ างค่ อยเสริ มความเจริ ญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่ สูงขึน้ โดยลาดับต่ อไป หากมุ่งแต่ จะทุ่มเทสร้ างความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจขึน้ ให้ รวดเร็ วแต่
ประการเดี ย ว โดยไม่ ใ ห้ แผนปฏิ บัติก ารสั มพั นธ์ กั บสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้ องด้ วย ก็จะเกิดความไม่ สมดุลในเรื่ องต่ างๆ ขึน้ ซึ่ งอาจกลายเป็ นความยุ่งยากล้ มเหลวได้ ใน
ที่สุด”
เนื่องจากในปัจจุบนั ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชดั เจนและมีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จึงเสนอให้
ริ เริ่ มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่ อมต่อการขยายผล แนว
ทางการนาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ ที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายในปั จจุบนั รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิ ด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่ งจะนาไปสู่ การนาหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ในทุกภาคส่ วนของสังคมอย่างจริ งจัง การสร้างขบวนการขับเคลื่อนฯ มีเป้ าหมายหลักเพื่อสร้างกระแส
สังคมให้มีการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็ นกรอบความคิดหรื อส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิต ในหมู่ประชาชน
ทุกภาคส่ วน และทุกระดับ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการขับเคลื่อนฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับหลักเศรษฐกิ จพอเพียง สนับสนุ นประชาชนทุ กภาคส่ วนและทุ กระดับให้สามารถนาหลัก
ปรัช ญาฯ ไปประยุกต์ใช้ใ นลักษณะที่ สอดคล้ องกับ หน้า ที่ และบทบาทของแต่ ละบุ ค คลได้อย่า ง
เหมาะสม และท้ายที่สุดนาไปสู่ การปลูกฝังปรับเปลี่ยนจิตสานึกและกระบวนทัศน์ในการดารงชี วิตตาม
แนวทางของเศรษฐกิ จพอเพียง ตลอดจนนาไปสู่ การปรับระบบ และโครงสร้ างการพัฒนาให้อยู่บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพียง สถาบันไทยพัฒน์ ได้พฒั นาโครงการวิจยั เพื่อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือและเครื อข่ายสนับสนุ น
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง โดยมีเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ได้แก่ บัญชี แก้ม
ลิง เพื่อการชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นและแปลงกลับมาเป็ นเงินออม บัญชี น้ ี มีความแตกต่างจากบัญชี
ครัวเรื อน ตรงที่บญั ชี แก้มลิงจะเน้นการบันทึกและบริ หารเฉพาะฝั่งรายจ่าย เพราะปั ญหาหนี้ สินส่ วน
ใหญ่ เกิดจากการขาดวินยั ในการใช้จ่าย ขณะที่บญั ชี ครัวเรื อนจะมีการบันทึกและบริ หารทั้งฝั่งรายรับ
และรายจ่าย ส่ วนเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ที่ถูกริ เริ่ มขึ้นเพื่อสนับสนุ นการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพียงที่
2

สาคัญ ได้แก่ สังคมพอประมาณ (Moderation Society) หรื อ “โมโซไซตี้” ที่เขียนเป็ นคาย่อว่า “โมโซ”
ที่มุ่งให้สมาชิ กมีวิถีปฏิบตั ิอยูใ่ นแนวทางสายกลาง ไม่สุดขั้วไปทางด้านใดด้านหนึ่ งตามกลุ่มที่เรี ยกว่า
“ไฮโซ” หรื อ “โลโซ” เป็ นทางเลือกท่ามกลางกระแสบริ โภคนิ ยม สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปรับวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยคติพจน์ "เน้นสติ เหนือสตางค์"
สังคมพอประมาณ หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า โมโซ (MOSO) ในคาแรก "MO" นั้นมาจากคาว่า
"Moderation" ซึ่ งหมายถึ งความพอประมาณ ไม่มากไป ไม่น้อยไป พอดี ๆ ส่ วน "SO" มาจากคาว่า
"Society" หมายถึง สังคม ดังนั้น เมื่อรวมคาว่า "MO" และ "SO" เข้าด้วยกันแล้วจึงหมายถึ ง สังคม
พอประมาณ ที่คนใช้ชีวิตอย่างพอดีๆ นัน่ เอง สังคมพอประมาณ (MOSO) เริ่ มเมื่อปี 2548 จากงานวิจยั
ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิ ธิบูรณะชนบทแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ภายใต้การนาของ
ดร.พิพฒั น์ ยอดพฤติการ โดยมีสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็ นผูส้ นับสนุน เพื่อสร้าง
ขบวนเคลื่อนไหวในสังคมให้เกิ ดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสารวจภายใต้โจทย์วา่ หากจะสร้ างสังคมที่มีแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจะมี รูปแบบในการขับเคลื่ อนอย่างไรที่คนในสังคมปั จจุบนั ต้องการจะเห็ น
ซึ่ งผลเผยให้เห็นโครงแบบที่เปิ ดกว้าง มีอิสระในการเลือกที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ศูนย์ประสานงานโมโซไซตี้จึงเกิดขึ้นและถูกออกแบบให้เป็ นเครื อข่ายเปิ ดที่ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ วิถี
ปฏิ บตั ิของชาวโมโซอยู่ในทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดด้านหนึ่ งตามกลุ่มที่เรี ยกว่า ไฮโซ หรื อ
โลว์โซ คงรู ปแบบที่ยดื หยุน่ มีความเป็ นอิสระ (www.mosothai.com วันที่ 3 กันยายน 52 เวลา 18.10 น.)
นนทบุรีเป็ นจังหวัดตั้งอยูใ่ นภาคกลางของประเทศไทย เป็ นหนึ่งในห้าจังหวัดปริ มณฑลของ
กรุ งเทพฯ อันประกอบด้วย นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี โดยจังหวัด
นนทบุรีอยูห่ ่ างจากกรุ งเทพฯ เพียง 20 กิโลเมตร นอกจากนี้ พ้ืนที่ในบางอาเภอของจังหวัดนนทบุรียงั
เป็ นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมและธุ รกิ จจากกรุ งเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่บางส่ วนของ
อาเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ ด บางกรวย บางใหญ่ และบางบัวทอง ทาให้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
อาคารที่อยูอ่ าศัยและโรงงานอุตสาหกรรมและธุ รกิจเพิ่มมากขึ้น นนทบุรีจึงเป็ นจังหวัดที่มีปริ มาณการ
เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง ด้วยเหตุน้ ีส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และภาระหนี้ สิน
ที่มีแนวโน้มสู งเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ แต่จะสังเกตเห็นรายได้ในปี พ.ศ. 2551 เริ่ ม ดังตารางด้านล่าง
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ตารางแสดงรายการรายได้และกูย้ มื จังหวัดนนทบุรี ปี 2548-2551
ปี พ.ศ.

รำยได้ เฉลีย่ ต่ อหัวต่ อปี
(บำท)

2548

รำยกำรกู้ยมื
จำนวนผู้ก้ ู
(คน)

จำนวนเงินกู้
(บำท)

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

ที่มา : http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A240201.php?id_topic=A2402 วันที่ 21 กันยายน

2552 เวลา 18.00 น.
จากตารางจะพบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี เริ่ มมีรายได้นอ้ ยลง จากปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.
2551 ถึง 1,131.67 บาทต่อหัวต่อปี แต่ภาระหนี้ สินกลับมีเพิ่มขึ้น คือ จาก ปี พ.ศ. 2550 มีภาระหนี้ สิน
15,690.13 บาทต่อคนต่อปี ส่ วนปี พ.ศ. 2551 มีภาระหนี้ สิน 24,769.37 บาทต่อคนต่อปี แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนจังหวัดนนทบุรีมีภาระหนี้ สินเพิ่มขึ้นถึง 9,079.24 บาทต่อคนต่อปี ถ้าประชาชนมีการดาเนิ น
ชีวติ ที่ขาดสติไม่รู้จกั พอประมาณอาจจะก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ได้ แต่ถา้ ประชาชนมีการดาเนินชีวิตตาม
แบบสัง คมพอประมาณ (MOSO) โดยการนาแนวคิ ดอันเป็ นหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุก ต์ใช้จะเป็ นตัวช่ วยในการสร้ างภูมิคุม้ กัน การสร้ างความ
เข้มแข็งต่อภาคธุ รกิจ และเศรษฐกิ จ ตลอดจนถึ งการสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่า
อุปสรรคหรื อปั ญหาเศรษฐกิจจะผ่านเข้ามาในรู ปแบบไหน ขอเพียงมีหวั ใจที่พอเพียง รู้จกั ประมาณตน
ลงมือแก้ไขด้วยเหตุและผล มีความระมัดระวังเป็ นภูมิคุม้ กันก็จะมีทางความคิดที่ยงั่ ยืนสามารถ ผ่านพ้น
และฝ่ าฟั นปั ญหาต่างๆ ได้อย่างดี ที่สุด เริ่ มต้นง่ ายๆ ที่ ตวั เองก่ อน จากนั้นจึ งค่อยๆ ขยายออกไปยัง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนในที่สุดก็จะเกิดความร่ วมมือร่ วมใจของทุกคนที่จะมา
พัฒนาสังคมให้มีความเป็ นอยูแ่ บบพอประมาณ สร้างสังคมที่มีแต่คนที่ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ และ
แก้ไขปั ญหา และเกิดภูมิคุม้ กันทางความคิดที่เข้มแข็งได้ ทีน้ ี ไม่วา่ จะอยูท่ ่ามกลางวิกฤตการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจ หรื ออุปสรรคหรื อปั ญหาต่างๆ จะผ่านเข้ามาในรู ปแบบไหนปั ญหาต่างๆ จะสามารถผ่านพ้น
และฝ่ าฟั นปั ญหาต่างๆได้ ขอเพียงแค่สร้าง “ควำมพอประมำณ” ในการใช้ชีวิต มี “เหตุผล” พิจารณา
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เหตุการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงมี “ภูมิค้ ุมกัน” ที่จะช่วยกระตุน้ เตือนให้เกิดความระมัดระวังใน
การด าเนิ น ชี วิต โดยยึ ด หลัก การเรี ย นรู ้ จ ากแนวพระราชด าริ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นองค์ตน้ แบบ
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า สังคมพอประมาณเป็ นโครงการที่เริ่ มตั้งแต่ปี 2548 แต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั
กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งเริ่ มมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2551 อย่างจริ งจัง ทั้งทางสื่ อวิทยุ โทรทัศน์
ป้ ายโฆษณา และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ เป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาระดับ
การรับรู้ และการดาเนิ นชี วิตของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ใน
ระดับบุคคลและระดับครอบครัว ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นชี วิตโดยยึดหลักการเรี ยนรู้ จากแนวพระราชดาริ
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวในชุ มชน จะส่ ง ผลให้เกิ ดเป็ นหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน คื อ การพัฒนาที่ มุ่ง สร้ า งความสมดุ ลใน 3 ด้าน คื อ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้อมไปพร้ อมๆ กันรวมถึงมิติเวลา คือ พัฒนาต่อเนื่ องข้ามเวลาจากปี หนึ่ งสู่ ปีต่อไป หรื อ
จากคนรุ่ นหนึ่ งสู่ รุ่นหลังไปเรื่ อยๆ ส่ งผลให้เกิ ดชุ มชนที่มีแต่ความสุ ข สงบ และมีความเข็มแข็ง และ
พร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว และกว้า งขวางทั้ง ด้า นวัต ถุ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากสังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการดาเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นการดาเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
3. สมมติฐำนกำรศึกษำวิจัย
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ
ที่แตกต่าง
2.ระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณมีอิทธิ ผลต่อลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคม
พอประมาณ
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4. ขอบเขตในกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนที่พกั อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรีจานวน 1,052,592 คน
แบ่งเขตการปกครองเป็ น 6 อาเภอ 10 เทศบาล ซึ่ งมี 491,795 ครัวเรื อน (ที่มา : รายงานสถิติจานวน
ประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอาเภอ และรายตาบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย)
2. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ ในเขตจังหวัดนนทบุรี
3. ขอบเขตด้านเนื้ อหา คื อ ศึกษาสังคมพอประมาณในระดับบุคคล และระดับครอบครัว
ประกอบด้วย กิ จกรรม 5 ด้า น ดัง นี้ (ประภาพร สุ ปัญญา 2550 :17-18) 1. การจัดท าบัญชี ครั วเรื อ น
2. บ้านเรื อนน่าอยู่ 3. การออม 4. เกษตรยัง่ ยืนหรื อเกษตรประณี ต 5. การลด ละ เลิก อบายมุข
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนสิ งหาคม 2553
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
นิยามศัพท์สาหรับการศึกษาวิจยั มีคาสาคัญดังนี้
1. การรับรู้ หมายถึง ประชาชนในนนทบุรีแปลความหมายจากการพบเห็นหรื อได้รับฟังสื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ของโครงการ ด้วยความตั้งใจในการรับข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด มา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ ตา และหู และส่ งกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อการแปลความตาม
ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2. การดาเนินชีวติ หมายถึง พฤติกรรมการดารงชีวิตของประชาชนในนนทบุรี ซึ่ งเป็ นไปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิ จ และความสามารถในการเลื อกแสดงพฤติกรรมนั้น และความเป็ นอยูท่ ี่เกี่ ยวกับ
สุ ขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย อาหาร รายได้ การประกอบอาชีพ และบริ การทางสังคมต่างๆ
3. สังคมพอประมาณ หมายถึง “ควำมพอประมำณ” ในการใช้ชีวิต มี “เหตุผล” พิจารณา
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงมี “ภูมิค้ ุมกัน” ที่จะช่วยกระตุน้ เตือนให้เกิดความระมัดระวังใน
การด าเนิ นชี วิต โดยยึดหลัก การเรี ย นรู ้ จากแนวพระราชด าริ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1.ความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิต 2. ความมีเหตุผลในการดาเนิ นชี วิต
3.ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ 4. ด้านความรู้ในการดาเนินชีวติ 5.คุณธรรมในการดาเนินชีวติ
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6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ทราบการรับรู้และลักษณะการนาหลักสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวมถึงการทราบผลที่เกิดขึ้นหลังจากนาหลักสังคมพอประมาณ (MOSO) มาใช้ในครอบครัว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้และดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี” ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบใน
การศึกษา ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
2. ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)
3. แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดเกีย่ วกับการรับรู้
คาว่า “การรับรู้” (Perception) มีผใู ้ ห้นิยามไว้ต่าง ๆ กันมากมาย มีดงั นี้
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2543) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการรั บ รู ้ ไ ว้ว่ า การรั บ รู้ (Perception) คื อ
กระบวนการที่มนุ ษย์ติดต่อสื่ อสารกับสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัว โดยมนุ ษย์จะทาการตีความสิ่ งแวดล้อมที่สัมผัส
ได้ แล้วตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสม แต่ละคนอาจจะตีความในสิ่ งแวดล้อมที่เหมือนกันออกไปในทาง
ต่างๆกัน ขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน
Mowen and Minor (1998) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การรับรู้หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปิ ดรับต่อ
ข้อมูลข่าวสาร ตั้งใจรับข้อมูลนั้นและทาความเข้าใจความหมาย” และได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ในขั้นเปิ ดรับ
(exposure stage) ผูบ้ ริ โภคจะรับข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผัสในขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผูบ้ ริ โภค
จะแบ่งปั นความสนใจมาสู่ สิ่งเร้านั้น และขั้นสุ ดท้ายคือ ขั้นเข้าใจความหมาย (comprehension stage)
Assael (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การรับรู้ หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งผูบ้ ริ โภคเลือกรับ จัด
องค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่ งเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเข้าใจได้” และได้อธิ บายเพิ่มเติม
ว่า สิ่ งเร้าจะมีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับการรับรู ้มากขึ้น หากสิ่ งเร้าเหล่านั้นมีลกั ษณะดังนี้ คือ
1. สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค
2. สอดคล้องกับความเชื่อในปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้า
3. ไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป
4. เชื่อถือได้
5. มีความสัมพันธ์กบั ความจาเป็ นหรื อความต้องการในปั จจุบนั
6. ไม่ก่อให้เกิดความกลัวและความกังวลใจมากจนเกินไป

แอสแซล กล่ าวเสริ ม ว่า ผูบ้ ริ โภคเลื อกเปิ ดรั บต่ อสิ่ งเร้ า และเลื อกการรั บรู้ โฆษณาที่ สอดคล้อง
สนับสนุนกับความเชื่อและประสบการณ์เดิมของผูบ้ ริ โภค จะได้รับความสนใจและจดจามากเป็ นพิเศษและ
มีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะไม่ให้ความสนใจต่อโฆษณาที่ขดั แย้งกับประสบการณ์ และความเชื่อเดิมของเขา
ที่มีอยู่กบั ผลิ ตภัณฑ์ตรานั้น และเหตุผลสาคัญที่ผบู้ ริ โภคเลื อกรั บรู ้ สิ่งเร้ า ไม่รับรู ้ สิ่งเร้ าที่เข้ามากระทบทุก
อย่าง ก็เพราะว่าผูบ้ ริ โภคพยายามที่จะรักษา “สภาวะสมดุลทางจิตวิทยา” (Psychological equilibrium) ของเขา
ให้เป็ นปกตินนั่ เอง นัน่ คือสภาวะที่ไม้ตอ้ งรับข้อมูลที่มีความขัดแย้ง (Conflict information) และจะหลีกเลี่ยง
ข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดของตน
ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว (2553) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกสัมผัสที่ได้รับการ
ตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่นในขณะนี้ เราอยูใ่ นภาวะการรู ้สึก(Conscious) คือลืมตาตื่นอยู่ ในทันใด
นั้น เรารู้สึกได้ยนิ เสี ยงดังปั งมาแต่ไกล(การรู้สึกสัมผัส-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่ เป็ นเสี ยง
อะไร เราจึงยังไม่เกิ ดการรับรู ้ แต่ครู่ ต่อมามีคนบอกว่าเป็ นเสี ยงระเบิดของยางรถยนต์ เราจึงเกิ ดการรู ้
ความหมายของการรู ้สึกสัมผัสนั้น ดังนี้ เรี ยกว่าเราเกิดการรับรู ้ เหตุการณ์ เช่ นนี้ เกิดขึ้นในเสี้ ยววินาที คน
ทัว่ ไปจะแยกไม่ออก ผมเองก็แยกไม่ออก แต่ผมใช้เหตุผลมาแยกขั้นตอนการเกิดออกได้ คือ เพราะว่ าเรา
อยู่ในภาวะการรู้ สึ ก ดังนั้นเราจึ งรู้ สึ กสั มผัส และเพราะว่ าเรารู้ สึ กสั มผัส ดังนั้นเราจึ งรู้ ความหมาย เป็ นไป
ไม่ได้ที่เราจะรู ้สึกสัมผัสก่อนการรู ้สึก และเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะตีความเสี ยงดังปั งก่อนการรู ้สึกสัมผัส ดังนั้น
มันจะต้องเกิดเป็ นขั้นๆ นับจากขั้นการรู ้สึก การรู้สึกสัมผัส การตีความให้รู้ความหมาย อย่างแน่นอน ถ้า
เราวิเคราะห์กระบวนการรับรู ้จะได้ดงั นี้ คลื่นเสี ยงเดินทางเข้ากระตุ น้ ที่หู แล้วเกิดการเปลี่ยนคลื่นเสี ยงเป็ น
กระแสประสาท จากนั้นจึงเดิ นทางต่อไปจนถึ งแดนการรู ้ สึกได้ยินคือ Auditory cortex ที่สมองบริ เวณ
ขมับ กระบวนการทั้งหมดที่กล่ าวมานีเ้ ป็ นเหตุการณ์ ทางกาย ทางวัตถุ หรื อทางสสาร แต่ในทันใดนั้น การ
รู ้ สึกได้ยินเสี ยงก็เกิ ดขึ้น(การรู้ สึกสัมผัส -sensation) กระแสประสาทจากนิ วโรนกลุ่ มนั้นจะกระตุ น้ นิ ว
โรนข้างเคียงต่อๆกันไปเรื่ อยๆ จนอ่อนกาลัง เมื่อนิวโรนข้างเคียงได้รับการกระตุน้ (กาย) ความรู้สึก(จิต)ก็
เกิดขึ้นด้วยควบคู่กนั แต่ความรู ้สึกในคราวนี้เรี ยกว่า การระลึก(Recall หรื อ Retrieval) ผลจากการระลึกนี้ จะ
โยงสัมพันธ์กบั การรู ้สึกสัมผัสที่เกิดอยูก่ ่อนแล้วนั้น ทาให้เกิดการรู ้ความหมายขึ้น เรี ยกว่า การรับรู้ การ
รับรู้เป็ นเหตุการณ์ทางจิต เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มนิ วโรน มันจึงต้องเกิดขึ้นในสมอง เพราะนิวโรนเป็ น
เซลล์ประสาทที่รวมตัวกันเป็ นก้อนสมอง ในเมื่อมันอยูใ่ นสมอง เราจึงดูดว้ ยตาไม่เห็น แลแม้วา่ เราจะเปิ ด
กระโหลกเข้าไปดูสมองได้ แต่เราก็จะไม่เห็น ความรู้สึกได้ยนิ เสี ยง นั้นเลย เพราะมันเป็ นอสสาร ไม่มีทาง
ที่เราจะมองเห็นการรู้สึกเจ็บ การรู ้สึกรัก ฯลฯ วิ่งไปมาอยูใ่ นสมองได้เลย ดังนั้น เราต้อง เดา เอาเอง การ
เดาเอาเองนี้ เรี ยกให้ไพเราะขึ้นก็ว่า เราสันนิษฐาน และผลของการสันนิ ษฐาน เราเรี ยกว่าภาวสันนิ ษฐาน
หรื อ Construct ที่ได้กล่าวให้ท่านหู อ้ือเล่นมาแล้วในเรื่ อง Concept นัน่ ก็คือ การรู ้สึกสัมผัสก็ดี การรับรู ้ก็
ดี เป็ น Construct และด้วยเหตุที่มนั เป็ นผลของกิ จกรรมของกลุ่มนิ วโรน มันจึงต้องโยงสัมพันธ์กบั กลุ่ม
นิ วโรนนั้นๆ ถ้า สั ก วันหนึ่ ง เราสามารถมองเห็ นกิ จกรรมของกลุ่ ม นิ วโรนนั้นๆ(วัตถุ )ที่ เกิ ดควบคู่ ก ับ
ความรู ้สึกนั้นๆ(จิต) แล้ว ภาวสันนิ ษฐานนั้นก็เป็ นของจริ ง(Entity/Fact) การรู้สึก การรู้สึกสัมผัส การ
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รับรู้ ต่างก็เป็ น ชื่อ ของภาวสันนิษฐาน มันต่างก็เป็ นลักษณะหนึ่ งของจิตในจานวนลักษณะของจิตที่มีอยู่
มากมาย ภาวสันนิ ษฐานเหล่านี้ ครั้งหนึ่ งเคยถูกปฏิเสธจากกลุ่มพฤติกรรมนิ ยมแบบ Radical ยังผลให้การ
วิจยั เรื่ องจิตเงี ยบหายไปราว 60 ปี บัดนี้ เราได้เข้าไปศึกษาจิตอี กครั้งหนึ่ ง ด้วยความสนุ กสนานมาก
กว่าเดิม และรวดเร็ ว เพราะได้ยืมเครื่ องมือสาคัญของ Behaviorism มาใช้ คือ Scientific Method หรื อ
Empirical Research ภายใต้ธงที่ชื่อ COGNITIVE PSYCHOLOGY
ชิฟฟ์ แมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994 อ้างถึ งใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538) ให้
ความหมายของคาว่า “การรับรู้ คือ กระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความหมายสิ่ ง
กระตุน้ ออกเป็ นภาพที่มีความหมายและเป็ นภาพรวมของโลก”
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2546) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ว่าเป็ น
กระบวนการที่ผบู้ ริ โภค เลือก จัดการ และแปลความสิ่ งที่มากระทบ หรื อที่เรี ยกว่าปั จจัยนาเข้า ในการสร้าง
ภาพที่มีความหมายโดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และความรู้สึกทางจิตใจ
แล้วทาการสรุ ปและตีความสิ่ งสัมผัสนั้น ๆ เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองที่มีความหมาย หรื อมีความสอดคล้อง
กับภาพความทรงจาเดิม และส่ งให้เกิดการกระทาจากคานิ ยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ น้ นั เกิดจาก
ความคิด
การมองของแต่ละบุคคลเหตุการณ์ เดียวกันคนแต่ละคนอาจมีการรับรู ้แตกต่างกัน นัน่ เป็ นเพราะมี
การตีความ การแปลผลที่ต่างกันไป หรื อแม้กระทัง่ ในคนคนเดี ยวกันเมื่อเวลา หรื อสถานการณ์เปลี่ยนไป
อาจทาให้การรับรู ้แตกต่างไปจากเดิม โดยปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคนั้นมีอยูม่ ากมาย ซึ่ งสามารถ
จัดเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดงั นี้ (ศุภร เสรี รัตน์, 2540)
1. ปัจจัยด้านเทคนิค ซึ่งหมายถึง สภาพที่เป็ นจริ งของสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ที่ไม่ได้เกิดจาก
การตีความ เช่น ขนาดของสิ นค้า สี สันที่ใช้ ความเข้มข้น การเคลื่อนไหว การตัดกัน รวมถึงการตาแหน่งที่มี
การวางสิ นค้านั้น เป็ นต้น
2. สภาพความพร้อมของจิตใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการรับรู ้ หมายถึง สภาพจิตใจ ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละคนที่มีต่อสภาพความพร้อมที่จะรับรู ้ ซึ่ งอาจมาจากนิสัยในการรับรู้ ระดับความตั้งใจ
ความระมัดระวัง ความมัน่ ใจในการรับรู ้ของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เป็ นต้น
3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค เป็ นปั จจัยพื้นฐานสิ่ งหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อทั้งการรับรู ้
และการคาดหวัง โดยประสบการณ์ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความคาดหวังต่อสิ่ งนั้นต่างกันในระดับ
ความคาดหวังที่ต่างกัน จึงส่ งผลให้การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ่ งนั้นต่างกันออกไป
4. อารมณ์ของผูบ้ ริ โภค คือ ความรู้สึก ทัศนคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ ริ โภคในขณะนั้น
ซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการรับรู ้ เพราะหากเวลานั้นเป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคอารมณ์ไม่ดีอาจส่ งผล
ให้ผบู ้ ริ โภคไม่อยากรับรู ้ ไม่อยากสนใจในสิ นค้านั้น หรื ออาจรับรู ้สิ่งนั้นว่าไม่ดีก็ได้
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5. ปั จจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค เช่ น ชนชั้นที่ต่างกัน
สังคมที่แตกต่างกัน ค่านิ ยมที่ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลที่ต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีอิทธิ พลที่
ทาให้การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)
การรับรู ้ เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญของบุค คล เพราะการตอบสนองพฤติก รรมใดๆ จะ
ขึ้ นอยู่กบั การรับรู ้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ
ดังนั้นการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยการรับรู ้ และสิ่ งเร้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั จจัยการ
รับรู ้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปั จจัยทางจิต คือความรู ้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็ นต้น
การรับรู ้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ์ (วชิระ
ขินหนองจอก, 2553)
การรับรู้ หมายถึง การรู ้สึกสัมผัสที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่นในขณะนี้ เราอยู่
ในภาวการณ์รู้สึก (Conscious) คือลืมตาตื่นอยู่ ในทันใดนั้น เรารู ้สึกได้ยินเสี ยงดังปั งมาแต่ไกล (การรู้สึก
สัมผัส-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่ เป็ นเสี ยงอะไรเราจึงยังไม่เกิดการรับรู ้ แต่ครู่ ต่อมามีคน
บอกว่าเป็ นเสี ยงระเบิดของยางรถยนต์ เราจึงเกิดการรู ้ความหมายของการรู ้สึกสัมผัสนั้น ดังนี้ เรี ยกว่าเราเกิด
การรับรู้ จากการวิจยั มีการค้นพบว่า การรับรู ้ ของคนเกิ ดจากการเห็ น 75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส
6% กลิ่ น 3% และรส 3% การรับรู ้ จะเกิ ดขึ้ นมากน้อยเพียงใด ขึ้ นอยู่กบั สิ่ งที่มีอิทธิ พลหรื อปั จจัยในการ
รับรู ้ ได้แก่ ลักษณะของผูร้ ับรู ้ ลักษณะของสิ่ งเร้ า เมื่อมีสิ่งเร้ าเป็ นตัวกาหนดให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้น้ ัน
จะต้องมีการรับรู ้ เกิ ดขึ้ นก่อน เพราะการรับรู ้ เป็ นหนทางที่นาไปสู่ การแปลความหมายที่เข้าใจกันได้
ซึ่ งหมายถึง การรับรู ้ เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ ถ้าไม่มีการรับรู ้ เกิ ดขึ้ น การเรี ยนรู ้ ย่อมเกิ ดขึ้ นไม่ได้ การ
รับรู ้ จึงเป็ นองค์ป ระกอบสาคัญที่ทาให้เกิ ดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุ ษย์อนั เป็ นส่ วนสาคัญยิ่งใน
กระบวนการเรี ยนการสอนการจัดระบบการรับรู้
มนุ ษย์เมื่อพบสิ่ งเร้ าไม่ได้รับรู ้ ตามที่สิ่งเร้ าปรากฏแต่จะนามาจัดระบบตามหลัก (วชิระ ขินหนอง
จอก, 2553) ดังนี้
1. หลักแห่ งความคล้ายคลึ ง (Principle of similarity) สิ่ งเร้ าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู ้ ว่าเป็ น
พวกเดี ยวกัน
2. หลักแห่ งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่ งเร้ าที่มีความใกล้กนั จะรับรู ้ ว่าเป็ นพวก
เดี ยวกัน
3. หลักแห่ งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็ นการรับรู ้ สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ ข้ ึน
การเรี ยนรู ้ของคนเราจากไม่รู้ ไปสู่ การเรี ยนรู ้ มี 5 ขั้นตอน ดังที่ กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530) กล่าวไว้
ดังนี้
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"…การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้ นเมื่อสิ่ งเร้ ามาเร้ า ประสาทก็ตื่นตัวเกิ ดการรั บสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัสด้วย
ประสาททั้ง 5 แล้วส่ งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้เกิดการแปลความหมายขึ้น โดย
อาศัยประสบการณ์เดิมและอื่นๆ เรี ยกว่า การรับรู้ (perception) เมื่อแปลความหมายแล้วก็จะมีการสรุ ปผล
ของการรับรู้เป็ นความคิดรวบยอด แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง(response) อย่างหนึ่ งอย่างใดต่อสิ่ งเร้าตามที่
รับรู้ เป็ นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าการเรี ยนรู ้ได้เกิดขึ้นแล้วประเมินผลที่เกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าได้แล้ว…"
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การเรี ยนรู ้ เป็ นพื้นฐานของการดาเนิ นชี วิต มนุ ษย์มีการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่แรกเกิ ดจนถึงก่อนตาย จึงมีคา
กล่าวเสมอว่า "No one too old to learn" หรื อ ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรี ยน การเรี ยนรู ้จะช่วยในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ได้เป็ นอย่างดี
แนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (กรมการปกครอง, 2541) ทรงมีแนวทางที่
มุ่งให้คนไทยดารงตนโดยยึดหลักของความสมถะ พึงพอใจกับสิ่ งที่เป็ นอยู่ ไม่อคติกบั บุคคลที่มีสภาพชี วิต
ความเป็ นอยู่ที่ ดีก ว่า ซึ่ งแนวพระราชดารั ส ล้วนแต่ เป็ นแนวทางที่ เหมาะสมกับการนามาประยุกต์ใช้ก ับ
สังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท อันได้แก่ “…การจะเป็ นเสื อนั้นมันไม่สาคัญ สาคัญอยูท่ ี่เราพออยูพ่ อกิน
และมีเศรษฐกิจการเป็ นอยูแ่ บบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุม้ ชูตวั เองให้ได้ ให้มีพอเพียงกับ
ตัวเอง อันนี้ เคยบอกว่า ความพอเพี ย งนี้ ไ ม่ไ ด้หมายความว่า ทุ กครอบครั วจะต้องผลิ ตอาหารของตัวเอง
จะต้องทอผ้าใส่ ให้ตวั เองสาหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่วา่ ในหมู่บา้ นหรื อในอาเภอจะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่ งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าขนส่ งมากนัก อย่างนี้ นกั เศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริ ง อาจจะล้าสมัย เพราะว่าคนอื่น
เขาจะต้องมีการเศรษฐกิ จที่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยน เรี ยกว่าเป็ นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง
รู ้สึกไม่หรู หราแต่เมืองไทยเป็ นประเทศที่มีบุญอยู่วา่ การผลิ ตที่พอเพียงทาได้...” “…อย่างข้าวที่ปลูก เคย
สนับสนุ นให้ปลูกข้าวให้พอเพียงกับตัวเอง เก็บเอาไว้ในยุง้ เล็กๆ แต่ละครอบครัวเก็บและถ้ามีพอก็ขาย แต่
คนอื่นกลับบอกว่าไม่สมควร โดยเฉพาะทางภาคอีสาน เขาบอกต้องปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย อันที่จริ ง
ถูกต้องข้าวหอมมะลิขายได้ราคาดี แต่เมื่อขายแล้วของตัวเองจะบริ โภคต้องซื้ อ จะซื้ อจากใคร ทุกคนปลูก
ข้าวหอมมะลิ ในภาคอีสานส่ วนมากเขาชอบบริ โภคข้าวเหนี ยว ซึ่ งใครจะเป็ นคนปลูกข้าวเหนี ยวเพราะว่า
ประกาศโฆษณาว่าคนที่ปลูกข้าวเหนี ยวเป็ นคนโง่ อันนี้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เลยสนับสนุ นบอกว่าให้เขาปลูกข้าว
บริ โภค เขาชอบข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเหนียว เขาชอบข้าวอะไรก็ตาม ให้เขาปลูกข้าวอย่างนั้นและเก็บไว้เพื่อ
ใช้บริ โภคตลอดทั้งปี ถ้ายังมีที่ที่จะทานาปรังหรื อมีที่มากพอสาหรับปลูกข้าว ก็ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะ
ขาย ที่พดู อย่างนี้เพราะว่าข้าวที่ปลูกสาหรับบริ โภคไม่ตอ้ งเที่ยวรอบโลก ถ้าข้าวที่ซ้ื อมาต้องข้ามจังหวัดหรื อ
อาจข้ามประเทศมาค่าขนส่ งนั้นก็บวกเข้าไปในราคาข้าว ...สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นเรื่ องของเศรษฐกิ จแบบค้าขาย
ภาษาฝรั่งเขาเรี ยกว่า Trade Economy ไม่ใช่แบบพอเพียง ซึ่ งฝรั่งเขาเรี ยกว่า Self – Sufficiency Economy ถ้า
เราทาแบบไหนท าได้ คื อเศรษฐกิ จแบบพอเพี ย งกับ ตัวเอง เราอยู่ไ ด้ไ ม่ ต้องเดื อดร้ อน อย่า งทุ ก วันนี้ เรา
เดือดร้อนสาหรับข้าวก็เห็นชัด สาหรับสิ่ งอื่นประชาชนก็ตอ้ งใช้ มีสิ่งของจาเป็ นที่จะใช้หลายอย่างที่
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เราทาในเมืองไทยและสามารถที่จะเป็ นสิ นค้าส่ งออกนอกใช้เองด้วย แต่สาหรับส่ งนอกนั้นมีพิธีการมากมาย
มีทางที่จะผ่านมากมาย ลงท้ายกาไรไม่เหลือ กาไรมันน้อย แต้ถา้ สามารถที่จะติดต่อโดยตรงอย่างกล่องนี้ เขา
ติดต่อโดยตรงเขาส่ งไปเป็ นหี บๆ ลงเรื อ ที่เรี ยกว่าContainer ก็ส่งไปเต็ม Container ลงท้ายค่าขนส่ งไม่แพง
มากนัก พูดกลับไปกลับมาในเรื่ องการค้า การบริ โภค การผลิต และการขาย รู ้วา่ ท่านทั้งหลายกาลังกลุม้ ใจใน
วิก ฤตการณ์ ต้ งั แต่ที่ มี เงิ นน้อยจนกระทัง่ คนที่ มีเงิ นมาก แต่ถ้า สามารถที่ จะเปลี่ ย นให้กลับเป็ นเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไม่ตอ้ งทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ ง อาจจะเศษหนึ่งส่ วนสี่ ก็สามารถที่จะอยูไ่ ด้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา
มาก ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่วา่ ถ้าทา ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้...”
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจและการกระทา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่ วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางที่ ควรจะเป็ น
โดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถีชีวติ ดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ
ความมัน่ คง และ ความยัง่ ยืน ของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
3.1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่นการผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
3.2. ความมี เหตุ ผล หมายถึ ง การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็ นไปอย่ า งมี เ หตุ ผ ลโดยพิ จ ารณาจากเหตุ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งตลอดจนค านึ ง ถึ ง ผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
จากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3.3. การมี ภูมิ คุ ้มกันที่ ดีใ นตัว หมายถึ ง การเตรี ย มตัวให้พ ร้ อมรั บผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล (http://www.eto.ku.ac.th/s-e/main-th.html)
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ทฤษฎีเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากอดีตสู่ ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
อารยประเทศได้ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าได้รับผลสาเร็ จในหลายด้านเช่น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยูใ่ นอัตราที่สูง เฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี ฐานะการเงินของประเทศมีความมัน่ คงมากขึ้น สัดส่ วนของ
ประชากรยากจนลดลง จากร้อยละ 57 ในปี พ.ศ.2505 เป็ นร้อยละ27.5 ในปี พ.ศ.2509 (กองพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม, 2543) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความแตกต่างของรายได้ของประชาชนใน
ประเทศ กลับพบว่าประชาชนที่มีฐานะการเงินมัง่ คัง่ ร่ ารวยก็ยงั คงรวยมากขึ้น ในขณะที่ประชาชนยากจนก็
ยังยากจนหรื อมีความถดถอยของรายได้อยู่เช่นเดิม สิ่ งเหล่านี้ ชี้ ให้เห็ นความเหลื่ อมล้ าของสังคมไทยใน
หลายๆ ด้าน ก่อให้เกิดปั ญหาหลายประการตามมา ซึ่ งปั ญหาหนึ่ งที่เกิดขึ้นและพบได้ในสังคมไทยคือการมี
คุณภาพชีวิตที่ถดถอย ลดต่าจากมาตรฐานลง ผูค้ นหันมาให้ความสนใจกับการบริ โภค วัตถุนิยมกันมากขึ้น
การศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง (กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม,
2543) ส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยูข่ องชุ มชนจากสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงเป็ นจุดกระตุน้
ให้สังคมหันมาให้ความสนใจและร่ วมมือกันแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างแท้จริ ง ซึ่ งก็ได้เกิดแนวคิดหลายๆ
ประการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา กอบกูว้ ิกฤตดังกล่าวด้วยกัน และแนวคิดหนึ่งที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั สังคมไทยได้คือ การดารงชี วิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียง อันเป็ นแนวพระราชดาริ ที่ได้รับ
พระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรั ชญาที่ช้ ี ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิ บตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนิ นไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนิ นการทุก
ขั้นตอน และขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มีความสานึกในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและก้าวขวางทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆมาร่ วมกันประมวล กลัน่ กรอง พระ
ราชดารัสและนากราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุ ญาตนาออกเผยแพร่ ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปรี ยบเทียบคาว่า “พอเพียง”
กับคาว่า “Self –Sufficiency” ว่า Self – Sufficiency นั้น หมายความว่าผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ไม่ตอ้ งไปขอ
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ยืมคนอื่น อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง ...เป็ นไปตามที่เค้าเรี ยกว่ายืนบนขาของตนเอง...แต่ว่าพอเพียงนี้ มีความหมาย
กว้างขว้างยิ่งกว่านี้ อีก คือคาว่าพอ ก็พอเพียงนี้ ก็พอแค่น้ นั เอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความ
โลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผูอ้ ื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทาอะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ นสุ ขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก มีมาก
อาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็
พอเพียง ปฏิ บตั ิก็พอเพียง......ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่าความพอประมาณและความมี เหตุ ผล...(4
ธันวาคม 2541) จากพระราชดารัส เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จากัดเฉพาะของเกษตรกรหรื อชาวไร่ ชาวนาเพียง
เท่านั้น แต่เป็ นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชี พ ทั้งมีอยูใ่ นเมืองและอยูใ่ นชนบท เช่น ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริ ษทั ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริ ญเติบโตจากเนื้ อ
ของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หรื อหากจะกูย้ ืมก็กระทาตามความเหมาะสม ไม่ใช่กมู้ า
ลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือที่มนั่ ให้ยืนอยูไ่ ด้ ต้องรู ้จกั ใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟื อยเกินตัวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
เศรษฐกิจที่สามรถอุม้ ชูตวั เอง (Relative Self – Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ตอ้ งเดื อดร้อน โดยต้องสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสี ยก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกิ นพอใช้ ไม่ใช่มุ่งแต่จะทุมเทสร้ าง
ความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็ วแต่เพียงอย่างเดียวเพราะผูท้ ี่มีอาชี พและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อม
สามารถสร้างความเจริ ญก้าวหน้าและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับต่อไปได้
มาฆะ ขิตตะสังคะ (2537) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การให้ความสาคัญในด้านการผลิต
เพื่อยังชี พ และให้พอเพียงต่อความต้องการจาเป็ นขั้นพื้นฐานของบุคคลในสังคมนั้นๆก่อนเป็ นสาคัญ ให้
ประชาชนรู ้จกั พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ ไม่ฟุ้งเฟ้ อ อยากได้อยากมีในสิ่ งที่เกินแก่กาลังของตน
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา (2540) การศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุ มชนไทยในอดีต ว่าเป็ นระบบ
เศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุ์ไว้เพื่อกิน เพื่อใช้เอง ไม่มีระบบการพึ่งพิงสังคมภายนอกมีความ
ผูกพันกันสู ง ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครื อญาติเป็ นสาคัญ และไม่มี
การแบ่งชนชั้นกัน เป็ นต้น
มูสิกะคามะ (2542) ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เป็ นแนวทางพัฒนาตามทฤษฏี
ใหม่ ที่ทาให้ประเทศไทยอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างสง่างามน่าภูมิใจ โดยที่สามารถผลิตทรัพยากรได้ตามภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุ มชนมีความเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ วิถี
ชี วิตความเป็ นอยูท่ ี่สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอนในศาสนามีสังคมที่สงบสุ ข กิ นดีอยูด่ ีข้ ึน การผลิตอุดม
สมบูรณ์พอเพียงที่จะค้าขายไปยังต่างประเทศ
สุ รเกียรติ เสถียรไทย (2543) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้วา่ เป็ นปรัชญาของการพัฒนา
ตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานคิดสาคัญที่การพัฒนาคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่
ไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาคนจะต้องเริ่ มที่การพัฒนาความคิดและจิตใจของ
คนให้รู้จกั กินรู ้จกั ใช้ตามอัตภาพและความจาเป็ นในการดารงชีวติ
16

จากแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั นั้นครอบคลุมเนื้ อหาสาระของการดาเนิ นชี วิตในวงกว้าง ทั้งในส่ วนของเศรษฐกิจพึ่งตนเองและ
เศรษฐกิจชุมชนปั จจุบนั ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากกระแสพระราชดา ริ ขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั กาลังเป็ นที่ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขว้าง ทั้งในด้านทฤษฏีและด้านการปฏิบตั ิ ดังจะเห็นได้
จากกระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับทฤษฏีใหม่ได้มีการเผยแพร่ กระจายไปสู่ ชุมชน สังคมชนบทไทยมากขึ้น
หนังสื อ “พระดารัส” ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเรี ยบเรี ยง “ทฤษฏีใหม่” ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ขั้น
และขยายความได้ดงั นี้ (สานักงานคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก, 2541)
ทฤษฏีใหม่ข้ นั ที่ 1 ผลิตอาหารเพื่อบริ โภคเอง เหลือจึงนาออกขาย ทาให้มีกินอิ่ม
ไม่มีภาระหนี้สิ้น และมีเงินออม
ทฤษฏี ใหม่ข้ นั ที่ 2 รวมตัวกันเป็ นองค์กรชุ มชน ทาเศรษฐกิ จชุ มชนในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่นการเกษตร อุตสาหกรรม แปรรู ปอาหาร ทาธุ รกิจปั้ มน้ ามัน ขายอาหาร ขายสมุนไพร ตั้งศูนย์
การแพทย์ไทย จัดการท่องเที่ยวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรื อธนาคารหมู่บา้ น
ทฤษฏีใหม่ข้ นั ที่ 3 มีการเชื่อมโยงกับบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการ
ส่ งออกจากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ส่ งผลให้เกิดการตื่นตัว และมุ่งมัน่ ที่จะศึกษา
ค้นคว้า ตามแนวคิดทฤษฏีใหม่กนั มากขึ้น เช่นเดียวกันกับนักวิชาการหลายท่านซึ่ งได้รวบรวมแนวคิดหลัก
วิธีการปฏิบตั ิทางทฤษฏีใหม่ดงั นี้
บัณฑร อ่อนคา (2542) ให้ความเห็นว่าประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาเนิ่ นนาน
ในองค์กรพัฒนาเอกชนนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิด รวมถึงการปฏิบตั ิเรื่ องระบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่มาก
ก็นอ้ ย โดยพิจารณาจากกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ขณะปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) อันได้แก่
1. การกระทากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อการต้องการอยูร่ อดของชี วิต
ระยะแรก NGO จะเริ่ มกิจกรรมที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการจาเป็ นของประชาชน อย่างเร่ งด่วน
ประกอบด้วยกับเป็ นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากที่สุด ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ เพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่ อมโยงกับธนาคารพาณิ ชย์ จัดตั้งกลุ่มธนาคารข้าว เพื่อให้มีผถู้ ือหุ ้นตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ -ธุ รกิจ หรื อการจัดตั้งร้านค้าประจาหมู่บา้ น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมโยงประชาชนเข้า
กับระบบตลาด แนวคิดดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า NGO มุ่งใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทั้ง 3 ประการ เพื่อเชื่อมโยง
ให้ ประชาชนมีความสัมพันธ์กบั ระบบตลาดและหันเหความสนใจของประชาชนให้ดารงชีวติ แบบพึ่งตนเอง
เป็ นหลักธนาคารข้าวที่ NGO จัดตั้ง เป็ นการริ เริ่ มแก้ปัญหาการอยูร่ อดของประชาชน โดยเริ่ มจากการฟื้ นฟู
คุณค่าเดิ มๆ ของชุ มชนไทย ได้แก่ การแบ่งปั น และการให้ความร่ วมมือ มีความสามัคคีกนั ในชุ มชน
เช่นเดียวกับกลุ่มออมทรัพย์น้ ีวา่ “กลุ่มสัจจะ” อันแสดงให้เห็นถึงการให้คาสัญญาให้คาสัตย์วา่ จะอดออม ไม่
ฟุ่ มเฟื อยกับการใช้จ่ายในชี วิตประจาวันนัน่ เอง นอกจากนั้น เงื่อนไขในการกูย้ ืมเงินในกลุ่มสัจจะนั้น ก็จะมี
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จุดประสงค์เพียงเพื่อให้สมาชิ กกูไ้ ปเพื่อตอบสนองความจาเป็ นของครอบครัวเพียงเท่านั้น กิจกรรมดังกล่าว
จึงเข้าข่ายของการดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้
2. การกระทากิจใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง กิจกรรมประเภทนี้ มกั จะมี
การส่ งเสริ มออกมาในรู ปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป เป็ นกิจกรรมที่มุ่งลดการพึ่งพาตลาดในการผลิต
เช่นการจัดตั้งธนาคารควาย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่และปุ๋ ยเคมี ที่รังแต่จะทาให้เกษตรกรต้อง
เสี ยเงินไปกับการซื้ อวัตถุดิบต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อการผลิตพืชผล หรื อ การทาการเกษตรแบบผสมผสาน
อันมีจุดประสงค์เพื่อการดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังต่อไปนี้
2.1 การปลูกจิตสานึก เพื่อให้เกิดความสานึ กที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจาก
เชิงพาณิ ชย์มาเป็ นการผลิตเพื่อการมีชีวติ รอด และนาออกขายเมื่อส่ วนเกินจากการเก็บไว้บริ โภคเกิดขึ้น
2.2 ใช้แรงงานในครอบครัวเป็ นทุนสาคัญ และใช้ปุ๋ยคอกทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมีในการเพาะปลูกพืชผล
2.3 การป้ องกันชีวติ ความเป็ นอยูจ่ ากพลังตลาด โดยเกษตรกรสามารถรอเวลา
ที่จะขายผลผลิตเมื่อมีราคาสู งขึ้นได้ เนื่ องจากเกษตรกรไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องรี บจาหน่ายส่ วนเกิ นจาก
การเพาะปลูกพืชสาหรับการบริ โภคในครอบครัวให้แก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด
2.4 การมีชีวติ ที่สมถะ เรี ยบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย จะเห็นได้วา่ แนวคิดเรื่ อง
เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวคิดที่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิตของประชาชนในชนบท
เป็ นอย่างมาก ดังเช่น ผลการศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท์ (2541) ที่ศึกษา พบว่า ร้อยละ 92.0 ของเกษตรกรที่
กูย้ มื เงินในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทของธนาคารกสิ กรไทย สาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นว่าชุ มชนที่
ทาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้เกิดความพึงพอใจในชี วิตได้ร้อยละ 93.6 เห็นว่าความรู ้ความ
สามัคคีของประชาชนในชุมชนทาให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และในด้านสุ ขภาพอนามัย พบว่า
ร้อยละ 90.4 เห็นการบริ โภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีต่างๆ มีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ทาให้มองเห็ นโดยภาพรวมได้ว่า การจะดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียงนั้น
สาคัญอยูท่ ี่ความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนเป็ น พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใดๆ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่
เป็ นแนวทางที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมต่อการดาเนิ นชี วิตของประชาชนชาวไทย ซึ่ งส่ งผลให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีและยืนยาว มัน่ คงได้
ประเวศ วะสี (2542) นักวิชาการอีกท่านหนึ่ งที่ทาการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการดารงชี วิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งก็ได้เสนอแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้วา่ “เศรษฐกิ จพอเพียง” ไม่ได้
หมายถึง การไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่คา้ ขาย ไม่ผลิต ไม่เกี่ยวข้องในเชิ งพาณิ ชย์ แต่หมายถึงความพอเพียงใน
อย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน คือ
1. พอเพียงสาหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ทอดทิ้งกัน
2. จิ ตใจพอเพี ย ง สามารถที่ จะรั ก และเอื้ ออาทรต่ อผูอ้ ื่ นได้ เสี ย สละเป็ น
สิ่ งแวดล้อมพอเพียง ได้แก่ การรู้จกั ที่จะอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่ งแวดล้อมรอบๆ
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3. ตัวเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการยังชีพและทามาหากินในชี วิตประจาวันได้ เช่น
การทาเกษตรแบบผสมผสาน เป็ นต้น
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง คือ การที่ชุมชนสามารถรวมตัวกัน มีความสามัคคีต่อ
กันเพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง รวมตัวกันเป็ นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่ งจะทาให้สามารถแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ได้ง่ายดาย ส่ งผลให้ชีวติ มีความสุ ข มีคุณภาพที่ดี
5. ปั ญญาพอเพียง มี การเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ ร่ วมกัน และสามารถปรั บตัวต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือ การที่กลุ่มชนมีวิถีการดาเนิ นชี วิตที่
สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่ งการดาเนิ นชี วิตภายใต้รูปแบบของการมี
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่ร้ายแรงต่อคุณภาพชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องตนได้ เนื่องจากสิ่ งเหล่านั้นล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อครรลองชีวติ ของตนทั้งสิ้ น
7. มีความมัน่ คงในชี วิตพอเพียง ไม่ใช่วบู วาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวย เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มี
เพราะสิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความมัน่ คงทางจิตใจของมนุ ษย์เราทั้งสิ้ น เมื่อใดก็ตามที่มนุ ษย์เรามีความมัน่ คง
ในชีวิตพอเพียง ก็จะส่ งผลให้เป็ นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี สามารถอดทนต่อสภาวะที่เกิดขึ้นและผันผวนได้
เป็ นอย่างดี ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงที่มนั่ คงจึงทาให้มนุษย์เรามีคุณภาพชีวติ ที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีได้
จะเห็ นได้ว่าการดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิ จพอเพี ย งหรื อเศรษฐกิ จสายกลาง เป็ นการ
เชื่อมโยงทุกสิ่ งเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมเชื่ อมโยงกับความ
เป็ นประชาสังคม ก่อให้เกิ ดความเข้มแข็งภายในชุ มชนได้ เช่ น ผลการศึกษา ของ AreeWongse-Araya
(1988) เกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการสุ พรรณบุรีโปรเจคท์ ตามแนวพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งวัตถุประสงค์ประการหนึ่ งของการดาเนิ นโครงการนี้ ได้แก่ การมุ่งสนับสนุ นให้ประชาชน
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ดารงชีวิตในรู ปแบบที่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ มีความรัก สามัคคีต่อกันในชุ มชน ผล
การดาเนิ นงานของโครงการนี้ ก็บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ส่งผลให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายดีข้ ึนและมีคุณภาพชี วิตที่ดีได้ Galtung (1980) กล่าวว่า การพึ่งตนเอง
คือกระบวนการพลวัตที่มีการเคลื่ อนไหวอยู่ในทุกระดับจากระดับปั จเจกชน ชุ มชนท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศชาติ การพึ่งตนเองเปรี ยบเสมือนการที่ชุมชนมีความเป็ นเอกภาพ มีอิสรภาพในการดาเนิ นชี วิต
สามารถยืนหยัดได้ดว้ ยพลังความสามารถของตน ซึ่ งการจะพึ่งตนเองได้น้ นั จะต้องเริ่ มจากการพึ่งตัวของ
ตัวเองก่อนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่จะมองข้ามความสาคัญของการพึ่งพิงตนเองไม่ได้เลย
สอดคล้องกับ อรัญญา ตัญญเกตุ (2541) ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง โดยการรวมกลุ่ม
กันในชุ มชนนั้น จะทาให้สมาชิ กของชุ มชนจะตระหนักในพลังและความสามารถของกลุ่มและตนเอง มี
ความเชื่ อมัน่ และมุ่งที่จะพึ่งพิงตนในที่สุด นอกจากนั้นยังกล่าวว่าในชุ มชนชนบทของไทยควรเน้นระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นสาคัญ เนื่องจากต้องการให้ชุมชนผลิตสิ่ งที่เอื้อประโยชน์ โดยตรงต่อการยังชี พของตน
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ลดการพึ่งพาอาศัยจากปัจจัยภายนอกให้ได้มากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะบรรลุผลสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสี่ ของ
การดารงชีพที่พอเพียงต่อความต้องการของคนในสังคมนัน่ เอง
ตัวอย่างของการดาเนิ นงานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หรื อทฤษฎีอื่น ๆ ที่สอดคล้องกัน
ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏให้เห็นได้ทวั่ ไป เช่น นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธารงวรางกูร โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ที่ส่งเสริ มให้ชาวบ้านใน 41 หมู่บา้ น ทาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่ งดาเนินการมาแล้วถึง 4 ปี
ด้วยกัน และผลที่ได้รับก็คือ ชาวบ้านมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ หลุดพ้นจากสภาวะของลูกหนี้ มีเงินออม
สุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง (ประเวศ, 2542) หรื อ ความสาเร็ จของการก่อตั้งกลุ่มอาชี พแปรรู ปและถนอม
อาหารบ้านศรี ดอนมูล หมู่ที่ 8 ตาบลชมพู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งกลุ่มอาชี พดังกล่าว ซึ่ งก็ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นของตนอย่างคุม้ ค่า ประกอบกับความร่ วมมือร่ วมแรงของคนในท้องถิ่น จนก่อให้เกิดผลสาเร็ จดังเช่น
ทุกวันนี้ (กรมการพัฒนาชุมชม, 2543) เป็ นต้น
นอกจากนี้ บางส่ วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2550) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เป็ นปรัชญา
ชี้ ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิ บตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุ มชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนิ นไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึ งความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบคุ ม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนิ นการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มี
จิตสานึกในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้โดยเร่ งสร้าง
กาลังคนที่ มีความเป็ นเลิ ศด้านการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ใหม่พฒั นาการเรี ยนรู ้ และบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2. การสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศโดย
ส่ งเสริ มการรวมตัวของคนในชุ มชน มีการจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนและครบวงจร มีเครื อข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุ มชน บ่มเพาะวิสาหกิจชุ มชนควบคู่กบั การพัฒนาความรู ้
และทักษะในการประกอบอาชี พเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าของสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งพัฒนากลไกขับเคลื่อน
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ดุลยภาพการพัฒนาในชุ มชนขณะเดียวกัน กระจายอานาจการจัดการทรัพยากรให้ชุมชนเพื่ออนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จให้สมดุลและยัง่ ยืน เพื่อปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจก้าวสู่
เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะภาพสมดุลและเอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชี วิต ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนองค์
ความรู้ นวัตกรรมที่เข้มแข็ง และโครงสร้ างพื้นฐานทางกายภาพบริ การโลจิ สติ กส์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างทัว่ ถึ งเพียงพอและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลและการ
วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
4. การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชี วภาพและสร้างความมัน่ คงของรากฐาน
ทรัพยากรและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเสริ มสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าและมี
ประสิ ทธิ ภาพกับการอนุ รักษ์และทดแทนอย่างเหมาะสม มีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่ องควบคู่ไปกับการคุม้ ครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี วภาพฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5. การเสริ มสร้ า งธรรมภิ บ าลในการบริ หารจัดการประเทศสู่ ความยัง่ ยืนโดยการปรั บ
ระบบบริ หารจัดการภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพคุ ณภาพและคล่องตัวมากขึ้น มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ส่ งเสริ มระบบธรรมาภิบาลในสังคม รวมทั้งเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ของประชาชนในการดาเนิ นงานของ
ภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยการยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางมุ่งเน้นประโยชน์สุขของชาติและ
ประชาชนเป็ นสาคัญ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชลิตา ลชิ ตาวงศ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการ
รับรู ้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตต่อการดาเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัย
การรับรู ้ที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่ ง
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างสมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยมะเฟื อง หมู่ที่ 2 จานวน 50 คน และกลุ่มตัวอย่าง
สมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตาบลท่าตอน จานวน 100 คน ซึ่ งเลือกมาโดย
วิธีการสุ่ มแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการจัดเรี ยงลาดับความมาก/น้อย (Rating Scale) ผล
การศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างสมาชิ กฯ ทั้ง สองหมู่บา้ น ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความหมายและความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์ประกอบ ด้านการนาไปปฏิบตั ิ
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และด้านประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 2 มี การรับรู ้ท้ งั 4 ด้านดังกล่าว มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างหมู่ที่ 9 ส่ วนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างสมาชิ กฯ ทั้งสองหมู่บา้ นต่อการดาเนิ นชี วิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการเรี ยนรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และด้านการเอื้ออารี รักสามัคคี ทั้งสองหมู่บา้ นมีระดับ
พฤติกรรมปานกลางเหมือนกัน เพียงแต่กลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 2 มีการดาเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 9 ทุกด้าน ยกเว้นด้านการเพิ่มรายได้ สุ ดท้าย ปั จจัยการรับรู ้ที่มีผลต่อการดาเนิ น
ชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง ที่วิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงกับพฤติ กรรมการดาเนิ นชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างหมู่ที่ 2 ที่มีการรับรู้ เกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 9 เกือบทุกด้าน
วรรณวดี จันทน์มาลา (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการดาเนิ น
ชีวิตของข้าราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณี เรื อนจาอาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั เรื่ อง “การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี เรื อนจา
อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา” คือ เพื่อศึกษาลักษณะการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิต เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยูใ่ นวิถีชีวิต
ของข้าราชการ และเพื่อศึกษาวิถีชีวิตภายหลังการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการเรื อนจา
อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกผู้
บัญชาการเรื อนจา ข้าราชการเรื อนจาอาเภอสี คิ้ว ซึ่ งเป็ นกรณี ศึกษาจานวน 14 คน และจัดสนทนากลุ่ม
ครอบครัวข้าราชการที่เป็ นกรณี ศึกษา ผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า การน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิตของข้าราชการเรื อนจาอาเภอสี คิ้ว เริ่ มจากผูบ้ ญั ชาการเห็นถึง
ความยากลาบากของข้าราชการที่ตอ้ งเดิ นทางไปซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ ซึ่ งเรื อนจาอาเภอสี คิ้วอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน จึงมีแนวคิดในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรื อนจา หลังจากนั้นอธิ บดีกรมราชทัณฑ์
ได้มาตรวจเยี่ยมเรื อนจา และได้มีนโยบายมอบหมายให้เรื อนจาสี คิ้ว ดาเนินการบริ หารและเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของข้าราชการโดยการนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เรื อนจาอื่ น ๆ ผล
การศึกษา ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า แนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้คง
อยู่ในวิถีชีวิตของข้าราชการ เริ่ มจากผูบ้ ญั ชาการเรื อนจาที่ได้ทาเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งได้รับการยอมรับจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและครอบครัวเป็ นอย่างดี การดาเนินงานเน้นการสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่ วมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นโครงการร่ วมกัน ยังผลให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจาก
เรื อนจาอื่น ๆ ผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า วิถีชีวิตของข้าราชการเรื อนจาอาเภอสี คิ้ว
ภายหลังการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนแปลงไป เช่น เกิดความสามัคคีในหมู่ราชการมากขึ้น
เกิดการลดซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าที่ไม่จาเป็ นลง หยุดการดื่มสุ ราหลังจากเลิกงาน ลดการออกไปเที่ยว
เตร่ ซื้ อของในห้างสรรพสิ นค้าลง ทาให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการนาเศรษฐกิจพอเพียงไป
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สอนผูต้ อ้ งขัง โดยจัดตั้งศูนย์สาธิ ตเศรษฐกิจพอเพียงในเรื อนจา เพื่อฝึ กให้ผตู้ อ้ งขังเรี ยนรู้ และนาไปปฏิบตั ิ
หลังพ้นโทษ และมีการนาผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในเรื อนจา ทาให้เรื อนจามีความสะอาด ไม่มี
กลิ่นเหม็น เกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอกมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าว ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะใน
ระดับนโยบายให้กรมราชทัณฑ์มีนโยบายส่ งเสริ มให้มีเรื อนจาที่เป็ นศูนย์กลางในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงใน
แต่ละภาค เพื่อให้เรื อนจาในเขตได้เข้ามาดูงาน ส่ งเสริ มให้ทุกเขตควรมีเรื อนจานาร่ องในเรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียง และส่ งเสริ มเศรษฐกิ จพอเพียงในเรื อนจาทัว่ ประเทศ โดยใช้แนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม
เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของการใช้ทุน 3 ด้าน ที่มีอยูใ่ นเรื อนจาอย่างสมดุลกัน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่ งจะสามารถสร้างเครื อข่ายแห่ งความร่ วมมือ
ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างเรื อนจาต่าง ๆ อันจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
ต่อไป สาหรับข้อเสนอแนะเชิ งปฏิบตั ิ การขับเคลื่อนองค์กรแห่ งความพอเพียงในเรื อนจาควรเริ่ มจากการ
ปฏิบตั ิจริ งก่อนเพื่อให้เกิดความเชื่ อถือศรัทธา ควรมีการประชุ มหารื อกันเป็ นประจา เพื่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจในทิศทางเดี ยวกันซึ่ งควรเริ่ มที่ผบู ้ ญั ชาการเรื อนจาก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายออกไปยังบุคลากรทุกคน
นอกจากนี้ เรื อนจาที่ประสบความสาเร็ จในการขับเคลื่ อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับหนึ่ งแล้ว
ควรมีส่วนช่วยให้ความรู ้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน รอบข้างในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอนคนใน
ชุมชนให้รู้จกั ตนเอง ส่ งเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ให้รู้จกั ทุนเศรษฐกิจและทุนทางสังคมของชุ มชนตนเอง
ซึ่ งจะมีส่วนช่วยให้คนในชุ มชนสามารถวิเคราะห์ ทาความเข้าใจกับผลกระทบของกระแสทุนนิ ยมที่มีต่อ
ชุมชนในทุกระดับ เพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุม้ กัน รู ้เท่าทัน และไม่ตกหลุมพรางของโลกาภิวตั น์
ปาณิ สรา วัฒนรัตน์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับชม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ใน
การปฏิ บตั ิตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง จากรายการโทรทัศน์ “ชี วิตที่พอเพียง” : กรณี ศึกษาเฉพาะกลุ่ ม
สมาชิ กกองทุนหมู่บา้ น และชุ มชนเมืองแห่ งชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ ง
ลักษณะการเปิ ดรับชมของกลุ่มเป้ าหมายในรายการโทรทัศน์ “ชีวิตที่พอเพียง” ของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อศึกษา
ถึ งระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติ กรรม ของกลุ่ มเป้ าหมายที่มีต่อแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง ภายหลังการ
รับชมรายการโทรทัศน์ “ชี วิตที่พอเพียง” และเพื่ อศึ กษาปั จจัย ที่ มีความสัมพันธ์ กบั ความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ภายหลงการรับชมรายการโทรทัศน์ “ชี วิตที่
พอเพียง” ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มผูร้ ั บสารซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิ ง มี อายุระหว่าง 46-60 ปี นับถื อศาสนา
พุทธ มีการศึกษาสู งสุ ดในระดับมัธยมศึกษา และเป็ นสมาชิ กกองทุน หมู่บา้ น และชุ มชนเมืองแห่ งชาติ 5 ปี
ขึ้นไป มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการทางความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ทั้งในกลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือ
ศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลาม ภายหลังเมื่อได้รับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวติ ที่พอเพียง”
ในด้านของการเปิ ดรับชมของกลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ งเป็ น
สมาชิ กของกองทุนหมู่บา้ น และชุ มชนเมืองแห่ งชาติอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านของความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงภายหลัง การรั บ ชมรายการโทรทัศน์ “ชี วิตที่พ อเพียง” นั้น กลุ่ ม ผูร้ ั บ สารที่ นับถื อ
ศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของกองทุนหมู่บา้ น และชุ มชนเมืองแห่ งชาติ ส่ วน
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ใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจในระดับปานกลาง เกี่ยวกับแนวความคิดเศรษฐกิ จพอเพียงขั้นพื้นฐานที่เกี่ ยวกับ
กองทุนหมู่บา้ น แต่ในหลักวิธีการที่นาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงขั้นพื้นฐานที่เกี่ ยวกับกองทุนหมู่บา้ นฯ แต่
ในหลักวิธีการที่นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายใต้ 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข นั้น กลุ่มผูร้ ับสารทั้งสองกลุ่มยัง
ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ งดีพอ
ในด้านทัศนคติเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงภายหลังการรั บชมรายการโทรทัศน์ “ชี วิตที่พอเพียง” นั้น
พบว่า กลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามซึ่ งเป็ นสมาชิ กของกองทุนหมู่บา้ น และ
ชุ มชนเมื องแห่ งชาติ มีทศั นคติที่ดีต่อการนาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ เช่ น เรื่ องการเห็ นคุ ณค่าของเงิ น
และการแก้ปัญหาความยากจน ในด้านพฤติกรรมเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการรับชมรายการโทรทัศน์
“ชี วิตที่ พอเพียง” พบว่า กลุ่ มผูร้ ั บสารที่ นับถื อศาสนาพุทธและนับถื อศาสนาอิ สลาม ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของ
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมในระดับปาน
กลาง โดยจะเน้นปฏิบตั ิตามในเรื่ องการมีส่วนร่ วมในชุ มชน การนาหลักคาสอนของศาสนามาประยุกต์กบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น ฯลฯ สาหรับกลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือศาสนาพุทธมาสามารถปฏิบตั ิตามได้ใน
การแบ่งที่ดินเพาะปลูก ตามที่ทางรายการนาเสนอมา เนื่ องจากกลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือศาสนาพุทธที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยอยูใ่ นชุมชนเมืองไม่มีพ้นื ที่เพียงพอในการทาการเกษตร
สาหรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อปรับปรุ งรายการโทรทัศน์ “ชีวติ ที่พอเพียง” กลุ่มผูร้ ับสาร
เห็ นว่า ในการนาเสนอเนื้ อหารายการให้มีเนื้ อหาของกลุ่ มชุ มชนในเมื องให้มากขึ้ น สาหรั บ เวลาในการ
ออกอากาศควรเป็ นช่ วงเวลา ตั้งแต่ 18.00 น. เป็ นต้นไป หรื อหลังเลิ กงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับในบางประเด็น คือ เพศ ศาสนา และระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวติ ที่พอเพียง”
สาหรับในด้านความรู ้ พบว่า เพศ และศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านทัศนคติ พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และด้านพฤติกรรมการปฏิ บตั ิ ตน พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการปฏิ บตั ิ ตนตามแนวคิ ด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) ด้า นการเปิ ดรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ “ชี วิ ต ที่ พ อเพี ย ง” พบว่ า การเปิ ดรั บ ชมมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้ และพฤติ กรรมปฏิ บตั ิตนตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติต่อแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง 3) ด้านความรู ้ เกี่ ยวกับแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ภายหลังชมรายการ
โทรทัศน์ “ชี วิตที่พอเพียง” ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง แต่ทศั นคติ เกี่ ยวกับ
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง มี ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการปฏิ บตั ิ ตนตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย งใน
ทิศทางเดียวกัน
ชุ มพลภัทร์ คงธนจารุ อนันต์ (2551) ได้ทาการศึก ษาเรื่ องการดาเนิ นชี วิตและคุ ณภาพชี วิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บา้ นหนองมะจับ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงลักษณะของการดาเนิ นชีวิตและคุณภาพชี วิตตาม
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร (2) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตและคุณภาพชีวิต
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ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และ(3) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ในหมู่บา้ นหนองมะจับ จานวน153 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่า
ต่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 86.9 เป็ นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 52 ปี ร้อยละ 100 มีสถานภาพสมรส และมีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.1 และร้อยละ
86.9 ประกอบอาชีพหลักในการทานา มีรายได้รวมในครัวเรื อนเฉลี่ย 69,564.05 บาทต่อปี ผลการศึกษาด้าน
การดาเนินชีวิตของเกษตรกรในหมู่บา้ นหนองมะจับ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการที่ดินในการทาการเกษตร
หลังจากได้มีการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 99.3 มีการปลูกพืชหรื อ
เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 98.0 มีการผลิตเพื่อบริ โภคเองในครัวเรื อนถ้าเหลือจึงจะขาย เกษตรกรร้อยละ 54.2 ใช้พ้ืนที่
ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100 มีความรู้/รับทราบแนวปฏิบตั ิตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจากสื่ อโทรทัศน์มีความตระหนักในการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม=4.63) มีความพอใจในการใช้ชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ ยรวม=4.60) มี ความภาคภูมิใจหลังใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
รวม=4.97) เกษตรกรทั้งหมด ร้อยละ 100 มีความเต็มใจที่จะตัดสิ นใจเลือกใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และร้อยละ 71.9 เป็ นผูม้ ีบทบาทในการตัดสิ นใจในครอบครัว ร้อยละ 93.5 ของเกษตรกรระบุวา่ มี
หน่ วยงานจากทางภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุ นในการตัดสิ นใจ เกษตรกรมี การจับจ่ายใช้สอยในการ
ดาเนิ นชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยรวม=3.31) ร้อยละ 51.3 ของ
เกษตรกรใช้เงินทุนตนเองในการลงทุนทาการเกษตร โดยร้อยละ 93.5 มีการทาบัญชีครัวเรื อน ร้อยละ 99.3 มี
รายได้พอต่อรายจ่าย ร้อยละ 99.3 มีการปลูกฝังเรื่ องการประหยัดให้แก่สมาชิกในครอบครัว และร้อยละ 99.3
มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินประจาเดือนของครอบครัว
ผลการศึกษาในด้านคุณภาพชีวติ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพกายดีมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.73 และมีสุขภาพจิตที่เป็ นปกติ คิดเป็ นร้อยละ 98.7การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีตวั
แปรด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล มี ความสั มพันธ์ กบั ปั จจัยด้านการดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิ จพอเพีย งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่า มีตวั แปรในกลุ่มของปั จจัยส่ วนบุคคลร่ วมกับตัวแปรในด้านการ
ดาเนิ นชี วิตสามารถทานายความผันแปรในด้านคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติอีก
ด้วย
ปั ญหา อุ ป สรรคของเกษตรกรในการดาเนิ นชี วิตตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของ
เกษตรกร พบว่าร้อยละ18.36 มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.77 มีปัญหาในด้านการศึกษาและการ
เรี ยนรู้ ร้อยละ 6.12 มีปัญหาในด้านสาธารณสุ ข ร้อยละ 4.59 มีปัญหาในด้านสิ่ งแวดล้อม และร้อยละ 3.06 มี
ปั ญหาในด้านสังคมและวัฒนธรรมการที่เกษตรกรในหมู่บา้ นนั้นจะดาเนิ นชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นในหมู่บา้ นนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาซึ่ งกันและกัน
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และต้องมีผูน้ าชุ ม ชนที่ เข้ม แข็ง พร้ อมที่ จะเสี ยสละเวลาทุ กครั้ งเมื่ อลู ก บ้านในหมู่บา้ นมี ปั ญหาโดยมี การ
จัดการประชุ มหมู่บา้ นเป็ นประจาทุกเดื อน เพื่อเป็ นการถามสาระทุกสุ กดิ บของเกษตรกรในหมู่บา้ นเป็ น
ประจา
ศศิพร ปาณิ กบุตร (2544) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิ จที่มีความสัมพันธ์กบั
การด าเนิ น ชี วิ ต ของเกษตรกรในรู ป แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี ใ หม่ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลัก ษณะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ระหว่า งผูด้ าเนิ น ชี วิ ตในรู ป แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่กบั ผูท้ ี่ไม่ได้ดาเนิ นชี วิตในรู ปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ ท ฤษฎี ใ หม่ ว่า ปั จจัย ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การด าเนิ นชี วิต ของ
เกษตรกรในรู ปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่ต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาสรุ ปว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ปี โดยมีสถานภาพสมรสและอยูก่ บั คู่สมรส สมาชิกในครัวเรื อน
ประมาณ 5 คน ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง ปี ที่ 6 มีจานวนที่ดินถือครองเฉลี่ยประมาณ 17
ไร่ รายได้รวมเฉลี่ย 23,224.55 บาทต่อปี และรายจ่ายรวมเฉลี่ย 21,214.63 บาทต่อปี หนี้ สินเฉลี่ย 32,827.77
บาท โดยกู้ยืม จากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ได้รับ ข่ า วสารทางการเกษตรจากสื่ อ
โทรทัศน์ และเกษตรกรที่ดาเนิ นชี วิตตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่มีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่
และมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่สูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ดาเนิ นชี วิตตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎี
ใหม่ และผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวพระราชด าริ ท ฤษฎี ใ หม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น พบว่า เกษตรกรที่เลือกดาเนิ นชี วิตตามแนวพระราชดาริ
ทฤษฎีใหม่ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกือบทุก
ตัวแปร ซึ่ งได้แก่ ระดับการศึกษา ขนาดของครัวเรื อน การเป็ นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รายได้ รายจ่าย การถือ
ครองที่ดิน รวมถึงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ ยกเว้นตัว
แปรด้านหนี้สินเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกดาเนินชีวติ ตามแนวพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่
กุณฑลี โพธิ์ แก้ว (2550) ไดทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับ การใช้ประโยชน์ และความ
คิ ด เห็ นต่ อ แนวคิ ด เศรษ ฐกิ จพอเพี ย ง จาก สื่ ออิ นเตอร์ เน็ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ การใช้ประโยชน์ และความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากสื่ ออิ น เตอร์ เน็ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ประโยชน์จากสื่ อ อินเตอร์ เน็ต ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมทั้ง ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็ นต่อแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงจากสื่ ออินเตอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 และเพศชายร้อยละ 39.7 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 31-35 ปี
ในสัดส่ วนที่ไล่เลี่ยกัน ร้อยละ 37.8 และ ร้อยละ 34.9 ตามลาดับ โดยศึกษาในชั้นปี ที่ 2 ในสัดส่ วนที่ไล่เลี่ย
กันกับชั้นปี ที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 48.1 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ศึกษาใน
ภาคปกติ ร้อยละ 80.4 และศึกษาในคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มากที่สุดร้อยละ 19.3 รองลงมา ได้แก่
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 14.6 ตามลาดับ 2) ด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อจากอินเตอร์ เน็ตของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อินเตอร์เน็ต 1-3 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 51.9 และใช้งานอินเตอร์ เน็ต
ในแต่ละวันนาน 2-4 ชัว่ โมง มากที่สุด ร้อยละ 51.3 ส่ วนใหญ่ใช้อินเตอร์ เน็ตที่ทางาน ร้อยละ 71.4 รองลงมา
ได้แก่ เพื่อการทางาน ร้อยละ 67.2 และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร้อยละ 65.6 ตามลาดับ โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการเปิ ดรับเนื้ อหาประเภทข่าว และสื่ อมากที่สุด ร้อยละ 74.1 รองลงมา ได้แก่
บันเทิง ร้อยละ 45.5 และเทคโนโลยี ร้อยละ 44.4 ตามลาดับ 3) ด้านการใช้ประโยชน์จากสื่ ออินเตอร์ เน็ตใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบการใช้ประโยชน์
จากสื่ ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด 5 ลาดับแรก ดังนี้ เพื่อส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวทางสังคม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 4.47 รองลงมา เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.37 เพื่อส่ ง
แลกเปลี่ยนไฟล์ขอ้ มูล มีค่าเฉลี่ย 4.30 เพื่อถ่ายโอนข้อมูล Download มีค่าเฉลี่ย 4.01 ตามลาดับ 4) ด้านความ
คิดเห็นเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่ ออินเตอร์เน็ตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบความคิดเห็นเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงเพียงจากสื่ ออินเตอร์ เน็ตมากที่สุด 5 ลาดับ
แรก ดังนี้ การค้นคว้าทฤษฎีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่ ออินเตอร์ เน็ตช่วยลดภาระการเดินทางในการหา
ข้อมูลที่ท่านต้องการได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ ย 4.61 รองลงมา แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงในสื่ ออินเตอร์ เน็ต
สามารถปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาให้ท ันสมัย มากกว่า สื่ ออื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.36 แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
อินเตอร์เน็ตสามารถปรับปรุ งและพัฒนาให้ทนั สมัยมากกว่าสื่ ออื่นมีค่าเฉลี่ย 4.36 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในสื่ ออินเตอร์ เน็ตจะทาให้ได้รับประโยชน์และสมารถรับรู ้ ข่าวสารได้ดีกว่าสื่ ออื่นมีค่าเฉลี่ ย 3.99 ข้อมูล
ข่าวสารเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงในสื่ ออินเตอร์ เน็ตมีความหลากหลายมากกว่าสื่ ออื่น มีค่าเฉลี่ย 3.91 และสื่ อ
อินเตอร์เน็ตช่วยเผยแพร่ หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รวดเร็ ว และแพร่ หลายมากกว่าสื่ ออื่น มีค่าเฉลี่ย 3.85
ประภาพร สุ ปัญญา (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การปฏิ บตั ิ
จริ งของแกนนาหมู่บา้ นที่เข้าร่ วมโครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การปฏิ บตั ิจริ งในระดับครอบครัวและระดับชุ มชน ของ
แกนนาหมู่บา้ นที่เข้าร่ วมโครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจบั พบว่า 1) การนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิจริ งในระดับครอบครัวโดยรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิจริ งในระดับครอบครัว ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 5 ด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ ด้านบ้านเรื อนน่าอยู่ ด้านการลด ละ
เลิกอบายมุข ด้านการออม และด้านเกษตรยัง่ ยืนหรื อการเกษตรประณี ต ส่ วนด้านที่เหลือมีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน นอกจากนี้ การศึกษาความคิดเห็นต่อการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การปฏิ บตั ิ จริ งในระดับครอบครั ว พบว่า แกนนาหมู่บา้ นที่ เข้าร่ วมโครงการหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่ได้รับการอบรมมา ได้มีการนามาปฏิบตั ิ พร้อมกับชักจูงคนในครอบครัวที่ไม่ได้
รับการอบรมมาปฏิ บตั ิร่วมกัน และชี้ ให้เห็ นถึ งผลดี ว่า เมื่ อปฏิ บตั ิ แล้วจะเป็ นอย่างไร และเมื่อปฏิ บตั ิแล้ว
พบว่า สามารถดารงชี วิตอยู่อย่างไม่เดือดร้อน ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุ นิยม ทากิ จกรรมที่เหมาะกับ
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ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดาเนินชี วิต ไปในทางสายกลาง มีความเป็ นอยูอ่ ย่างพอประมาณ ตามฐานะ
และอัตภาพ ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดาเนิ นชี วิตอยู่อย่างพอเพียง ทาให้สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ท่ามกลาง
ความวุน่ วายของสังคมที่เกิดจากการแข่งขัน ที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว และถ้ายึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็
จะท าให้ ชี วิ ต พบกับ ความสุ ข ได้ แต่ มี เ รื่ อ งการจัด ท าบัญ ชี ค รั ว เรื อ นที่ ย งั ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จเท่ า ที่ ค วร
เนื่องมาจากแกนนาหมู่บา้ นส่ วนใหญ่มีอายุมาก มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ และเข้ารับการ
อบรมในฐานะที่เป็ นเกษตรกร จึงทาให้ยงั ไม่เข้าใจเรื่ องการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ประกอบกับไม่มีการจัดทา
บัญชีครัวเรื อนอย่างสม่าเสมอ จึงเป็ นที่มาของหนี้สินที่ยงั มีอยู่ 2) การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การ
ปฏิบตั ิจริ งในระดับชุมชน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า การ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิจริ งในชุ มชน มีการปฏิบตั ิในระดับมาก 5 ด้าน เรี ยงตามลาดับ
ดังนี้ ด้านการยกย่อง เชิ ดชู คนดี มีคุณธรรม ด้านการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ด้านแผน
ชุมชน ด้านชุ มชนเรี ยนรู้ และด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าสุ ด คือ ด้านวิสาหกิ จชุ มชน นอกจากนี้ การศึกษาความ
คิดเห็นต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิจริ งในระดับชุ มชน พบว่า แกนนาหมู่บา้ นที่เข้า
ร่ วมโครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่ได้รับการอบรมมา ได้มีการนามาปฏิบตั ิ โดยการเน้น “การ
พึ่งพาตนเอง” ซึ่ งแกนนาหมู่บา้ นใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะแหล่งน้ า และ
กิ จกรรมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ อยู่บนพื้นฐานการผลิ ตอย่างพอเพียง ใน
ขณะเดียวกัน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน มีการจัดอบรมโครงการต่างๆ เพื่อ
ประกอบการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน นอกจากนี้ ยงั รู ้จกั นาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาพัฒนา เพื่อประกอบเป็ น
อาชีพ ภายในหมู่บา้ นยังมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนและกลุ่มอาชี พต่างๆ และมีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยชุ มชนเป็ นเจ้าของและเป็ นผูด้ าเนิ นกิ จการ และผลผลิ ตมาจากกระบวนการของคนใน
ชุมชน และที่สาคัญแกนนาหมู่บา้ นยังให้เกียรติ ยกย่อง ให้ความสาคัญกับบุคคลที่ประสบความสาเร็ จ บุคคล
ที่มีความรู ้ มีคุณธรรม เพื่อยึดเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวติ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ และดาเนิ นชี วิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี” มีวธิ ี ดาเนินการศึกษาดังนี้
1. ประเภทและรู ปแบบการวิจยั
2. ตัวแปรการวิจยั
3. ประชากรการวิจยั
4. การกาหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
5. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
6. เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
7. การทดสอบเครื่ องมือ
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประเภทและรู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาถึ งระดับการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO)
และลักษณะการดาเนินชีวติ ตามแบบสังคมพอประมาณ ของประชาชนในนนทบุ รี และศึกษาผลจาก
การนาหลักสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
เมื่อจาแนกตามประโยชน์ของการใช้ผลงานวิจยั ถือว่าเป็ นการวิจยั เชิ งประยุกต์ (applied research)โดย
มีจุดมุ่งหมายในการนาผลการวิจยั ที่ได้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์สังคม ชุมชน จังหวัดนนทบุรี และใช้
วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล จากประชากรการวิจยั ที่กาหนด
ผูว้ จิ ยั กาหนดรู ปแบบการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ ง
สารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (One – shot Descriptive Study) จากการสุ่ มตัวอย่าง
จากประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

2. ตัวแปรกำรวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
2.1 ตัว แปรอิส ระ (Independent Variable) คื อ ดาเนิ นชี วิตตามแบบสังคมพอประมาณ
(MOSO) ประกอบด้วย กิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดทาบัญชีครัวเรื อน 2. บ้านเรื อนน่าอยู่ 3. การออม
4. เกษตรยัง่ ยืนหรื อเกษตรประณี ต 5. การลด ละ เลิก อบายมุข
2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้ แก่ สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรื อน ได้แก่ รายได้
ต่อครัวเรื อน รายจ่ายต่อครัวเรื อน เงิ นออมต่อครัวเรื อน ภาระหนี้ สิ้น สาเหตุของการเป็ นหนี้ การชาระ
หนี้สินต่องวดเฉลี่ย และระดับความสุ ขของครอบครัว
3. ลักษณะประชำกรกำรวิจัย
ประชากรการวิจยั ในที่น้ ี เป็ นประชาชนที่พกั อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรีจานวน 1,052,592 คน
แบ่งเขตการปกครองเป็ น 6 อาเภอ 10 เทศบาล ซึ่ งมี 491,795 ครัวเรื อน (ที่มา: รายงานสถิติจานวน
ประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอาเภอ และรายตาบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย)
4. กำรกำหนดขนำดตัวอย่ ำง และกำรสุ่ มตัวอย่ ำง
วิจัยเชิงปริมำณ ซึ่งสามารถระบุจานวนประชากรได้ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสาเร็ จรู ปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5%
หมายความว่าประชากรตัวอย่าง 100 คน จะเกิ ดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง 5 คน ดังนั้นจาก
จานวน 491,795 ครัวเรื อน ตามตารางสาเร็ จรู ปขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 400 ครัวเรื อน โดยมีวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างดังนี้
วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ ำง
สาหรับการสุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนประชากรที่
ได้ระบุวา่ ในจังหวัดนนทบุรีมี 491,795 ครัวเรื อน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการ
แปรผันร่ วมกันระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สาเร็ จรู ปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 400 ครัวเรื อน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล อาศัย วิธี การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบผสม (Mixed Sampling) ซึ่ ง จะมี ข้ นั ตอนต่ า งๆ ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดย
คัดเลือกจากการแบ่งตามเขตปกครองของจังหวัดนนทบุรี ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 อาเภอ 10 เทศบาล ด้วยวิธีจบั
สลากในอัตราส่ วน 3 : 1 ซึ่ งผลจากการสุ่ มเขตได้ท้ งั หมด 5 เขต คือ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบาง
กรวย อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ ด และอาเภอบางใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ มแบบแบ่งชั้น
ภูมิตามสัดส่ วน (Proportional stratified random sampling) โดยใช้สูตรดังนี้
จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มชั้น = จานวนตัวอย่างทั้งหมด x จานวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น
จานวนประชากรทั้งหมด

อำเภอ
อาเภอเมืองนนทบุรี
อาเภอบางกรวย
อาเภอบางใหญ่
อาเภอบางบัวทอง
อาเภอไทรน้อย
อาเภอปากเกร็ ด
รวม

ตำรำงกลุ่มตัวอย่ ำงแบบแบ่ งชั้ นภูมิตำมสั ดส่ วน
จำนวนประชำกร (ครัวเรือน)
19,875
13,965
47,460
88,130
21,475
17,082
207,987

กลุ่มตัวอย่ ำง
38
27
91
170
41
33
400

ขั้น ตอนที่ 3 จากการที่ ผู้วิ จ ัย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ นภู มิ ต ามสั ด ส่ ว น
(Proportional stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลตามเขต
ปกครองของจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 อาเภอ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non
Probability) แบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) เพื่อสอบถามคัดเลือกเฉพาะสมาชิกครอบครัวที่มี
อายุ 18 ปี ขึ้นไป สาหรับการรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างให้ได้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 400 คน
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จากวิธีการวิจยั ที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปขั้นตอนการวิจยั ในครั้งนี้ ท้ งั หมดดัง
แสดงในภาพด้านล่างนี้
ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เชิงปริมาณ

รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
ชุด

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณและ
สรุ ปอภิปรายผล

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมด สรุ ป
และอภิปรายผล

5. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ข้อมูลที่ทาการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนนี้ โดยวิธีการสารวจจากการ
สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire ) ไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรการวิจยั
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาผลงานวิจยั และทฤษฎีหลักวิชาการ ในเรื่ อง
ของหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดาริ โครงการคิ ด อย่า งยัง่ ยืน ตามแนวทาง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง สัง คมพอประมาณ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการวิจยั โดยค้นคว้าจากหน่วยงาน
ต่า งๆ เช่ น หอสมุ ดมหาวิท ยาลัย รามค าแหง หอสมุ ดแห่ ง ชาติ ห้องสมุ ดสภาวิจยั และหอสมุ ดของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ และรวมทั้งค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 2 ชุ ดโดยมี
รายละเอียดดังนี้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมในแบบการวิจยั ครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบคาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ผลจากการยึดหลักสังคม
พอประมาณในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ในคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบ (multiple choice) โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบ
เดียว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อ
เดื อนของครอบครัวโดยเฉลี่ ย ค่ าใช้จ่ายของครอบครั วต่อเดื อน ภาระมี หนี้ สิน สาเหตุ หรื อที่มาของ
หนี้สิน และเงินออม
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ (MOSO) โดย
ใช้คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้าง
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็ นคาถามเชิงบวกทั้งหมด แบ่งเป็ น 2 หมวดย่อย ดังนี้
รู้/เคย
หมายถึง รู้จกั สังคมพอประมาณ
ไม่รู้/ไม่เคย
หมายถึง ไม่รู้จกั สังคมพอประมาณ
ส่ วนที่ 3 รู ปเบบการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ โดยใช้คาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละคาถามมีคาตอบให้
เลือกตามลาดับความสาคัญ โดยกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมินดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นประจา
4 หมายถึง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั้ง
2 หมายถึง ปฏิบตั ินานๆ ครั้ง
1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิเลย
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แล้วใช้การประเมินผลโดยการหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งทาการแบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ต่ากว่า 1.50 หมายถึง ไม่เคยปฎิบตั ิเลย
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิค่อยข้างน้อยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิบา้ งไม่ปฎิบตั ิบา้ ง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิค่อนข้างบ่อย
ค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิเป็ นประจา
ส่ ว นที่ 4 ผลของการด าเนิ น ชี วิต ที่ ยึดหลัก สัง คมพอประมาณ เป็ นลัก ษณะค าถาม
ปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
7. กำรทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. กำรหำควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ (Content Validity) โดยการให้ที่ปรึ กษาคณะกรรมการการ
วิจยั ได้แก่ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ รศ.ดร.ชาติชาย พณานานนท์ ตรวจสอบและพิจารณา
ความถูกต้องด้านการตั้งหัวข้อการวิจยั วัตถุ ประสงค์ สมมุติฐาน แบบสอบถามและรู ปแบบการเขียน
แบบสอบถาม และรายงาน เพื่อเป็ นแนวทางนาไปปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
2. กำรหำควำมน่ ำเชื่ อถือ (Reliability) ของเครื่ องมือ โดยได้นาแบบสอบถาม ไปทาการ
ทดสอบกับกลุ่มที่มีความใกล้เคียงประชากรการวิจยั จานวน 30 ชุ ด เพื่อทดสอบถึ งข้อบกพร่ อง ใน
เนื้ อ หาข้อ ความ และท าการทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
Cronbach’s Alpha เพื่อนาแบบสอบถามไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนาไปใช้วิจยั
ได้ การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จะยอมรับข้อคาถามที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha สู งกว่า .05
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8. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติในการวิจยั ดังนี้
1. สถิติเชิ งพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้เป็ นสถิ ติเบื้องต้นในการอภิปรายผล ข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และระดับการรับรู้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติเชิ งอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิติในทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
และ 2 ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ
ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ t – Test วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of
Variance (One – way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยการทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD)
2. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณมีอิทธิ พลต่อลักษณะการดาเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณ โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ตวั แปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple
regression analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ องการรับรู้และดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชน
ใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการวิเคราะห์ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอเป็ นส่ วนๆ ในรู ปแบบของตารางข้อมูลประกอบ
ข้อความ โดยแบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน
ส่ วนที่ 2 ผลเกี่ยวกับระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
ส่ วนที่ 5 ผลของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณจากข้อเสนอแนะ
โดยกาหนดสัญลักษณ์เพื่อความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอข้อมูลดังนี้
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
หมายถึง
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
T
หมายถึง
การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test)
p
หมายถึง
ความน่าจะเป็ น (Probability)
ƒ
หมายถึง
ความถี่ (Frequency)
n
หมายถึง
จานวนกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปร
N
หมายถึง
จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ในคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบ (multiple choice) โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิ กในครอบครัว รายได้ต่อเดื อนของ
ครอบครัวโดยเฉลี่ ย ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดื อน ภาระมีหนี้ สิน สาเหตุหรื อที่มาของหนี้ สิน และเงิ น
ออม

ตารางที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง
สถานภาพทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 - 30 ปี
31 – 45 ปี
46 - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษาสู งสุ ด(ปัจจุบัน)
ไม่ได้ศึกษา
ต่ากว่า ป.4
ป.4 – ป.6
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) / ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพหลัก
ทานา / ทาไร่ / ทาสวน
ธุรกิจส่วนตัว / ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง / กรรมกร / ทางานในโรงงาน
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย / หย่าร้าง
จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 3 คน
4 – 6 คน
7-10 คน
11 คนขึ้นไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

170
230

42.50
57.50

179
146
60
15

44.80
36.50
15.0
3.80

4
9
26
39
29
138
124
31

1.00
2.30
6.50
9.80
7.30
34.50
31.00
7.80

35
55
185
125

8.80
13.80
46.30
31.30

205
157
38

51.30
39.30
9.50

123
234
35
8

30.80
58.50
8.80
2.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพทัว่ ไป
รายได้ ต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลีย่
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป
ค่ าใช้ จ่ายของครอบครัวท่ านประมาณเดือนละ
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป
ขณะนีค้ รอบครัวท่ านมีหนีส้ ินหรือไม่
ไม่มีหนี้สิน
มีหนี้สิน
รวม
สาเหตุหรือทีม่ าของหนีส้ ินท่ าน
(เลือกตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เพื่อซื้อ/ซ่อมแซมบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย
เพื่อซื้อ/ซ่อมแซมยานพาหนะ
เพื่อลงทุนในอาชีพ
เพื่อการศึกษาบุตร
เพื่อรักษาพยาบาลคนในครอบครัว
เพื่ออุปการะ บิดา มารดา ญาติ
เพื่อซื้อสิ่ งอานวยความสะดวก เช่นโทรศัพท์
เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ
อื่นๆ .........
ขณะนีค้ รอบครัวท่ านมีเงินออมหรือไม่
ไม่มี
มี ยอดเงินทั้งสิ้น

จานวน (คน)

ร้ อยละ

41
69
129
161

10.30
17.30
32.30
40.30

48
73
133
146

12.00
18.30
33.30
36.50

86
314
400

21.50
78.50
100

154
140
78
148
82
92
162

17.54
15.95
8.88
16.86
9.34
10.48
18.45

22

2.51

188

47.00

212

53.00

จากตารางที่ 1 พบว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ านวน 400 คน เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 57.50
มีอายุ 20 -30 ปี ร้อยละ 44.80 มีการศึกษาระดับอนุปริ ญา ร้อยละ 34.50 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พรับราชการ
ร้ อยละ 46.30 มีส ถานภาพโสด ร้ อยละ 51.30 มีจานวนสามาชิ กในครอบครัว 4 – 6 คน ร้ อยละ 58.50
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มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 40.30 มีค่าใช้จ่ายในบ้าน มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ
36.50 มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 78.50 สาเหตุหรื อที่มาของหนี้ สิน และเงินออมเพื่อซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก
เช่ นโทรศัพท์ เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ ร้ อยละ 18.45 ขณะนี้ ครอบครั วท่านมี เงิ นออม
หรื อไม่ ส่ วนใหญ่มี ร้อยละ 53.00
ส่ วนที่ 2 ผลเกีย่ วกับระดับการรับรู้ เกีย่ วกับสั งคมพอประมาณ(MOSO)
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO) โดยใช้คาถาม
ปลายปิ ด (Close-Ended Question) แบ่งเป็ น 2 หมวดย่อย ดังนี้
รู้/เคย
หมายถึง
รู้จกั สังคมพอประมาณ
ไม่รู้/ไม่เคย
หมายถึง
ไม่รู้จกั สังคมพอประมาณ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและค่าร้อยละการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)
คาถามเกีย่ วกับระดับการรับรู้ เกีย่ วกับสั งคม
เคย/รู้
ลาดับ
ที่
พอประมาณ(MOSO)
จานวน
ร้ อยละ
1. ท่านเคยพบเห็นฟังสื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ใน
โครงการคิดอย่างยัง่ ยืน โดย กอ.รมน. เกี่ยวกับ
สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรื อ
232
58.00
“โมโซ” หรื อ “โมโซไซตี้” ในช่องทางต่างๆ
เหล่านี้หรื อไม่
1.1 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
258
64.50
1.2 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางป้ ายโฆษณา
244
61.00
1.3 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ อินเทอร์ เน็ต
190
47.50
1.4 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
256
64.00
1.5 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น
328
82.00
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ

ไม่ เคย/ไม่ ร้ ู
จานวน
ร้ อยละ

168

42.00

142
156
210
144
72

35.50
39.00
52.50
36.00
18.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
คาถามเกีย่ วกับระดับการรับรู้ เกีย่ วกับสั งคม
ลาดับ
ที่
พอประมาณ(MOSO)
2. ท่านคิดว่า “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ไม่นอ้ ยเกินไปไม่มากเกินไป เหมาะสมกับสถานะ
ของตนเอง สภาวะและปั จจัยแวดล้อมทั้งการ
ดารงชีวิตการทาการเกษตรและทาธุ รกิจการเกษตร
หรื อนอกภาคเกษตร และอื่น ๆ” ใช่หรื อไม่
3. ท่านคิดว่า “สังคมพอประมาณ (Moderation
SOciety) หรื อ “โมโซ” หรื อ “โมโซไซตี้ เป็ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสถาบันไทยพัฒน์ ได้
ริ เริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือและ
เครื อข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเมือง” ใช่หรื อไม่
4. ท่านคิดว่า “การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายใน
ครัวเรื อน เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้การ
ดาเนินชี วติ อย่างพอประมาณ” ใช่หรื อไม่
5. ท่านคิดว่า “การช่วยเหลือเกื้อกูลอื่น โดยการสร้าง
ความเข็มแข็งให้ชุมชน รู ้จกั ผนึกกาลัง และมีการ
เรี ยนรู ้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คง เป็ นการดาเนิ น
ชีวติ อย่างพอประมาณ” ใช่หรื อไม่
6. ท่านคิดว่า “เงื่องไขคุณธรรม เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งของการดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ”
ใช่หรื อไม่

เคย/รู้

ไม่ เคย/ไม่ ร้ ู
จานวน
ร้ อยละ
48
12.00

จานวน
352

ร้ อยละ
88.00

262

65.50

138

34.50

334

83.50

66

16.50

348

87.00

52

13.00

310

77.50

90

22.50

จากตารางที่ 2 แสดงระดับการรับรู ้เกี่ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สรุ ปได้ดงั นี้
1.ท่านเคยพบเห็นฟังสื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ในโครงการคิดอย่างยัง่ ยืน โดย กอ.รมน. เกี่ยวกับ
สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรื อ “โมโซ” หรื อ “โมโซไซตี้” ในช่องทางต่างๆ เหล่านี้
หรื อไม่ ด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 64.50 ด้านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางป้ ายโฆษณา พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 61.00 ด้านสื่ อประชาสัมพันธ์
ทางเว็ปไซต์ อินเทอร์เน็ต พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามไม่เคย / ไม่รู้ ร้อยละ 52.50 ด้านสื่ อประชาสัมพันธ์
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ทางวิทยุ พบว่า มีผทู้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 64.00 และด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
เช่น หนังสื อพิพม์ นิตยสาร ฯลฯ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 82.00
2.ท่านคิดว่า “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่นอ้ ยเกินไปไม่มากเกินไป เหมาะสมกับ
สถานะของตนเอง สภาวะและปั จจัยแวดล้อมทั้งการดารงชีวติ การทาการเกษตรและทาธุ รกิจการเกษตรหรื อ
นอกภาคเกษตร และอื่น ๆ” ใช่หรื อไม่ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ เป็ นร้อยละ 88.00
3.ท่านคิดว่า “สังคมพอประมาณ (Moderation Society) หรื อ “โมโซ” หรื อ “โมโซไซตี้ เป็ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือและเครื อข่าย
สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง” ใช่หรื อไม่ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถาม
เคย / รู้ ร้อยละ 65.00
4.ท่านคิดว่า “การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรื อน เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้การ
ดาเนินชี วติ อย่างพอประมาณ” ใช่หรื อไม่ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 85.50
5.ท่านคิดว่า “การช่วยเหลือเกื้อกูลอื่น โดยการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน รู ้จกั ผนึกกาลัง และมี
การเรี ยนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คง เป็ นการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ” ใช่หรื อไม่ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบ
แบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 87.00
6.ท่านคิดว่า “เงื่องไขคุณธรรม เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณ”
ใช่หรื อไม่ พบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามเคย / รู้ ร้อยละ 77.50
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ การดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้ าน
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณโดยใช้คาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่ละคาถามมีคาตอบให้
เลือกตามลาดับความสาคัญ โดยกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมินดังนี้
1 หมายถึง ปฎิบตั ิเป็ นประจา
2 หมายถึง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
3 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบตั ินานๆ ครั้ง
5 หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิเลย
แล้วใช้การประเมินผลโดยการหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งทาการแบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ต่ากว่า 1.50 หมายถึง ไม่เคยปฎิบตั ิเลย
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ินอ้ ย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิบางครั้ง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิค่บ่อยครั้ง
ค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป หมายถึง มีความถี่ในการปฎิบตั ิเป็ นประจา
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับลักษณะการดาเนิ นชีวติ แบบสังคม

พอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสั งคมพอประมาณ
1. ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

ระดับความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
X
การปฎิบัติ
3.20
0.66
บางครั้ง

อันดับ
การปฎิบัติ
5

3.50

0.58

บ่อยครั้ง

4

3.51

0.62

บ่อยครั้ง

3

3.64

0.69

บ่อยครั้ง

2

3.65

0.66

บ่อยครั้ง

1

3.50

0.49

บ่ อยครั้ง

จากตารางที่ 3 พบว่าการดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับบ่อยครั้ง
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.60 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ อันดับที่ 1 คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม บ่อยครั้งค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.65 อันดับที่ 2
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม บ่อยครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 3.64 อันดับที่ 3ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวม บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.51
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสังคมพอประมาณด้าน

ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
1.ท่ า นคิ ด ว่ า การก่ อ หนี้ ที่ มิ ไ ด้ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้ หรื อ มิ ใ ช่ เ ป็ นการนาเงิ น ไปลงทุ น
เพื่อให้เกิ ดรายได้เพิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะเป็ น
การซื้ อสิ่ ง อานวยความสะดวกให้แ ก่ ชี วิต
ของท่ า น อาทิ เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ ง
เสี ย ง โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ฯลฯ นั้ น มี ค วาม
จาเป็ นสาหรับท่านและครอบครัวเพียงใด

X

3.30

ระดับความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
อันดับ
การปฎิบัติ
การปฎิบัติ
0.93
บางครั้ง
2
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
2.ปั จ จุ บันมี ระบบการกู้เ งิ น ที่ ท าเรื่ อ งและ
อนุมตั ิได้ง่าย ท่านคิดว่าการกูเ้ งินจากกิจการ
สวัส ดิ ก าร หรื อสถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ
ห ล า ย ๆ แ ห่ ง เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ชี วิต ประจ าวัน นั้น มี ค วามจ าเป็ นส าหรั บ
ท่านและครอบครัวมากเพียงใด
3. ท่ า นมัก ใช้ จ่ า ยเงิ น ในการซื้ อสิ น ค้า /
บริ การเพื่อบริ โภค / อุปโภคที่ค่อนข้างเกิ น
ความจาเป็ นหรื อเกินฐานะหรื อไม่
4.ท่านเห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินในสิ่ งที่ไม่
จาเป็ น เพื่ อ รั กษา / เสริ ม สร้ างสถานภาพ
ทางสังคมของท่ าน ให้เท่ าเที ยม / ไม่ด้อ ย
กว่า บุคคลอื่นมากน้อยเพียงใด
5.ท่านคิดว่าการจัดทาบัญชี รายรับ รายจ่าย
ละจัดสรรเงิ นเพื่อการออมและเพื่อใช้จ่าย
โดยจะออมเงิ นตามแผน และไม่ใช้จ่ายเงิ น
เกิ นกว่ า งบประมาณที่ ตั้ งแผนไว้ อ ย่ า
สม่าเสมอมีความสาคัญเพียงใด
รวม

X

3.10

ระดับความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
อันดับ
การปฎิบัติ
การปฎิบัติ
0.94
บางครั้ง
3

3.10

0.97

บางครั้ง

3

2.97

0.99

บางครั้ง

5

3.54

0.98

บ่อยครั้ง

1

3.20

0.66

บางครั้ง

จากตารางที่ 4 พบว่าการดาเนินชีวติ แบบสังคมความพอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
บางครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.25 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะด้านความพอประมาณใน
การดาเนิ นชี วิตอันดับที่ 1 ข้อ 5 ท่านคิดว่าการจัดทาบัญชี รายรับ รายจ่าย และจัดสรรเงินเพื่อการออมและ
เพื่อใช้จ่ายโดยจะออมเงิ นตามแผน และไม่ใช้จ่ายเงิ นเกิ นกว่างบประมาณที่ ต้ งั แผนไว้อย่างสม่ าเสมอมี
ความสาคัญเพียงใด บ่อยครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 3.54 อันดับที่ 2 ข้อ 1ท่านคิดว่าการก่อหนี้ ที่มิได้ก่อให้เกิดรายได้
หรื อมิใช่เป็ นการนาเงิ นไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นการซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก
ให้แก่ชีวติ ของท่าน อาทิ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องเสี ยง โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ นั้น มีความจาเป็ นสาหรับท่าน
และครอบครัวเพียงใด บางครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.30 อันดับที่ 5 ข้อ 4.ท่านเห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินในสิ่ ง
ที่ไม่จาเป็ น เพื่อรักษา / เสริ มสร้ างสถานภาพทางสังคมของท่าน ให้เท่าเทียม / ไม่ดอ้ ยกว่า บุคคลอื่นมาก
น้อยเพียงใดบางครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 2.97
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณด้าน
ความพอประมาณในด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ
ความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม

X

ระดับความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
การปฎิบัติ
0.88
บ่อยครั้ง

อันดับ
การปฎิบัติ
1

1.ท่านคิดว่าในการพัฒนาให้ชีวิตก้าวหน้า
ได้น้ นั จะต้องอยูบ่ นหลักการพึ่งตนเอง เช่น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจเข็มแข็ง อดทนพร้อม
ที่จะต่อสูก้ บั อุปสรรค
2.ท่ า นมี ก ารอบรมสั่ ง สอน / แนะน า /
ตักเตื อน / ให้ความรู ้ แก่ ผูอ้ ยู่ในความดู แ ล
หรื ออุปการะ เช่น บุตร ญาติพี่นอ้ งในเรื่ อง
การประหยัด ไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพ ท์
ฯลฯ

3.81

3.73

0.85

บ่อยครั้ง

2

3. เมื่อท่านจะดาเนิ นกิ จกรรมใด ๆ ท่านจะ
วางแผนก่ อนทุ ก ครั้ ง เช่ น การเดิ น ทางไป
ต่างจังหวัด การใช้จ่ายภายในครอบครัว

3.58

0.91

บ่อยครั้ง

3

4.ในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า / บริ การท่ า น
คานึ งถึงความพอใจ ความหรู หรา ชื่อเสี ยง
ของสิ นค้ า /บริ การ มากกว่ า ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ หรื อความคุ ้ ม ค่ า มากน้ อ ย
เพียงใด
5.ท่านคิดว่าปั จจุบนั กระแสบริ โภคนิ ยมทา
ให้ท่านมีความต้องการที่เกินกว่าปั จจัยสี่ (ที่
อยู่อาศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษา
โรค) โดยไม่คานึ งถึงเหตุผลความจาเป็ นที่
เพียงพอ

3.20

0.93

บางครั้ง

4

3.19

0.94

บางครั้ง

5

รวม

3.50

0.58

บ่ อยครั้ง

จากตารางที่ 5 พบว่าการดาเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.50 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะด้าน
ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ อันดับที่ 1 ข้อ 1 ท่านคิดว่าในการพัฒนาให้ชีวิตก้าวหน้าได้น้ นั จะต้อง
อยู่บนหลักการพึ่งตนเอง เช่ น จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจเข็มแข็ง อดทนพร้ อมที่ จะต่อสู ้กบั อุปสรรค บ่อยครั้ ง
เฉลี่ยร้อยละ 3.81 อันดับที่ 2 ข้อ 2 ท่านมีการอบรมสั่งสอน / แนะนา / ตักเตือน / ให้ความรู ้แก่ผอู ้ ยูใ่ นความ
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ดู แลหรื ออุ ปการะ เช่ น บุ ตร ญาติ พี่น้องในเรื่ องการประหยัดไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ ฯลฯ บ่ อยครั้ ง
ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 3.73 อันดับที่ 5 ข้อ 5.ท่านคิดว่าปั จจุบนั กระแสบริ โภคนิ ยมทาให้ท่านมีความต้องการที่
เกิ นกว่าปั จจัยสี่ (ที่ อยู่อาศัย อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารักษาโรค) โดยไม่คานึ งถึ งเหตุผลความจาเป็ นที่
เพียงพอ บางครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.19
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสังคมพอประมาณด้าน
ความพอประมาณในด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ
ระบบภูมคิ ้ มุ กันในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม

X

1.ครอบครัวของท่านมีการออมเงินมากน้อย
เพียงใดเมื่อเทียบกับรายได้
2.ท่ า นคิ ด ว่ า การประกั น ชี วิ ต การซื้ อ
พันธบัตร หรื อระบบการออมอื่นๆ ที่มีการ
ออมเงิ น อย่ า งสม่ า เสมอ มี ค วามจ าเป็ น
เพียงใด
3. ท่ า นคิ ดว่า การได้รับโอกาสการเรี ยนรู ้
เช่น เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร
จากสื่ อมวลชน อันทาให้รู้เท่าทันเหตุการณ์
ที่เป็ นประโยชน์แก่การดารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิ ก ในครอบครั ว นั้ นมี
ความสาคัญเพียงใด
4.ท่ า นคิ ด ว่า การได้รั บ โอกาสการเรี ย นรู ้
เช่น เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร
จากสื่ อมวลชน อันทาให้รู้เท่าทันเหตุการณ์
ที่เป็ นประโยชน์แก่การดารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิ ก ในครอบครั ว นั้ นมี
ความสาคัญเพียงใด
5.ท่ า น ห า โ อ ก า ส ท 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
รั บประทานร่ วมกัน การปลูกผักสวนครั ว
การออกกาลังกายทัศนศึ กษา การไปเยี่ยม
ญาติ ใ นโอกาสส าคัญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
อบอุ่นภายในครอบครัว ตลอดเวลา

3.36

รวม

ระดับระบบภูมคิ ้ มุ กันในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
การปฎิบัติ
0.93
บ่อยครั้ง

อันดับ
การปฎิบัติ
5

3.43

0.94

บ่อยครั้ง

4

3.56

0.85

บ่อยครั้ง

3

3.62

0.90

บางครั้ง

1

3.57

0.93

3.50

0.62

บ่อยครั้ง

2

บ่ อยครั้ง
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จากตารางที่ 6 พบว่าการดาเนิ นชี วิตแบบสังคมความพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชี วิต
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.50 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะ
ด้า นความมี เ หตุ ผ ลในการด าเนิ น ชี วิต อัน ดับ ที่ 1 ข้อ 4.ท่ า นคิ ด ว่า การได้รั บ โอกาสการเรี ย นรู ้ เช่ น
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสารจากสื่ อมวลชน อันทาให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ที่เป็ นประโยชน์แก่การ
ดารงชีวติ และอาชีพการงานของสมาชิ กในครอบครัว นั้นมีความสาคัญเพียงใด บ่อยครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 3.62
อันดับที่ 2 ข้อ 5.ท่านหาโอกาสทากิ จกรรมสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่ น รับประทานร่ วมกัน การ
ปลู กผักสวนครั วการออกกาลังกายทัศนศึกษา การไปเยี่ยมญาติในโอกาสสาคัญ เพื่อให้เกิ ดความอบอุ่น
ภายในครอบครัว ตลอดเวลา บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.57 อันดับที่ 5 ข้อ1.ครอบครัวของท่านมีการออม
เงินมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับรายได้ บางครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.36
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคมพอประมาณด้าน
ความพอประมาณในด้านความรู้ในการดาเนินชีวติ
ความรู้ ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม

X

1.ท่านคิดว่าท่านมีความรู ้ในเรื่ องการจัดทา
บัญชีครัวเรื อนมากน้อยเพียงใด
2.ท่ า นคิ ด ว่าการศึ ก ษาในเรื่ องการจัดการ
การเงิ นมีความสาคัญต่อการดาเนิ นชีวิตใน
ระดับ
3. ท่านคิดว่าการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ฯลฯ
มีความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ในระดับใด

3.58

ระดับความรู้ ในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
การปฎิบัติ
0.90
บ่อยครั้ง

อันดับ
การปฎิบัติ
5

3.62

0.90

บ่อยครั้ง

4

3.68

0.88

บ่อยครั้ง

2

4.ปั จจุบนั ในโลกยุคข่าวสาร ท่านคิดว่าการ
ใช้ ค วามรู ้ จ ากสื่ อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตั ด สิ นใจด าเนิ น กิ จ กรรมใด ๆ นั้ นไม่
เพียงพอแต่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการติดต่ออย่าง
รอบคอบ และระมัดระวัง

3.63

0.90

บางครั้ง

3

5.ความรู ้เป็ นสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการ
แสวงหาการศึ กษาเพิ่มเติ ม การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ ผูอ้ ื่ น การอ่านและอื่ น ๆ ซึ่ ง
ท่านจะปฏิบตั ิเป็ นประจาและเป็ นหลักการ
ดาเนินชีวติ ของท่าน

3.69

0.86

รวม

3.64

0.67

บ่อยครั้ง

1

บ่ อยครั้ง
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จากตารางที่ 7 พบว่าการดาเนิ นชี วิตแบบสังคมความพอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.64 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะด้านความ
มีเหตุผลในการดาเนิ นชี วิต อันดับที่ 1 ข้อ 5.ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการแสวงหาการศึกษา
เพิม่ เติม การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ผอู ้ ื่น การอ่านและอื่น ๆ ซึ่ งท่านจะปฏิบตั ิเป็ นประจาและเป็ นหลักการ
ดาเนิ นชี วิตของท่าน บ่อยครั้ง เฉลี่ยร้ อยละ 3.69 อันดับที่ 2 ข้อ3. ท่านคิดว่าการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ มีความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ในระดับใด บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 3.68 อันดับ ที่ 5 ข้อ 1.ท่ า นคิ ดว่า ท่ า นมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการจัดท าบัญ ชี ค รั วเรื อ นมากน้อยเพี ย งใด
บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.58
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของลักษณะการดาเนินชี วติ แบบสังคมพอประมาณด้าน
ความพอประมาณในด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ
คุณธรรมในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
1.ท่ า นคิ ด ว่า ได้น าหลัก ศาสนาใช้ใ นการ
ดาเนิ นชี วิตอยู่ในระดับใด เช่น ประพฤติดี
ละเว้นชัว่ ยึดมัน่ ในศีลห้า
2.ท่านเห็นว่าการดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั คน
เก่ ง หรื อคนที่ มีความสามารถควรเป็ นผูม้ ี
คุ ณ ธรรมด้า นความซื่ อ สัต ว์ สุ จ ริ ต อยู่ใ น
ระดับใด
3. ท่านเห็ นด้วยหรื อไม่ว่าปั จจุบนั เงิ นเป็ น
สิ่ งที่ จาเป็ นในการนามาซึ่ งความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครั ว มากกว่ า จะมั ว ค านึ ง ถึ ง
คุณธรรม
4.ท่ า นคิ ด ว่า การอบรมธรรมมะเดื อ นใน
หน่วยงานไม่มีความจาเป็ นแต่เป็ นเรื่ องที่น่า
เบื่อและเสี ยเวลา
5.ท่านคิ ดว่าการมี คุณธรรม อาทิ ความซื้ อ
สัตย์ สุ จริ ต ความอดทน ความเพียร การมี
สติ ปั ญ ญา เป็ นหลัก ในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่
จาเป็ น และเป็ นสิ่ งยืดเหนี่ ยวจิ ตใจให้ท่าน
กระทาในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้องและ
เหมาะสม
รวม

X

3.96

ระดับคุณธรรมในการดาเนินชีวติ
S.D.
ระดับ
การปฎิบัติ
0.86
บ่อยครั้ง

อันดับ
การปฎิบัติ
1

3.77

0.98

บ่อยครั้ง

3

3.38

1.05

บ่อยครั้ง

4

3.20

1.08

บางครั้ง

5

3.94

0.98

3.65

0.66

บ่อยครั้ง

2

บ่ อยครั้ง
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จากตารางที่ 8 พบว่าการดาเนินชีวิตแบบสังคมความพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.65 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าประชาชนมีลกั ษณะด้านด้าน
ความมีเหตุผลในการดาเนิ นชี วิต อันดับที่ 1 ข้อ 1.ท่านคิดว่าได้นาหลักศาสนาใช้ในการดาเนิ นชี วิตอยู่ใน
ระดับใด เช่ น ประพฤติดี ละเว้นชัว่ ยึดมัน่ ในศีลห้าบ่อยครั้ง เฉลี่ ยร้อยละ 3.96 อันดับที่ 2 ข้อ 5 ท่านคิดว่า
การมีคุณธรรม อาทิ ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ความอดทน ความเพียร การมีสติปัญญา เป็ นหลักในการดาเนิ น
ชีวติ ที่จาเป็ น และเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ท่านกระทาในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสม บ่อยครั้ง
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 อันดับที่ 5 ข้อ 4.ท่านคิดว่าการอบรมธรรมมะเดือนในหน่วยงานไม่มีความจาเป็ นแต่
เป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อและเสี ยเวลา บางครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.20
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบของการดาเนินชี วติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ
ตารางที่ 9 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่าง เพศชาย และ เพศ หญิง ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณ

ชาย
n=170


1. ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
รวม

3.25
3.49
3.45
3.52
359
3.46

หญิง
n=230
S.D.
0.63
0.56
0.61
0.62
0.63
0.49



3.16
3.50
3.55
3.72
3.70
3.53

S.D.
0.69
0.60
0.63
0.72
0.69
0.50

t

p

1.17
0.08
1.12
5.31
1.18
0.05

0.280
0.766
0.291
0.022*
0.276
0.823

*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ระหว่างเพศ
โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ระหว่างเพศไม่แตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5
ด้านโดยรวมเพศชายมี ค่าเฉลี่ ย 3.46 และเพศหญิ งมี ค่าเฉลี่ ย 3.53 เมื่ อทาการเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของการการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
พบว่าประชาชนทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 10 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างระหว่างประชาชนที่มีอายุต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ
1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

20 -30 ปี
n=179
S.D.

3.32
0.56

31 -45 ปี
n=146
S.D.

3.24
0.68

46 -55 ปี
n=60
S.D.

2.82 0.73

56 ปี ขึน้ ไป
n=15
S.D.

2.87 0.69

10.84 0.000*

3.57

0.58

3.46

0.60

3.46

0.59

3.20

0.36

2.64

0.049*

3.54

0.60

3.45

0.60

3.57

0.62

3.44

0.94

0.90

0.438

3.71

0.60

3.57

0.67

3.57

0.81

3.73

1.10

1.36

0.254

3.74

0.58

3.58

0.69

3.52

0.73

3.76

0.94

2.71

0.045*

3.57

0.45

3.46

0.50

3.39

0.53

3.40

0.59

3.11

0.026*

F

p

*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตาม
อายุ โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
จาแนกตามอายุแตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5
ด้าน ที่มีอายุ 20 – 30 ปี อายุ 31- 45 ปี อายุ 46 – 55ปี และอายุ 56 ปี ขึ้นไป มี การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัย
ทางสถิติ .05 พบว่าความแตกต่างทางอายุมีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน แตกต่าง
กัน และการจาแนกรายละเอียดตามรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดย
ภาพรวมด้านที่ 2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวมด้านที่ 5.ด้านคุณธรรมในการดาเนิ น
ชี วิตโดยภาพรวม มี การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณที่ แตกต่างกัน ส่ วนด้านที่ 3. ด้านระบบ
ภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้านความรู้ในการดาเนิ นชี วิต โดยภาพรวมมีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 11 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชีวติ โดย
ภาพรวม
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึน้ ไป

20 -30 ปี
0.873
0.503*
0.456*

31 -45 ปี
0.087
0.416*
0.369

46 -55 ปี
0.503*
0.416*
0.405

56 ปี ขึน้ ไป
0.456*
0.369
0.047
-

จากตารางที่ 11 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 2030ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ขึ้นไป มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้าน
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 12 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชี วติ โดย
ภาพรวม
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

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 ปี ขึน้ ไป
0.373
0.258
0.260
-

จากตารางที่ 12 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพบว่าประชาชนที่มีอายุ 20-30ปี 31 – 45 ปี
46 -55 ปี และ56 ปี ขึ้นไป มีการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผล
ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 13 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

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 ปี ขึ้นไป
0.096
0.005
0.133
-
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จากตารางที่ 13 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 2030ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ขึ้นไป มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 14 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

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 ปี ขึ้นไป
0.027
0.162
0.167
-

จากตารางที่ 14 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 2030ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ขึ้นไป มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 15 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

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 ปี ขึ้นไป
0.016
0.185
0.237
-

จากตารางที่ 15 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 2030ปี 31 – 45 ปี 46 -55 ปี และ56 ปี ขึ้นไป มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
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ตารางที่ 16 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน ที่
มีอายุที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน
20 -30 ปี
31 -45 ปี
46 -55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

20 -30 ปี
0.120
0.188*
0.177

31 -45 ปี
0.120
0.057
0.057

46 -55 ปี
0.188*
0.068
0.011

56 ปี ขึ้นไป
0.177
0.057
0.011
-

จากตารางที่ 16 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอายุ 2030ปี และ 46 -55 ปี มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านการดาเนินชี วิตที่ยึด
หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 17 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างระหว่างประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบ
สังคมพอประมาณ

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

n=4

n=9

n=26
 S.D.
3.23 0.73

n=39
S.D.

3.50 0.66

n=29
S.D.

3.17 0.76

n=138
S.D.

3.25 0.60

F

p

3.17

0.003*

3.60

S.D.
0.23

3.07

S.D.
0.73

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*

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*

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*

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*

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*



1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวม
รวม

n=124
S.D.

3.10 0.63

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
n=31
S.D.

2.99 0.79



*p < .05
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ผลการทดสอบความแปรปรวนของการดาเนินชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเที ยบการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่ไม่ได้ศึกษา ระดับการศึกษาต่ ากว่า ป.4 ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ ม.1 – ม. 3
ระดับ ม.4 – ม.6 ระดับอนุ ปริ ญญา ระดับปริ ญญาตรี และ สู งกว่าปริ ญญา มีการดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัยทาง
สถิติ .05 พบว่าความแตกต่างทางระดับการศึกษา มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
แตกต่างกัน และการจาแนกรายละเอียดตามรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวมด้า นที่ 2. ด้า นความมี เหตุ ผ ลในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม ส่ ว นด้า นที่ 3. ด้านระบบ
ภู มิ คุ ้ม กันในการด าเนิ น ชี วิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้า นความรู้ ใ นการดาเนิ น ชี วิต ด้านที่ 5.ด้า น
คุ ณธรรมในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม โดยภาพรวมมี ก ารดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก สังคมพอประมาณที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 18 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวม
ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา
-

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สู งกว่ าปริญญาตรี

0.533

0.369

0.103

0.435

0.354

0.500

0.607

0.533

-

0.164

0.431

0.099

0.180

0.033

0.073

0.369

0.164

-

0.267

0.065

0.016

0.131

0.237

0.103

0.431

0.267

-

0.332

0.251

0.397*

0.504*

0.435

0.099

0.065

0.332

-

0.081

0.066

0.172

0.354

0.180

0.015

0.251

0.081

-

0.146

0.253

0.500

0.033

0.131

0.394*

0.066

0.146

-

0.107

0.607

0.073

0.237

0.504*

0.172

0.253

0.107

-

จากตารางที่ 18 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่างกัน ที่ ระดับ ปริ ญญาตรี และ สู ง กว่า ปริ ญญาตรี มี ก ารดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก สังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
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ตารางที่ 19 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม

ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

-

0.256

0.123

0.269

0.051

0.290

0.184

0.345

0.257

-

0.133

0.525

0.307

0.545

0.439

0.601

0.123

0.133

-

0.392

0.175

0.413*

0.307

0.468*

0.269

0.525

0.392

-

0.218

0.021

0.085

0.076

0.052

0.307

0.175

0.218

-

0.238

0.132

0.293

0.290

0.545

0.413*

0.021

0.238

-

0.106

0.055

0.184

0.439

0.307

0.085

0.132

0.106

-

0.161

0.345

0.601

0.468*

0.076

0.239

0.055

0.161

-

จากตารางที่ 19 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่ระดับอนุปริ ญญา และ สู งกว่าปริ ญญาตรี มีการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 20 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม

ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

-

0.200

0.531

0.944

0.441

0.697

0.760

0.852

0.200

-

0.331

0.744*

0.241

0.497

0.560

0.652

0.531

0.331

-

0.413

0.089

0.166

0.229

0.321

0.944

0.744*

0.413

-

0.502*

0.247

0.184

0.092

0.441

0.241

0.089

0.502*

-

0.256

0.318

0.410

0.697

0.497

0.166

0.247

0.256

-

0.063

0.155

0.760

0.560

0.229

0.184

0.318

0.063

-

0.920

0.851

0.652

0.321

0.092

0.410

0.155

0.092

-

จากตารางที่ 20 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
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ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่ระดับต่ากว่า ป.4 ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4 – ม.6 มีการดาเนินชีวติ ที่ยึด
หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 21 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู้ในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวม

ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

-

0.533

0.077

1.128*

0.786

1.081*

1.065*

1.348*

0.533

-

0.244

0.595

0.253

0.548

0.531

0.815*

0.777

0.244

-

0.351

0.009

0.304

0.287

0.572*

1.128*

0.595

0.351

-

0.342

0.047

0.063

0.220

0.786

0.253

0.009

0.342

-

0.295

0.278

0.562*

1.081*

0.548

0.304

0.047

0.295

-

0.016

0.267

1.065*

0.531

0.288

0.064

0.278

0.016

-

0.284

1.348*

0.815*

0.572*

0.220

0.562*

0.267

0.284

-

จากตารางที่ 21 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่ไม่ได้ศึกษา ระดับต่ากว่า ป.4 ระดับ ป.4 – ป.6 ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4
– ม.6 ระดับอนุปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 22 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนิ นชีวติ
โดยภาพรวม

ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี

-

0.078

0.233

0.577

0.666

0.626

0.552

0.545

0.078

-

0.145

0.499

0.588

0.548

0.474

0.467

0.223

0.145

-

0.354

0.442

0.403

0.329

0.322

0.577

0.499

0.354

-

0.087

0.049

0.025

0.032

0.666

0.588

0.442

0.087

-

0.039

0.114

0.120

0.626

0.548

0.403

0.049

0.039

-

0.075

0.081

0.552

0.474

0.329

0.025

0.114

0.075

-

0.007

0.545

0.467

0.322

0.032

0.120

0.081

0.007

-
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จากตารางที่ 22 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่ไม่ได้ศึกษา ระดับต่ากว่า ป.4 ระดับ ป.4 – ป.6 ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4
– ม.6 ระดับอนุปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านคุณธรรมในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 23 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน

ไม่ ได้ ศึกษา
ตา่ กว่ า ป 4
ป. 4 – ป.6
ม.1 – ม.3
ม.4 – ม.6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี

ไม่ ได้ ศึกษา

ตา่ กว่ า ป 4

ป. 4 – ป.6

ม.1 – ม.3

ม.4 – ม.6

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

0.004
0.208
0.563
0.302
0.468
0.412
0.497

0.004
0.203
0.559*
0.298
0.464
0.408
0.492

0.208
0.203
0.355
0.094
0.260
0.204
0.289

0.563
0.559*
0.355
0.261
0.095
0.151
0.066

0.302
0.298
0.094
0.261
0.166
0.110
0.195

0.468
0.464
0.260
0.095
0.166
0.562
0.029

0.412
0.408
0.204
0.151
0.110
0.056
0.085

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
0.497
0.492
0.289
0.066
0.195
0.029
0.085
-

จากตารางที่ 23 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่ระดับต่ากว่า ป.4 และ ระดับ ม.1 – ม.3 มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 24 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ

ทานา
n=35

รับจ้ าง
n=125
S.D.

3.34 0.67

p

3.14

ข้ าราชการ
n=185
S.D.

3.10 0.65

F

S.D.
0.68

ธุรกิจส่ วนตัว
n=55
S.D.

3.25
0.58

3.65

0.013*

3.17

0.50

3.39

0.54

3.61

0.52

3.48

0.67

7.14

0.000*

3.18

0.81

3.37

0.52

3.59

0.50

3.53

0.72

5.33

0.001*

3.48

0.80

3.43

0.59

3.79

0.61

3.54

0.75

6.50

0.000*

3.62

0.94

3.67

0.57

3.72

0.58

3.54

0.71

1.91

0.127

3.32

0.58

3.42

0.42

3.56

0.37

3.49

0.62

3.11

0.026*



1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม
*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตาม
อาชีพ โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5
ด้าน จาแนกตามอาชีพ แตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ด้า น ที มี อ าชี พ ท านา ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ข้า ราชการ และ รั บ จ้า ง มี ก ารด าเนิ น ชี วิต ที่ ยึด หลัก สั ง คม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัยทาง
สถิติ .05 พบว่าความแตกต่างทางอาชี พ มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน แตกต่าง
กัน และการจาแนกรายละเอียดตามรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดย
ภาพรวมด้านที่ 2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม ส่ วนด้านที่ 3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันใน
การดาเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้านความรู้ในการดาเนินชี วิต โดยภาพรวม มีการดาเนินชีวิตที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณที่แตกต่างกัน ส่ วน ด้านที่ 5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 25 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวม
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.108
0.503*
0.046

ธุรกิจส่วนตัว
0.108
0.416*
0.154

ข้าราชการ
0.046
0.154
0.244*

รับจ้าง
0.198
0.369
0.090
-

จากตารางที่ 25 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว และ รับราชการ มีการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความ
พอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 26 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.223
0.446*
0.311*

ธุรกิจส่วนตัว
0.223
0.223*
0.087

ข้าราชการ
0.447*
0.223
0.135

รับจ้าง
0.311*
0.369
0.135
-

จากตารางที่ 26 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ทานา ข้าราชการ และ รับจ้าง มีการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความมี
เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 27 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวม
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.192
0.405*
0.347*

ธุรกิจส่วนตัว
0.192
0.214
0.155

ข้าราชการ
0.405*
0.214
0.059

รับจ้าง
0.347*
0.155
0.059
-
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จากตารางที่ 27 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ข้าราชการ และ รับจ้าง มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านระบบภูมิคุม้ กันใน
การดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 28 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.510
0.312
0.062

ธุรกิจส่วนตัว
0.051
0.363*
0.113

ข้าราชการ
0.312
0.363*
0.250*

รับจ้าง
0.062
0.113
0.250*
-

จากตารางที่ 28 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว ข้าราชการ และ รับจ้าง มีการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้าน
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 29 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชี วติ โดย
ภาพรวม
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.050
0.099
0.082

ธุรกิจส่วนตัว
0.050
0.049
0.132

ข้าราชการ
0.099
0.049
0.181

รับจ้าง
0.082
0.132
0.181
-

จากตารางที่ 29 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ทานา ธุ รกิจส่ วนตัว ข้าราชการ และ รับจ้าง มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
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ตารางที่ 30 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
รับจ้าง

ทานา
0.104
0.244*
0.167

ธุรกิจส่วนตัว
0.104
0.139
0.063

ข้าราชการ
0.244*
0.139
0.076

รับจ้าง
0.167
0.063
0.076
-

จากตารางที่ 30 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีอาชี พที่ ต่างกัน ต่อการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสั งคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่ มีอาชี พ
ทานา และ ข้าราชการ มีการดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณที่ ไม่แตกต่างกัน ด้านการดาเนิ นชี วิตที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 31 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ
หลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ

โสด
n=205

หม้ าย
n=38
S.D.

3.42 0.76

F

p

3.07

0.048*

3.24

S.D.
0.59

3.10

S.D.
0.71

3.60

0.61

3.38

0.49

3.49

0.72

6.38

0.002*

3.52

0.59

3.49

0.62

3.47

0.78

0.14

0.871

3.70

0.61

3.55

0.75

3.63

0.76

2.19

0.114

3.71

0.59

3.53

0.70

3.81

0.79

4.25

0.015*

3.55

0.44

3.41

0.50

3.55

0.65

3.99

0.019*



1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

สมรส
n=157


*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตาม
สถานภาพ โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามระดับสถานภาพ แตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก
สั ง คมพอประมาณทั้ง 5 ด้า น ที่ ส ถานภาพโสด สมรส และหม้า ย มี ก ารด าเนิ น ชี วิต ที่ ยึด หลัก สั ง คม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัยทาง
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สถิ ติ .05 พบว่าความแตกต่ างทางสถานภาพ มี การดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก สั งคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
แตกต่างกัน และการจาแนกรายละเอียดตามรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวมด้านที่ 2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม และด้านที่ 5.ด้านคุณธรรมในการ
ดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณที่ แตกต่างกัน ส่ วนด้านที่ 3. ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้านความรู้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม มี
การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 32 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวม
โสด
สมรส
หม้าย

โสด
0.142
0.097

สมรส
0.142
0.239

หม้าย
0.097
0.239
-

จากตารางที่ 32 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพ โสด สมรส และ หม้าย มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความ
พอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 33 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
โสด
สมรส
หม้าย

โสด
0.218*
0.104

สมรส
0.218*
0.118

หม้าย
0.100
0.118
-

จากตารางที่ 33 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพ โสด สมรส และหม้าย มีการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความมี
เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
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ตารางที่ 34 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิต
โดยภาพรวม
โสด
สมรส
หม้าย

โสด
0.027
0.046

สมรส
0.027
0.019

หม้าย
0.046
0.019
-

จากตารางที่ 34 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพ โสด สมรส และ หม้าย มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ ไม่แตกต่างกัน ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 35 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
โสด
สมรส
หม้าย

โสด
0.152
0.072

สมรส
0.152
0.080

หม้าย
0.072
0.080
-

จากตารางที่ 35 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพ โสด สมรส และ หม้าย มีการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้าน
ความรู้ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 36 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมในการดาเนินชี วติ โดย
ภาพรวม
โสด
สมรส
หม้าย

โสด
0.168*
0.110

สมรส
0.168*
0.278

หม้าย
0.110
0.278
-

จากตารางที่ 36 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
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สถานภาพ โสด สมรส และหม้าย มีการดาเนิ นชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน
ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 37 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มี อาชี พ ที่ ต่า งกัน ต่ อการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก สังคมพอประมาณ ด้านการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน
โสด
0.141*
0.002

โสด
สมรส
หม้าย

สมรส
0.141*
0.139

หม้าย
0.002
0.139
-

จากตารางที่ 37 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพโสด สมรส และหม้าย มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 38 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อ
การดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ
1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

1 – 3 คน
n=123
S.D.

3.14
0.68

4 – 6 คน
n=234
S.D.

3.25
0.58

7 – 10 คน
n=35
S.D.

3.10 0.65

11 คนขึน้ ไป
n=8
S.D.

3.34 0.67

F

p

3.11

0.026*

3.60

0.54

3.46

0.58

3.45

0.75

3.30

0.44

1.96

0.120

3.58

0.62

3.48

0.58

3.43

0.86

3.40

0.40

0.89

0.447

3.68

0.65

3.62

0.69

3.62

0.83

3.50

0.56

0.33

0.807

3.53

0.60

3.70

0.66

3.61

0.82

4.00

0.76

3.11

0.026

3.55

0.43

3.48

0.50

3.45

0.63

3.48

0.39

0.68

0.565

*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตาม
จานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลัก
64

สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบ
การการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีจานวน 1-3 คน 4-6 คน 7-10 คน และ 11 คน
ขึ้นไป มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว
(One – Way –ANOVA) มีระดับนัยทางสถิติ .05 พบว่าความแตกต่างทางจานวนสมาชิกในครอบครัว มีการ
ดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และการจาแนกรายละเอียดตามรายด้าน
ดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม มี การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณที่แตกต่างกัน ส่ วน 2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม ส่ วนด้านที่ 3. ด้าน
ระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้านความรู้ในการดาเนิ นชีวิต โดยภาพรวม
ด้านที่ 5.ด้านคุ ณธรรมในการดาเนิ นชี วิ ตโดยภาพรวม มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลัก สังคมพอประมาณที่ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 39 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความ
พอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.148
0.070
0.069
-

จากตารางที่ 39 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่า
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน และ 4 – 6 คน มีการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความพอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตารางที่ 40 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล
ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.300
0.162
0.146
-

จากตารางที่ 40 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
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พบว่าประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน และ 11 คนขึ้นไป มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผลในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 41 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบ
ภูมิคุม้ กันในการดาเนินชี วติ โดยภาพรวม
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.176
0.083
0.029
-

จากตารางที่ 41 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน และ 11 คนขึ้นไป มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวิตโดย
ตารางที่ 42 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.181
0.121
0.117
-

จากตารางที่ 42 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน และ 11 คนขึ้นไป มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านความรู ้ในการดาเนินชี วติ โดยภาพรวม

66

ตารางที่ 43 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมใน
การดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.460
0.298
0.389
-

จากตารางที่ 43 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน และ 11 คนขึ้นไป มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านคุณธรรมในการดาเนิ นชี วติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 44 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชี วติ
ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
1 -3 คน
4 – 6 คน
7 – 10 คน
11 คน ขึน้ ไป

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 ขึน้ ไป
0.069
0.000
0.033
-

จากตารางที่ 44 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มี จานวนสมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ต่า งกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสัง คมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน 4 – 6 คน 7 – 10 คน และ 11 คนขึ้นไป มีการ
ดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ ไม่แตกต่างกัน ด้านการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 45 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิต
ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ

ตา่ กว่ า 5,000 บาท

5,001-10,000 บาท

n=41

n=69

F

p

0.69

0.561

3.17

S.D.
0.70

3.11

S.D.
0.69

3.60

0.59

3.45

0.62

3.40

0.56

3.58

0.58

2.90

0.035*

3.64

0.70

3.48

0.71

3.39

0.58

3.57

0.57

2.83

0.038*

3.73

0.66

3.59

0.79

3.46

0.64

3.78

0.66

5.66

0.001*

3.57

0.65

3.67

0.73

3.50

0.66

3.79

0.62

4.86

0.002*

3.54

0.49

3.46

0.55

3.39

0.50

3.59

0.43

4.38

0.005*



1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

10,001 -25,000 มากกว่ า 25,001
บาท
บาท
n=129
n=161
S.D. 
S.D.

3.21 0.63 3.24 0.66



*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสั ง คมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนก
จานวนตามรายได้ โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามจานวนรายได้ แตกต่างกัน โดยผลการเปรี ยบเทียบการดาเนิ นชี วิตที่ยึด
หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีรายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,001 บาท มีการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความ
ปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัยทางสถิติ .05 พบว่าความแตกต่างทางจานวนรายได้
มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน และการจาแนกรายละเอี ยดตามรายด้าน
ดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม มี การดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน ส่ วน 2. ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม ส่ วนด้านที่ 3.
ด้า นระบบภู มิ คุ ้ม กันในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม และ ด้านที่ 4. ด้านความรู้ ใ นการดาเนิ นชี วิต โดย
ภาพรวม ด้า นที่ 5.ด้า นคุ ณ ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต โดยภาพรวม มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ยึ ด หลัก สั ง คม
พอประมาณที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 46 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความ
พอประมาณในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.040
0.074
0.099
0.133
0.034
0.034
-

จากตารางที่ 46 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
จานวนรายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มี
การดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ ไม่แตกต่างกัน ด้านความพอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดย
ภาพรวม
ตารางที่ 47 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวมภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.208
0.029
0.055
0.124
0.180*
0.180*
-

จากตารางที่ 47 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
จานวนรายได้ 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มีการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิ นชีวติ โดยภาพรวม
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ตารางที่ 48 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิน
ชีวติ โดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 5,000 บาท
0.164
0.247
0.065

5,001 – 10,000 บาท
0.164
0.083
0.099

10,001 – 25,000 บาท มากกว่ า 25,001 บาท
0.249
0.065
0.083
0.099
0.182
0.181
-

จากตารางที่ 48 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
จานวนรายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มี
การดาเนิ นชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ที่ไม่แตกต่างกัน ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการดาเนิ นชี วิต
โดยภาพรวม
ตารางที่ 49 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวิตโดย
ภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.274
0.043
0.137
0.181
0.318*
0.318*
-

จากตารางที่ 49 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
จานวนรายได้ 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มีการดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม
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ตารางที่ 50 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลัก
สังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.153
0.048
0.070
0.130
0.200*
0.200*
-

จากตารางที่ 50 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนรายได้ที่ต่างกัน ต่อการการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ พบว่าประชาชนที่มี
จานวนรายได้ 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มี ก ารด าเนิ น ชี วิต ที่ ยึด หลัก สั ง คม
พอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 51 การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) ระหว่างประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อ
การดาเนินชีวติ ที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
ด้ านการดาเนินชีวติ แบบสังคม
พอประมาณ

ตา่ กว่ า 5,000 บาท

5,001-10,000 บาท

n=41

n=69

F

p

1.60

0.366

3.27

S.D.
0.59

3.15

S.D.
0.75

3.65

0.54

3.49

0.63

3.35

0.58

3.59

0.55

5.21

0.002

3.63

0.59

3.55

0.62

3.31

0.63

3.62

0.58

6.91

0.000*

3.80

0.54

3.64

0.72

3.46

0.70

3.75

0.67

5.42

0.001*

3.75

0.63

3.72

0.67

3.46

0.68

3.75

0.62

5.56

0.001*

3.62

0.40

3.51

0.55

3.34

0.51

3.59

0.43

7.52

0.000*



1. ด้านความพอประมาณ
ในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
2. ด้านความมีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
4. ด้านความรู ้ในการดาเนินชีวติ
โดยภาพรวม
5.ด้านคุณธรรมในการดาเนินชีวติ โดย
ภาพรวม
รวม

10,001 -25,000 มากกว่ า 25,001
บาท
บาท
n=129
n=161
S.D. 
S.D.

3.14 0.64 3.26 0.65



*p < .05

ผลการทดสอบความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสั ง คมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน จาแนก
จานวนตามค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยใช้ Levene’ s test พบว่าความแปรปรวนของการการดาเนิ นชี วิตที่ยึด
หลัก สั ง คมพอประมาณทั้ง 5 ด้า น จาแนกตามจานวนค่ า ใช้จ่ า ยในครอบครั ว แตกต่ า งกัน โดยผลการ
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เปรี ยบเที ยบการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีค่าใช้จ่ายในครอบครั ว ต่ ากว่า
5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท มากกว่า 25,001 บาท มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลัก
สังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One – Way –ANOVA) มีระดับนัย
ทางสถิ ติ .05 พบว่าความแตกต่างทางจานวนค่ าใช้จ่ายในครอบครั ว มีการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคม
พอประมาณทั้ง 5 ด้าน แตกต่ า งกัน และการจาแนกรายละเอี ยดตามรายด้า นดัง นี้ ด้า นที่ 1. ด้านความ
พอประมาณในการดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม และ ด้า นที่ 2 . ด้านความมี เหตุ ผลในการด าเนิ นชี วิตโดย
ภาพรวม มีการดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณที่ไม่แตกต่างกัน ด้านที่ 3. ด้านระบบภูมิคุม้ กันใน
การดาเนิ นชี วิตโดยภาพรวม ด้า นที่ 4. ด้านความรู้ ใ นการดาเนิ นชี วิต โดยภาพรวม และ ด้านที่ 5.ด้าน
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวม มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 52 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชีวิตที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความพอประมาณใน
การดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.131
0.011
0.018
0.103
0.121
0.121
-

จากตารางที่ 52 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000
บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มีการดาเนินชีวิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่ ไม่แตกต่างกัน ด้านความ
พอประมาณในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 53 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยภาพรวมภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.298*
0.061
0.141
0.096
0.237*
0.237*
-

จากตารางที่ 53 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ
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พบว่าประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า
25,001 บาท มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความมีเหตุผลในการดาเนิ น
ชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 54 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านระบบ
ภูมิคุม้ กันในการดาเนินชี วติ โดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.312*
0.009
0.241*
0.063
0.304*
0.304*
-

จากตารางที่ 54 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000
บาท และ มากกว่า 25,001 บาท มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านระบบ
ภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 55 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่อการดาเนิ นชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านความรู ้ในการดาเนิ น
ชีวติ โดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 5,000 บาท
0.158
0.340*
0.046

5,001 – 10,000 บาท
0.158
0.183
0.111

10,001 – 25,000 บาท มากกว่ า 25,001 บาท
0.340*
0.047
0.183
0.111
0.294*
0.294*
-

จากตารางที่ 55 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า
25,001 บาท มีการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านความรู ้ในการดาเนิ นชี วิตโดย
ภาพรวม
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ตารางที่ 56 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านคุณธรรมใน
การดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 5,000 บาท
0.023
0.284*
0.076

5,001 – 10,000 บาท
0.023
0.262*
0.030

10,001 – 25,000 บาท มากกว่ า 25,001 บาท
0.284
0.008
0.262*
0.030
0.292*
0.291*
-

จากตารางที่ 56 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ
พบว่า ประชาชนที่ มี จานวนค่ า ใช้จ่า ยในครอบครั ว 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ
มากกว่า 25,001 บาท มี การดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลัก สังคมพอประมาณ ที่ แตกต่างกัน ด้านคุ ณธรรมในการ
ดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
ตารางที่ 57 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ( F-test) หลังการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่างประชาชน
ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต่างกัน ต่อการดาเนินชี วติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ด้านการดาเนิ น
ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
ตา่ กว่ า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
มากกว่ า 25,001 บาท

ตา่ กว่ า 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 มากกว่ า 25,001 บาท
0.273*
0.024
0.169
0.081
0.249*
0.249*
-

จากตารางที่ 57 การทดสอบค่าวิกฤตเอฟ (F-test) หลังจากการทดสอบความแตกต่างแบบ LSD ระหว่าง
ประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครั วที่ต่างกัน ต่อการการดาเนิ นชี วิตที่ ยึดหลักสังคมพอประมาณ
พบว่าประชาชนที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท 10,001 – 25,000 บาท และ มากกว่า
25,001 บาท มีการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ที่แตกต่างกัน ด้านการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน
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ส่ วนที่ 5 ผลของการดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ
ผลการวิเคราะห์ของผลของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ โดยเป็ นลักษณะ
คาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 58 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด
ผู้ตอบ / ไม่ ตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด
จานวน
ร้ อยละ
ตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด
190
47.50
ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด
210
52.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 58 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า ในจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
400 คน มีผไู ้ ม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 ส่ วนที่เหลือ
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ดจานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ มี
รายละเอียดแสดงเป็ นค่าความถี่จาแนกเป็ นข้อๆ ปรากฏผลดังตารางที่ 59
ตารางที่ 59 แสดงค่าความถี่ ของความคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับผลของการดาเนิ น
ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
ผลของการดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ
จานวน
ร้ อยละ
100 คือ มีความสุ ขมากที่สุด
64
33.68
50 คือ มีความสุ ขครึ่ งหนึ่งทุกข์ครึ่ งหนึ่ง
112
58.94
0 คือ ไม่มีความสุ ขเลย
14
7.36
รวม
190
100.00
จากตารางที่ 59 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นในระดับ 50 คือ มีความสุ ข
ครึ่ งหนึ่งทุกข์ครึ่ งหนึ่ง มีจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.94 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นในระดับ 100 คือ
มีความสุ ขมากที่สุด มีจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.68
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้โครงการสังคม
พอประมาณ (MOSO) และลักษณะการดาเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ ของประชาชนในนนทบุรี
และศึกษาผลจากการนาหลักสังคมพอประมาณ (MOSO) มาปรับใช้ในชี วิตประจาวันของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี โดยกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการดาเนินชีวิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นการดาเนิ นชี วิตตามแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ประชากรการวิจยั ในที่น้ ี เป็ นประชาชนที่พกั อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรีจานวน 1,052,592 คน แบ่ง
เขตการปกครองเป็ น 6 อาเภอ 10 เทศบาล ซึ่งมี 491,795 ครัวเรื อน (ที่มา : รายงานสถิติจานวนประชากร และ
บ้า น รายจัง หวัด รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดื อ น ธัน วาคม พ .ศ. 2551 จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) ผูว้ ิจยั จึ ง ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งตามตารางส าเร็ จรู ป ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% หมายความว่าประชากรตัวอย่าง 100 คน จะ
เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง 5 คน ดังนั้นจากจานวน 491,795 ครัวเรื อน ตามตารางสาเร็ จรู ป
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 400 ครัวเรื อน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิ กในครอบครัว รายได้ต่อเดือนของครอบครัวโดย
เฉลี่ย ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน ภาระมีหนี้ สิน สาเหตุหรื อที่มาของหนี้ สิน ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบมีหลายคาตอบ (multiple choice)โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว มีขอ้ คาถามจานวน 11 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ผลเกี่ ยวกับ ระดับการรั บรู ้ เกี่ ยวกับสังคมพอประมาณ(MOSO)โดยใช้คาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) ) มีสองตัวเลือก แต่ละข้อความจะเลือกตัวเลื อกที่ถูกเลือกเพียงหนึ่ งตัวเลื อก มีขอ้
คาถามจานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้คาถามปลายปิ ด
(Close-Ended Question) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีขอ้ คาถาม
จานวน 25 ข้อ

ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ
ส่ วนที่ 5 ผลของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคมพอประมาณ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้
ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
ผู้วิ จ ัย ได้วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยข้อ ค าถามที่ เ กี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม และระดับการรับรู้ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และผลของการดาเนิ นชี วิตที่ยึดหลักสังคม
พอประมาณ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออกมาเป็ น
ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่า มัชฌิ มเลขคณิ ต ( X ) และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู ้กบั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการ
รั บรู ้ กบั ลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสัง คมพอประมาณ ใช้สถิ ติท ดสอบ t-Test ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) ซึ่ งการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติท้ งั หมดใช้การวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐาน
ในจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ44.80 มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 34.50 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 46.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 39.30 มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวจานวนระหว่าง 4-6คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 มี
รายได้ต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย 10,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.30 มีค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 10,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.30 มีหนี้ สินคิดเป็ นร้อยละ 78.50 มีสาเหตุหรื อที่มา
ของหนี้ สิ น และเงิ น ออมมาจากเพื่ อ ซื้ อ สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น โทรศัพ ท์ เครื่ องซั ก ผ้า ตู ้เ ย็ น
เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ คิดเป็ นร้อยละ 18.45 ส่ วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็ นร้อยละ 53.00
การวิเคราะห์ การดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้ าน
การดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณ ทั้ง 5 ด้ าน โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิค่อนข้าง
บ่อยครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.20 –
3.65
ในด้ านความพอประมาณในการดาเนินชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิบา้ งเป็ นบางครั้ง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.97 – 3.54
ในด้ านความมีเหตุ ผลในการดาเนิ นชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิ ค่อนข้างบ่อยโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.19 – 3.81
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ในด้ านระบบภูมิค้ ุมกันในการดาเนินชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิค่อนข้างบ่อยโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.36 – 3.62
ในด้ านคุณธรรมในการดาเนินชี วิต โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิค่อนข้างบ่อยโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.20 – 3.96
ผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบของการดาเนินชีวติ ทีย่ ดึ หลักสั งคมพอประมาณทั้ง 5 ด้ าน
1.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ทั้งเพศชาย และพศหญิง มีการดาเนิ นชีวิตที่
ยึดหลักสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกัน
2.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทางอายุ มีการดาเนินชีวติ
ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน
3.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
ดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน
4.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างทางอาชีพ มีการดาเนิน
ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน
5.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างความแตกต่างทางจานวน
สมาชิกในครอบครัว มีการดาเนิน ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ไม่แตกต่างกัน
6.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างความแตกต่างทางจานวน
รายได้ มีการดาเนิน ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน
7.การดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณทั้ง 5 ด้าน ที่มีความแตกต่างความแตกต่างทางจานวน
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีการดาเนิน ชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ แตกต่างกัน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ องการรับรู้และดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณ (MOSO) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของลัก ษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสั งคมพอประมาณ จาแนกตามสถานภาพด้า นเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมในด้านความมีเหตุผล ด้านระบบภูมิคุม้ กัน ด้านคุณธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 สาหรับด้า นความพอประมาณโดยภาพรวม และความรู้ โดยภาพรวม พบว่า มี ความ
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยเพศชายมี ล ัก ษณะการด าเนิ น ชี วิต แบบสั ง คม
พอประมาณในด้านความพอประมาณโดยภาพรวมมากกว่าเพศหญิง และลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบสังคม
พอประมาณในด้านความรู้โดยภาพรวม เพศหญิงมีลกั ษณะการดาเนิ นชีวิตแบบสังคมพอประมาณในด้าน
ความรู ้มากว่าเพศชาย และ ส่ วนการดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ในด้านความพอประมาณ
โดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิ บตั ิบา้ งเป็ นบางครั้ ง ในด้านความมีเหตุผลโดยภาพรวมมีความถี่ ในการ
ปฏิ บตั ิ ค่อนข้างบ่อย ในด้านระบบภูมิคุม้ กันโดยภาพรวมมีความถี่ ในการปฏิ บตั ิ ค่อนข้างบ่อย ในด้าน
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คุณธรรมโดยภาพรวมมีความถี่ในการปฏิบตั ิค่อนข้างบ่อย ซึ่ งตรงกับความคิดของ (ศุภร เสรี รัตน์, 2540) ว่า
การมองของแต่ละบุคคลเหตุการณ์เดียวกันคนแต่ละคนอาจมีการรับรู ้แตกต่างกัน นัน่ เป็ นเพราะมีการตีความ
การแปลผลที่ต่างกันไป หรื อแม้กระทัง่ ในคนคนเดียวกันเมื่อเวลา หรื อสถานการณ์เปลี่ยนไป อาจทาให้การ
รับรู ้ แตกต่างไปจากเดิม โดยปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่ งสามารถจัดเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านเทคนิค ซึ่ งหมายถึง สภาพที่เป็ นจริ งของสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ที่ไม่ได้เกิดจากการตีความ
เช่ น ขนาดของสิ นค้า สี สันที่ ใช้ ความเข้มข้น การเคลื่ อนไหว การตัดกัน รวมถึ งการตาแหน่ งที่ มีการวาง
สิ นค้านั้น เป็ นต้น
2.สภาพความพร้ อ มของจิ ตใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่อการรั บ รู ้ หมายถึ ง สภาพจิ ตใจ ทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละคนที่มีต่อสภาพความพร้อมที่จะรับรู ้ ซึ่ งอาจมาจากนิสัยในการรับรู ้ ระดับความตั้งใจ ความ
ระมัดระวัง ความมัน่ ใจในการรับรู ้ของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เป็ นต้น
3.ประสบการณ์ ในอดี ตของผูบ้ ริ โภค เป็ นปั จจัยพื้นฐานสิ่ งหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อทั้งการรับรู ้ และการ
คาดหวัง โดยประสบการณ์ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความคาดหวังต่อสิ่ งนั้นต่างกันในระดับความ
คาดหวังที่ต่างกัน จึงส่ งผลให้การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ่ งนั้นต่างกันออกไป
4.อารมณ์ ของผูบ้ ริ โภค คื อ ความรู ้ สึก ทัศนคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ ริ โภคในขณะนั้นซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการรั บรู ้ เพราะหากเวลานั้นเป็ นช่ วงที่ผูบ้ ริ โภคอารมณ์ ไม่ดีอาจส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคไม่อยากรับรู ้ ไม่อยากสนใจในสิ นค้านั้น หรื ออาจรับรู ้สิ่งนั้นว่าไม่ดีก็ได้
5.ปั จจัย ทางวัฒนธรรมและสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภค เช่ น ชนชั้นที่ ต่า งกันสั ง คมที่
แตกต่างกัน ค่านิ ยมที่ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลที่ต่างกัน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีอิทธิ พลที่ทาให้
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1.หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรนาผลของงานวิจยั ไปดาเนิ นการจัดกิ จกรรม การประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ในการดาเนินชีวติ แบบสังคมพอประมาณให้กบั ชุ มชนอื่นๆ เพื่อสร้างระดับความรู ้ความเข้าใจให้เพิ่ม
มากขึ้น
2.ควรมี ก ารจัด กิ จกรรมให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สั ง คมพอประมาณให้ ประชาชนอย่า งต่ อเนื่ องเพื่ อ ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ตนเองได้ดว้ ย ทั้งในชีวติ ประจาวันและการดาเนินชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่น
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง
การรับรู้ และดาเนินชี วติ แบบสั งคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ และลักษณะการดาเนินชี วิตตามสังคมพอประมาณของ
ประชาชนนนทบุรี จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านกรุ ณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามนี้ ครบทุกหัวข้อ ตามความ
คิดเห็นที่แท้จริ งของท่าน เพื่อจะได้นาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ขอรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้ จะไม่
ทาให้เกิดความเสี ยหายใดๆ แก่ท่านทั้งสิ้ น ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ผูว้ จิ ยั
……………………………………………...............................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  หรือเติมข้ อความทีต่ รงกับสถานภาพของท่ านมากทีส่ ุ ด
1. เพศ
1.  ชาย

2.  หญิง

2. อายุ.......................................ปี ..........................................เดือน
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด (ปัจจุบนั )
1.  ไม่ได้ศึกษา
3.  ป.4 - ป.6
5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) / ปวช.
7.  ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

2.  ต่ากว่า ป.4
4.  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
6.  อนุปริ ญญาตรี / ปวส.
8.  สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. อาชีพหลัก
1.  ทานา/ ทาไร่ /ทาสวน
3.  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.  ธุ รกิจส่ วนตัว/ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ
4.  รับจ้าง/กรรมกร/ ทางานในโรงงาน

5. สถานภาพการสมรส
1.  โสด

2.  สมรส

3.  หม้าย/หย่าร้าง

6. จานวนสมาชิกในครอบครัว ........................................... คน
7. รายได้ต่อเดือนของครอบครัวโดยเฉลี่ย............................................................................................... บาท
8. ค่าใช้จ่ายของครอบครัวท่านประมาณเดือนละ........................................................................................บาท
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9. ขณะนี้ครอบครัวท่านมีหนี้สินหรื อไม่
1.  ไม่มีหนี้สิน
2.  มีหนี้สิน
10. สาเหตุหรื อที่มาของหนี้สินท่าน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1.  เพื่อซื้ อ/ซ่อมแซมบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย
2.  เพื่อซื้ อ/ซ่อมแซมยานพาหนะ
3.  เพื่อลงทุนในอาชีพ
4.  เพื่อการศึกษาบุตร
5.  เพื่อรักษาพยาบาลคนในครอบครัว
6.  เพื่ออุปการะ บิดา มารดา ญาต
7.  เพื่อซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ
8.  อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................
11. ขณะนี้ครอบครัวท่านมีเงินออมหรื อไม่
1.  ไม่มี
2.  มี ยอดเงินทั้งสิ้ น.........................................................บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการรับรู้ เกีย่ วกับสั งคมพอประมาณ
คาชี้แจง : ขอให้ ท่านประเมินการรับรู้ ของท่ านเกีย่ วกับสั งคมพอประมาณ โดยใส่ เครื่องหมาย  ลงในช่ องว่าง
ลาดับ
ที่

1

2.

3.

4.

ข้ อความ

การรับรู้
เคย/รู้
ไม่ เคย/ไม่ ร้ ู

ท่านเคยพบเห็นฟังสื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ในโครงการคิดอย่างยัง่ ยืน โดย กอ.
รมน. เกี่ยวกับ สังคมพอประมาณ (MOderation SOciety) หรื อ “โมโซ” หรื อ “โมโซ
ไซตี้” ในช่องทางต่างๆเหล่านี้หรื อไม่
1.1 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
1.2 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางป้ ายโฆษณา
1.3 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ อินเทอร์ เน็ต
1.4 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
1.5 สื่ อประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิพม์ นิตยสาร ฯลฯ
ท่านคิดว่า “ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่นอ้ ยเกินไปไม่มากเกินไป
เหมาะสมกับสถานะของตนเอง สภาวะและปั จจัยแวดล้อมทั้งการดารงชี วติ การทา
การเกษตรและทาธุ รกิจการเกษตรหรื อนอกภาคเกษตร และอื่น ๆ” ใช่หรื อไม่
ท่านคิดว่า “สังคมพอประมาณ (Moderation SOciety) หรื อ “โมโซ” หรื อ “โมโซไซตี้
เป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่ มโครงการวิจยั และ
พัฒนาเครื่ องมือและเครื อข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเมือง” ใช่หรื อไม่
ท่านคิดว่า “การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรื อน เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทา
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ให้การดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ” ใช่หรื อไม่
ลาดับ
ที่

5.

6.

การรับรู้
เคย/รู้
ไม่ เคย/ไม่ ร้ ู

ข้ อความ
ท่านคิดว่า “การช่วยเหลือเกื้อกูลอื่น โดยการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน รู ้จกั ผนึก
กาลัง และมีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คง เป็ นการดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ” ใช่หรื อไม่
ท่านคิดว่า “เงื่องไขคุณธรรม เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการดาเนินชีวิตแบบสังคม
พอประมาณ” ใช่หรื อไม่

ส่ วนที่ 3 ลักษณะการดาเนินชีวติ แบบสั งคมพอประมาณ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นต่ าง ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
5 =ปฏิบัติประจา 4 = ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3 = ปฏิบัติบางครั้ง 2 = ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 1 = ไม่ เคยปฏิบัติเลย
ความคิดเห็น
ข้ อความ
ลาดับ
5
4
3
2
ที่
ความพอประมาณในการดาเนินชีวติ
1

2

3
4
5

1

ท่านคิดว่าการก่อหนี้ที่มิได้ก่อให้เกิดรายได้ หรื อมิใช่เป็ นการนาเงินไปลงทุนเพื่อให้
เกิดรายได้เพิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นการซื้อสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ชีวติ ของท่าน
อาทิ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องเสี ยง โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ นั้น มีความจาเป็ นสาหรับ
ท่านและครอบครัวเพียงใด
ปั จจุบนั มีระบบการกูเ้ งิ นที่ ทาเรื่ องและอนุ มตั ิได้ง่าย ท่านคิดว่าการกูเ้ งิ นจากกิ จการ
สวัสดิ การ หรื อสถาบันการเงินต่างๆ หลายๆ แห่ งเพื่อนามาใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน
นั้น มีความจาเป็ นสาหรับท่านและครอบ
ครัวมากเพียงใด
ท่านมักใช้จ่ายเงินในการซื้อสิ นค้า/บริ การเพื่อบริ โภค / อุปโภคที่คอ่ นข้างเกินความ
จาเป็ นหรื อเกินฐานะหรื อไม่
ท่านเห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินในสิ่ งที่ไม่จาเป็ น เพื่อรักษา / เสริ มสร้างสถานภาพทาง
สังคมของท่าน ให้เท่าเทียม / ไม่ดอ้ ยกว่า บุคคลอื่นมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าการจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย ละจัดสรรเงินเพื่อการออมและเพื่อใช้จ่ายโดย
จะออมเงินตามแผน และไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่างบประมาณที่ต้ งั แผนไว้อย่าสม่าเสมอมี
ความสาคัญเพียงใด

ข้ อความ

ลาดับ
ที่

ความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ความมีเหตุผลในการดาเนินชี วติ
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1

ลาดับ
ที่
2
3
4
5

ท่านคิดว่าในการพัฒนาให้ชีวติ ก้าวหน้าได้น้ นั จะต้องอยูบ่ นหลักการพึ่งตนเอง เช่น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจเข็มแข็ง อดทนพร้อมที่จะต่อสูก้ บั อุปสรรค

ข้ อความ

5

ความคิดเห็น
4
3
2

1

ความมีเหตุผลในการดาเนินชี วติ
ท่านมีการอบรมสัง่ สอน / แนะนา / ตักเตือน / ให้ความรู ้แก่ผอู ้ ยูใ่ นความดูแลหรื อ
อุปการะ เช่น บุตร ญาติพี่นอ้ งในเรื่ องการประหยัดไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
เมื่อท่านจะดาเนินกิจกรรมใด ๆ ท่านจะวางแผนก่อนทุกครั้ง เช่นการเดินทางไป
ต่างจังหวัด การใช้จ่ายภายในครอบครัว
ในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า / บริ การท่านคานึงถึงความพอใจ ความหรู หรา ชื่อเสี ยงของ
สิ นค้า/บริ การ มากกว่าคานึงถึงประโยชน์ หรื อความคุม้ ค่า มากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าปั จจุบนั กระแสบริ โภคนิยมทาให้ท่านมีความต้องการที่เกินกว่าปั จจัยสี่ (ที่
อยูอ่ าศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) โดยไม่คานึงถึงเหตุผลความจาเป็ นที่
เพียงพอ

ระบบภูมิค้ ุมกันในการดาเนินชี วติ
1
2
3
4

5

ครอบครัวของท่านมีการออมเงินมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับรายได้
ท่านคิดว่า การประกันชีวติ การซื้ อพันธบัตร หรื อระบบการออมอื่นๆ ที่มีการออมเงิน
อย่างสม่าเสมอ มีความจาเป็ นเพียงใด
ท่านให้การอบรม ให้คาปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านในเรื่ องต่างๆ อาทิ การใช้จ่ายและการรู ้จกั ประหยัดอดออม ตลอดเวลา
ท่านคิดว่า การได้รับโอกาสการเรี ยนรู ้ เช่น เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ข่าวสารจาก
สื่ อมวลชน อันทาให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เป็ นประโยชน์แก่การดารงชีวติ และอาชีพ
การงานของสมาชิกในครอบครัว นั้นมีความสาคัญเพียงใด
ท่านหาโอกาสทากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น รับประทานร่ วมกัน
การปลูกผักสวนครัวการออกกาลังกายทัศนศึ กษา การไปเยี่ยมญาติในโอกาสสาคัญ
เพื่อให้เกิดความอบอุ่นภายในครอบครัว ตลอดเวลา

ความรู้ ในการดาเนินชี วติ
1
2
3
4

ท่านคิดว่าท่านมีความรู ้ในเรื่ องการจัดทาบัญชีครัวเรื อนมากน้อยเพียงใด
ท่านคิ ดว่าการศึ กษาในเรื่ องการจัดการการเงิ นมี ความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตใน
ระดับ
ท่านคิดว่าการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ มี
ความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ในระดับใด
ปั จจุบนั ในโลกยุคข่าวสาร ท่านคิดว่าการใช้ความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจดาเนินกิจกรรมใด ๆ นั้นไม่เพียงพอแต่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการติดต่ออย่าง
รอบคอบ และระมัดระวัง
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5

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ความรู ้เป็ นสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการแสวงหาการศึกษาเพิ่มเติม การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ผอู ้ ื่น การอ่านและอื่น ๆ ซึ่งท่านจะปฏิบตั ิเป็ นประจาและเป็ นหลักการ
ดาเนินชีวติ ของท่าน

ข้ อความ

5

ความคิดเห็น
4
3
2

1

คุณธรรมในการดาเนินชีวติ
ท่านคิดว่าได้นาหลักศาสนาใช้ในการดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นระดับใด เช่น ประพฤติดี ละ
เว้นชัว่ ยึดมัน่ ในศีลห้า
ท่านเห็ นว่าการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบนั คนเก่ง หรื อคนที่ มีความสามารถควรเป็ นผูม้ ี
คุณธรรมด้านความซื่อสัตว์ สุจริ ต อยูใ่ นระดับใด
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ปัจจุบนั เงินเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการนามาซึ่งความอยูด่ ีมีสุขของ
ครอบครัวมากกว่าจะมัวคานึงถึงคุณธรรม
ท่านคิดว่าการอบรมธรรมมะเดือนในหน่วยงานไม่มีความจาเป็ นแต่เป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ
และเสี ยเวลา
ท่านคิดว่าการมี คุณธรรม อาทิ ความซื้ อสัตย์ สุ จริ ต ความอดทน ความเพียร การมี
สติ ปัญญา เป็ นหลักในการดาเนิ นชี วิตที่ จาเป็ น และเป็ นสิ่ งยืดเหนี่ ยวจิ ตใจให้ท่าน
กระทาในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความถูก
ต้องและเหมาะสม

ส่ วนที่ 4 ผลของการดาเนินชีวติ ที่ยดึ หลักสังคมพอประมาณ ท่านคิดว่าทาให้มีความสุ ขในการดาเนินชีวติ อย่างไร
(100 คือ มีความสุ ขมากที่สุด 50 คือ มีความสุ ขครึ่ งหนึ่งสุ ขครึ่ งหนึ่ง 0 คือ ไม่มีความสุ ขเลย)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

...ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม...
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