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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง และเพ่ือศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ที่จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงส่งเสริมพัฒนา
และกระตุ้น ให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
ตลอดจนหน่วยงานในอนาคต กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 251 คน ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ ี่ยงเบน มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 25 - 35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน ส่วนใหญ่มีตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป มีการออมเดือนละ 1,000 - 5,000 บาท 
และมีหนี้สินอยู่บ้าง  
 2.  ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.61, S.D. = .498) เมื่อ
พิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ( X  
=  3.91,S.D. = .652) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล ( X  = 3.63, S.D. = .671) ด้านเงื่อนไข
ความรู้ ( X  = 3.63, S.D. = .606) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ( X  = 3.62, S.D. = .707) ด้านความ
พอประมาณ ( X  = 3.28, S.D. = .728)  
  
คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง  
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to examine the extent to which the 
philosophy of sufficiency economy has been applied by the Comptroller General’s 
Department officers to their everyday activities; and the way the Comptroller 
General’s Department officers apply the sufficiency economy concept to their lifes in 
order to find the appropriate methods to develop and create widespread application 
of this concept. The samples used in this research were 251 individuals. The method 
used to analyze data in this research would be the basic statistics: frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  
 The results of this research found that: 
 1. Most of the Comptroller General’s Department officers were female, aged 
between  
25 - 35 years. They had bachelor degree. They were single and typically had 3 - 5 
family members. They were in practitioner level with salary more than 20,000 - 
30,000 baht per month which was used for saving around 1,000 - 5,000 baht. It was also 
found that they had small amount of debt. 2. From the collected data, it couid be 
analyzed that the majority of Comptroller General’s Department had applied the 
philosophy ( X  = 3.61, S.D. = .498), when considering in each aspect, the results found 
that every aspect was at high level: self - immunity ( X  =  3 . 9 1 ,S.D. = .6 5 2 ) , 
reasonableness ( X  = 3.63, S.D. = .671), knowledge ( X  = 3.63, S.D. = .606), morality  
( X  = 3.62, S.D. = .707), moderation ( X  = 3.28, S.D. = .728). 
 
Key word :  Philosophy of  Sufficient Economy, Officers way of life, The Comptroller 
General’s Department  
. 
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ความสำคัญของเรื่องที่วิจัย 
 “เศรษ ฐกิ จพ อเพี ย ง”  เป็ นป รั ชญ าที่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ ได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ (กรมการพัฒนาชุมชน , 
2549: 1) เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดย
คำนึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจ อีกทั้งยังช่วยให้คนมีสติและเกิดปัญญาใน
การใช้ ความรู้ ความสามารถของตน เองอยู่
ตลอดเวลา เนื่ องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยแท้จริงแล้วก็คือหลักธรรมนั้นเอง
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง
แน วท างก ารดำรงอยู่ แ ละป ฏิ บั ติ ต น ขอ ง
ประชาชนทั่ ว ไป ในทุ กระดั บ  ตั้ งแต่ ระดั บ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
ดำเนินชีวิตอยู่การพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย  
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่
น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้าง
ใดข้างหนึ่งและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสินใจ 
การกระทำ การลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมี
ผลคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่เกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ  
 การมีภูมิคุ้มกันที่ ดี ในตัว หมายถึง การ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้ง
ภายในและภายนอก 
 ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้  ต้ องเห็ น
ความสำคัญของความรู้และการเรียนรู้ การมี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาใน
การดำเนินชีวิต 
 กรมบัญชีกลางได้น้อมนำแนวความคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตของข้าราชการ โดยมี
นโยบายส่งเสริมให้ ข้าราชการทุกระดับนำ
ความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
การทำงานและการดำเนินชีวิต เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจาก
ข้ า ร า ช ก า ร เป็ น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง
กรมบัญชีกลาง ต้องยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของข้าราชการ มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
ด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามธรรมเนียมของ
ข้าราชการ ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อภารกิจ 
ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ใต้บัญชาและประชาชน 
การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในกรอบระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ทำให้ข้าราชการต้องเผชิญปัญหารอบ
ด้านในการดำเนินชีวิต เช่น การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ การแสวงหา
ปั จจั ย พ้ื น ฐาน ในการดำรงชี วิ ต จากภ าวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันด้วยข้อจำกัดของเงินเดือน 
รวมถึงภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและหนี้บัตร
เครดิตมาเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือสินค้า
ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ ล้วนเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับข้าราชการเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็น



 4 

ทางออกช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างไรใน
ความพอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
โดยศึกษาจากกลุ่มข้าราชการกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือที่จะสามารถนำสารสนเทศที่เป็นผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาการนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ของข้าราชการได้อย่างกว้างขวาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เ พ่ื อ ศึ ก ษ าร ะดั บ ก า รน ำป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ข้าราชการกรมบัญชีกลาง  
 2.  เพ่ือศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ
กรมบัญ ชีกลาง ที่ จะสามารถนำไปใช้ เป็ น
แนวทางปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้น ให้
เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม 
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ตลอดจน
หน่วยงานในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยและเก็บ
ข้อมูลในเรื่อง “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไป ใช้ ใน ก ารด ำ เนิ น ชี วิ ต ข อ งข้ า ร าช ก าร
กรมบัญชีกลาง” โดยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการ
วิจัย ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
อยู่ได้อย่างพอเพียงกับรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
ภายใต้ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม  
 2.  ขอบ เขตด้ านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง  

 ประชากรในการวิ จั ย  คื อ  ข้ าราชการ
กรมบัญชีกลาง จำนวน 676 คน 
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  ข้ า ร า ช ก า ร
กรมบัญชีกลาง จำนวน 251 คน โดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane เพ่ือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 ตั ว แ ป ร ต้ น ห รื อ ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 
(Independent Variables) แบ่งเป็นปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 5. จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 6. ระดับตำแหน่ง 7. รายได้ต่อเดือน 
8. การออม และ 9. ภาระหนี้สิน  
 ปัจจัยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำเนินชีวิต ได้แก่ 1. ความพอประมาณ 
2. ความมี เหตุผล 3. การมีภูมิ คุ้ มกันที่ ดี  4. 
เงื่อนไขความรู้ และ  5. เงื่อนไขคุณธรรม 
 ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent Variables) 
ได้แก่ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
 1.  ท ำให้ ท ราบ ระดั บ ก ารน ำป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ข้าราชการกรมบญัชีกลาง 
 2.  ผลการศึกษาจะสามารถนำแนวทางใน
การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้น ให้เกิด
การนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม เพื่อ
ประโยชน์ ต่ อตน เอง ครอบครัว  ตลอดจน
หน่วยงานในอนาคต 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรม 
ฝ่ายพลเรือน ซึ่ งได้รับการบรรจุแต่งตั้ งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับปัจจุบันคือ พ.ศ. 2551)   
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 ป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง  ห มายถึ ง 
แนวทางในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ
กรมบัญ ชีกลางที่ อยู่ บน พ้ืนฐานที่ ส ามารถ
พ่ึงตนเองได้และไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตนเอง รู้จัก
พอประมาณ และการเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
เดินทางสายกลาง ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุ
นิยม ซึ่ งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะ
ประกอบด้วย 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม 
 ทางสายกลาง หมายถึง มีความ “พอดี  
พอเหมาะ” ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปไม่
เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป หรือไม่มากจนเกินไป
และไม่น้อยจนเกินไป 
 ความพอประมาณ หมายถึง มีการจัดทำ
บัญชีรายรับ - รายจ่าย จัดสรรเงินเพ่ือการออม
จึงทำให้มีเงินเหลือเก็บ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
แต่ทั้งนี้ความพอประมาณก็สามารถกู้เงินมาใช้
จ่ายในครอบครัวได้ แต่ต้องไม่ใช้จ่ายในการ
รักษาและเสริมสร้างสถานภาพทางสังคม 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาที่จะ
ดำเนินการหรือวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติด้วย
ความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ คำนึงถึงเหตุและ
ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด พิจารณาในระดับของ
ความพอประมาณโดยไม่คำนึงถึงความหรูหรา 
สามารถไปใช้ในการดำเนินชีวิต  
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การใส่ใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
โดยมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการ
ตรวจสุขภาพประจำ มีการแบ่งรายได้เพ่ือเป็น
เงินออมให้กับตนเองและครอบครัว   
 เงื่อนไข หมายถึง การตัดสินใจและการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

 ความรู้ หมายถึง การได้รับโอกาสเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีหรือข่าวสารต่างๆ โดยการศึกษา
อบรมหรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการศึกษาของตนเอง ทำให้เท่าทันกับ
เหตุการณ์   
 คุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต นำหลักคำสอนของ
ศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักของ
คุณธรรม ด้วยการประพฤติดี ละเว้นความชั่ว ยึด
มั่นในศีลให้ มีความอดทน มีความเพียร มีน้ำใจ
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพ่ือนร่วมงาน จึงจะทำให้
มีผลต่อความสำเร็จของงาน 
 การดำเนิ นชี วิตตามปรัชญ าเศรษฐกิ จ
พอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตโดยหลักการ
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้าน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ภายใต้เงื่อนไขด้าน
ความรู้และด้านคุณธรรม ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy)  เป็ น ห นึ่ ง ใ น แ น ว
พระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการ
ดำรงชีวิต ที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ
และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่าง
สมบูรณ์ ได้พระราชดำริให้คนไทยนำไปปฏิบัติ
ตั้ งแต่ปี  2517 ดั งพระบรมราโชวาทใน พิธี
พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
18 กรกฎาคม พ .ศ . 2517 ความตอนหนึ ่งว่า
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 “… การพัฒ นาประเทศจำเป็ นต้ องทำ
ตามลำดับขั้นตอน ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและการใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถูกตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
โดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญยกเศรษฐกิจขั้นที่ สู งขึ้นให้ รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่เน้นแผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง
ต่างๆขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว
ได้ ในที่ สุด  ดั งเห็นได้ที่ อารยประเทศหลาย
ประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงในเวลานี้…” 
 
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี
ระบบภู มิ คุ้ มกัน ในตั วที่ ดีพอควรต่ อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้อง
เส ริ ม ส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน จิ ต ใจ ข อ งค น ใน ช าติ  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา 
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้ งด้ านวัตถุ  สั งคม สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม  
 

 สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
พิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 
2549: 10) 
 1)  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็ น  โดยมี พ้ื น ฐานจากวิถี ชี วิ ตดั้ ง เดิ มของ
สั งคม ไท ย  ส าม ารถน ำม าป ระยุ ก ต์ ใช้ ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 
 2)  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3)  ค ำนิ ย าม  ค ว าม พ อ เพี ย งจ ะต้ อ ง
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
(1 ) ความพอประมาณ  (2) ความมี เหตุผล 
(3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
 4)  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ ในระดับพอเพียงนั้ น
ต้องการอาศัยทั้ งความรู้และคุณธรรมเป็ น
พ้ื น ฐ า น  ก ล่ า ว คื อ  (1 ) เงื่ อ น ไข ค ว า ม รู้  
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
(2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง   
 5)  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สั งคม สิ่ งแวดล้อม ค วามรู้และ
เทคโนโลยี  
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาแนวคิดใน
ก ารด ำร งชี วิ ต  บ น ท างส าย ก ล า ง  ค ว าม
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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ในตัว พออยู่พอกิน ไม่ ฟุ่ม เฟือย พ่ึ งตนเอง 
ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน โดยใช้สติปัญญาใน
การดำรงชีวิต 
 
 การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  เนื่องจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นทั้ งปรัชญาสำหรับพัฒนาประเทศ และ
สำหรับดำเนินชีวิตของบุคคล จะดำเนินชีวิต
อย่างไรจึงเรียกว่าปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นข้อกังขาอันดับแรก วิธีคิดง่ายๆ 
ได้แก่ การพิจารณาว่ามนุษย์เราประกอบด้วย
สองส่วน คือร่างกาย และจิตใจ ซึ่งต่างต้องได้รับ
การตอบสนอง ร่างกายจะอยู่ได้ต่อเมื่อมีสิ่งหล่อ
เลี้ยงตามที่ธรรมชาติกำหนดมา ฉะนั้นเราต้อง
แสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ร่างกายต้องการด้วย
สังคมยอมรับ เมื่อใดได้มาครบถ้วน เมื่อนั้น
ร่างกายจะอยู่ในสภาพ “เพียงพอ” การดำเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีทั้งความ 
“เพียงพอ” ทางร่างกาย และ “พอเพียง” ทาง
จิตใจ ซึ่งต้องรับการฝึกฝนให้เข้าใจ และเกิดวินัย
ที่จะปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นๆ 
 ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ 
 การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในระดับต่างๆโดยพิจารณาถึงความพอเพียงใน
การดำเนินชีวิตทุกย่างก้าว ได้แก่ 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ ไม่ ใช้จ่ ายเกินตัว ไม่
ลงทุนเกินขนาด คิดและว่างแผนอย่างมีเหตุผล
และคุณ ธรรมรอบรู้  รอบคอบ ระมั ดระวั ง 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมสัมฤทธิ์ผลและทันกาล 
 2.  ด้านจิตใจ เข้มแข็ง กตัญญู มีความเพียร 
มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคงสุจริต 
จริงใจ คิดดี ทำดี แจ่มใส เอ้ืออาทร แบ่งปัน เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือ
เกื้ อกูลกัน  ประสานสัม พันธ์  รู้ รัก  สามั คคี

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
รักษ า เอกลั กษ ณ์  ภ าษ า ภู มิ ปั ญ ญ า และ
วัฒนธรรมไทย 
 4.  ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่ างฉลาด 
ประหยัดและรอบคอบ ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน 
 5.  ด้ านเทคโนโลยี  รู้ จั กใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้ องกั บความต้ องการและ
สภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม พัฒนาเทคโนโลยี
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 
 
 ทฤษฎีในการดำเนินชีวิต 
 วิทยากร เชียงกูล (2548: 48) ได้กล่าวถึง
การดำเนินชีวิตซึ่งดาไล ลามะ ได้กล่าวไว้ว่าเป็น
สิ่งที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับความโลภคือแม้ว่า
จุดหมายลึกๆ คือ การแสวงหาความพอใจแต่น่า
แปลกที่หลังจากได้ในสิ่งที่ใจปรารถนาแล้วคุณก็
ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีนั้นเอง สิ่งที่ขจัดความโลภได้
อย่างแท้จริงคือความพอใจ ถ้าคุณมีความรู้สึก
พอใจมากเพียงพอการที่คุณจะได้เป็นเจ้าข้าว
เจ้าของสิ่งนั้นหรือไม่ก็ไม่สำคัญ ไม่ว่าจะได้หรือ
ไม่ได้คุณก็ยังรู้สึกพอใจอยู่ดี 
 Maslow (1959: อ้างถึงใน  รุ่ ง แก้วแดง , 
2549: 64 – 65) ได้เสนอทฤษฎีลำดับขั้นความ
ต้องการ (Hierarchy of Neede Theory) ซึ่ ง
ความต้องการอาจเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  
 1.  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ก า ย ภ า พ 
(Physiological Needs) เป็ น ค วามต้ อ งการ
ระดับต่ำสุดหรือความต้องการทางด้านร่างกาย 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety & 
Security Needs) ประกอบด้วย ความต้องการ
ความปลอดภัย ปรารถนาที่ จะได้ รับความ
คุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ ที่จะมีต่อร่างกาย 
  3. ความต้องการด้านความรักจากสังคม 
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(Love or Social Needs)  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม
ต้องการที่จะให้ผู้อื่นชื่นชอบตน มีความสำคัญต่อ
ผู้อ่ืนและเป็นสมาชิกของกลุ่มที่สมาชิกของกลุ่ม
อ่ืนๆ ยอมรับ  
 4.  ความต้องการความยกย่องเคารพ 
(Esteem Needs) หมายถึง ความต้องการให้
เกิดความเคารพตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้
ประสบความสำเร็จและการได้รับการยอมรับ
 5.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self 
– Actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลนั้นได้ใช้
ความสามารถของตนในทุกด้านได้เป็นทุกอย่างที่
ตั วเขาปรารถนาจะเป็น  ซึ่ งแต่ละคนจะไม่
เหมือนกันสุดแต่ความสามารถและความต้องการ
ของคนนั้นๆ  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 สาธิต พูลยรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง “ระดับ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน กรณีศึกษา กองพันทหารสื่อสาร
ที่  6 กองพลทหารราบที่  6 จังหวัดร้อยเอ็ด”  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันของ
ข้าราชการทหารในกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กรม
ทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยทีมีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สม่ำเสมอในการจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน 
และความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกองพัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
.05 

 นภาพรรณ วงค์มณี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การนําแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน:
กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาถึงการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการนําแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง โด ย ร ว ม  ด้ า น ค ว า ม
พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมี
คุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า การนําแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างไป
ตาม   
 จิรายุ  พ่วงศรี (2550) ศึกษาเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” มี
จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ถึงปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลว่ามีผลต่อการรับรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ด้าน คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ ดี ในตัวและได้นํ าไปประยุกต์ ใช้  
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ให้ พ้นจากความ
ยากจน ให้พอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ ให้มี
ชีวิตที เรียบง่ายและให้ยึดถือทางสายกลาง
 สัณห์เพชร สายสรรพมงคล (2559) ศึกษา
เรื่อง การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมกิจการ
พลเรือนทหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนำ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมกิจการพลเรือน
ทหาร และเพ่ือนำเสนอรูปแบบการนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารผล
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การศึกษาพบว่า สำหรับความรู้ความความเข้าใจ
เกี่ ย วกับปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพียงผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ ในระดับมาก 
วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการกรมกิจการพล
เรือนทหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับเข้มแข็งมาก 
และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจำวันของข้าราชการกรมกิจการพล
เรือนทหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง มาเป็น
พ้ืนฐานของกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงตัวแปรอิสระของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง ว่ามีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร เพ่ือจะ
นำไปพัฒนาต่อไป ดังปรากฏในกรอบความคิดในงานวิจัยครั้งนี้ ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

       ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5.จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
6.ระดบัต าแหน่ง  
7.รายไดต้่อเดือน 
8.การออม 
9.ภาระหน้ีสิน 

ปัจจัยเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

 

1. ความพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล 
3. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
4. เง่ือนไขความรู้ 
5. เง่ือนไขคุณธรรม 
 

 
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
ของขา้ราชการกรมบญัชีกลาง 
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3.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้ทำการคำนวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมด 676 คน 
ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้ สูตรของTaro Yamane 
(1973: อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
เพ่ือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด ที่จะ
ยอมรับ ได้ ว่ ามากพอที่ จะเป็ นตั วแทนของ
ประชากรได้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 
0.05 ผลการคำนวณทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
251 คน แล้วทำการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 251 
คน 
 การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยผลจา
การคำนวณได้ดังนี้ 

 สูตร  n =  
2

)e(N1(

N

+
  

n    = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   = ขนาดของประชากร 
e   =   ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้  (กำหนดค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05 ) 

 แทน n = 
2

)05.0(6761

676

+
   

n =  251.30  
ดังนั้น n =  251 คน 
 ดังนั้นจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ
เท่ากับ 251 คน 
 
 เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย   ซึ่ ง แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ            
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 1. เพศ 2. 
อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพการสมรส 
5. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 6. ระดับตำแหน่ง 
7. รายได้ ต่อเดือน 8. การออม และ 9. ภาระ
หนี้สิน มีคำถามทั้งหมด 9 ข้อ โดยลักษณะของ

คำถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist)
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  
โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale ซึ่งแบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลำดับ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน 
เห็นด้วย  = 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  = 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  = 1
 คะแนน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการประสานกับข้าราชการใน
ระดับผู้บังคับบัญชาของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้า
แ จ ก แ บ บ ส อบ ถ าม แ ก่ ก ลุ่ ม ป ระช าก ร ใน
กรมบัญชีกลาง จำนวน 251 ชุด ด้วยตนเอง เพื่อ
จะได้อธิบายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจคำถาม
ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย       
 โด ย ส ถิ ติ เชิ ง พ ร ร ณ น า  (Descriptive 
Statistics) ที่ ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย   
 1.  ค่ าร้ อยละ  (Percentage) ใช้ ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้านงานของกลุ่มตัวอย่าง           
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ใช้ ในการ
วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ สถานีดับเพลิง
และกู้ภัยธนบุรี 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ 
“การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาพรรณ  วงค์มณี  (2553) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําแนวทางปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน:กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง 
ตําบลเจริญเมือง  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย” 
ระดับการนําแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม อยู่ ในระดับมาก  
  1.  ด้ านความพอประมาณ  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .728 โดยเฉพาะประเด็น การ
ใช้ จ่ าย เท่ าที่ จ ำ เป็ น  ท ำให้ มี เงิน เหลื อ เก็ บ 
รองลงมาประเด็น ควรจัดทำบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย และจัดสรรเงิน เพ่ือการออมเสมอ 
ประเด็น บางครั้งมักกู้เงิน หรือ ใช้บัตรเครดิต
เพ่ือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประเด็น ไม่
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการรักษาสถานภาพทาง
สังคม และประเด็นการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 
อาทิ  โท รศั พท์ มื อถื อ  คอม พิ วเตอร์  ห รื อ 
เครื่องปรับอากาศ ไม่มีความจำ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สาธิต พูลยรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง 
“ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษา กองพันทหาร
สื่ อสารที่  6 กองพลทหารราบที่  6  จั งหวัด
ร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษารายได้
ต่อเดือน การเข้าอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสม่ำเสมอในการ
จัดทํ าบัญชี รับจ่ ายในครัว เรือน  และความ
สม่ำเสมอในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกอง
พัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ด้านความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
มาก มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  3.63 มีค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .671 โดยเฉพาะประเด็น ความ
มีเหตุผล คือ การคิดก่อนทำ เน้นความจําเป็น
ไม่ ใช่ ความอยากมี อยากได้  มี ความถี่ ถ้ วน 
รอบคอบ รองลงมาประเด็นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และ
ปฏิบัติงานได้ทุกรูปแบบ ประเด็น มีการวางแผน
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานเสมออยู่ ประเด็น ใน
การซื้อสินค้า/บริการ ไม่ได้คำนึงถึงความหรูหรา 
หรือ ชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ และประเด็น เห็น
ด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า ความพอเพียง ก็
สามารถกู้ เงินได้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัฒนา สาธรคุณธรรม (2551) ศึกษาวิจัยเรื่ อง
“คุณธรรม การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย” การปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม การ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จํานวน 
8 ด้านโดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมากทุก  
 3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการ
ดำเนินชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .652 โดยเฉพาะ
ประเด็น แบ่งส่วนหนึ่งของรายได้เป็นเงินออม
ของตนเองและครอบครัวทุกเดือน รองลงมา
ประเด็น ก่อนเดินทางมีการวางแผนล่วงหน้า
ก่อนเสมอประเด็นบัตรเครดิตทำให้การใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนสูงขึ้น ประเด็น ควรเปิดไฟเฉพาะดวง
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ที่จำเป็น และเปิดเครื่องปรับ อากาศที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และ
ประเด็น ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล
ใน ครอบครัวอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรายุ พ่วงศรี (2550) ศึกษาเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” 
มีจุดมุ่ งหมายที่ จะศึกษาเปรียบ เที ยบและ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลว่ามีผลต่อ
การรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 
ด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและได้นําไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ให้ พ้นจากความ
ยากจน ให้พอมีพอกินและมีสัมมาอาชีพ ให้มี
ชีวิตทีเรียบง่ายและให้ยึดถือทางสายกลาง   
 4. ด้ านความรู้ ในการดำเนิ น ชี วิ ต  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
มาก มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  3.63 มีค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .606 โดยเฉพาะประเด็น ทาง
สายกลาง หมายถึง ความพอดี พอเหมาะ ไม่ตึง
เกินไปไม่หย่อนเกินไป ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้ า
เกินไป รองลงมาประเด็น องค์ประกอบของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว บนเงื่อนไขของ
ความรู้คู่คุณธรรม ประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเรื่องของการประหยัด อดออม ใช้ชีวิตบน
ทางสายกลาง ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงใช้ไม่ได้
สําหรับคนในสังคมเมือง และประเด็น ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนําไปใช้ได้กับเกษตรกรรม
เท่านั้น  การทําธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม
นําไปใช้ไม่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของนภา
พรรณ วงค์มณี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การนํา
แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน:กรณีศึกษา 
ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการนํา
แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม ด้านความพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผล และด้านการมีคุ้มกันที่ดี อยู่ใน
ระดับมาก    
 5. ด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .707 โดยเฉพาะประเด็น ความ
มีน้ำใจต่อเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อความสำเร็จของ
งาน รองลงมาประเด็น การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
สอดคล้องกับหลักของคุณธรรม ประเด็น การ
ฝึกอบรมของหน่ วยงานเกี่ ยวกับ เศรษฐกิจ
พอเพียง จะเป็นความรู้อย่างยิ่งในการนำไป
ปฏิบัติ ประเด็น ผลจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต และประเด็นปัจจุบันเงินไม่ได้เป็น
สิ่ งจ ำเป็ น ในการอยู่ ดี มี สุ ขของครอบครั ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัณห์เพชร สายสรรพ
มงคล (2559) ศึกษาเรื่อง การนำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ข้ าราชการกรมกิ จการพล เรื อนท ห าร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร และเพ่ือ
นำเสนอรูปแบบการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ
กรมกิจการพลเรือนทหาร ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ ค วามความ เข้ าใจ เกี่ ย วกับปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ในภาพรวม
อยู่ในระดับเข้มแข็งมาก และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของ
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ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก   
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง”   
 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ข้าราชการกรมบัญชีกลางส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีช่วงอายุ 25 - 35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรส  และมี
สมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน  ส่วนใหญ่มี
ตำแหน่งปฏิบัติงาน มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 
30,000 บาท ขึ้นไป มีการออมเดือนละ 1,000 - 
5,000 บาท และมีหนี้สินอยู่บ้าง  
 2.  ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ใน
ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก  ( X = 3 .6 1 , 
S.D.=.498)  เมื่อพิจารณารายด้าน โดย 
รียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ( X =  3.91,S.D. = 
.652) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล ( X  = 
3.63, S.D. = .671) ด้านเงื่อนไขความรู้ ( X  = 
3.63, S.D. = .606) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม  ( X  
= 3.62, S.D. = .707) ด้านความพอประมาณ 
( X  = 3.28, S.D. = .728)  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย     
 1. ด้านความพอประมาณในการดำเนิน
ชีวิต  ควรจัดแข่ งขันการนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีรางวัล
พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ บุคลากรที่ชนะเลิศเพ่ือ
ส่งให้บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะบุคคลากรที่มี

ระดับรายได้ต่ำได้ฝึกฝนหลักการนำไปใช้จริงใน
ชีวิต  
 2.  ด้านความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต 
ควรศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานควรจัดอบรมเรื่องความสำคัญของการ
น ำ เสน อห ลั ก เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งไป ใช้ ใน
ชี วิ ตประจำวัน  และวิธี ก ารนำไป ใช้ ให้ แก่  
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำ โดยเปิดโอกาสให้
ครอบครัวของบุคลากรได้เข้ามารับการอบรม
ด้วย   
 3.  ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในการ
ดำเนินชีวิต ควรจัดอบรมความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากร รวมถึงมีการจัดทำโครงการ
เพ่ือให้เกิดการสร้างงานขึ้นมาจริงๆ และมีวิจัย
อีกครั้งเพื่อการติดตามผลที่ได้ 
 4. ด้านความรู้ในการดำเนินชีวิต ควรจัด
อบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากรเพ่ือมี
ความเข้าใจมากขึ้น ทำให้มีการวางแผนดำเนิน
ชีวิตที่ดีขึ้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีวินัย
การใช้จ่ายเงินรวมถึง เตรียมตัวให้พร้อมรับต่อ
ผลกระทบทีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว 
 5.  ด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ควรมี
การศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากรเพ่ือจะได้มีแนวทาง
ที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่สามารถ
นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้จริง 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง การนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ของข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการวิจัยในครั้งต่อไป
เพ่ิมเติมดังนี้    
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 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะ 
ข้ าราชการกรมบัญ ชี กล าง  จึ งค วรศึ กษ า
ข้าราชการสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  
 2. ควรจัดอบรมความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ ข้าราชการกรมบัญชีกลาง รวมถึงมีการ
จัดทำโครงการเพ่ือให้เกิดการสร้างงานขึ้นมา
จริงๆ และมีวิจัยอีกครั้งเพ่ือการติดตามผลที่ได้   
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