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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ�าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกบัคณุภาพชวีติ เก็บข้อมลูจากก�าลงัพลชัน้ประทวนกองพนัทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่า F-test,  ค่า  t-test และ
    ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตามปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงอายุ
ราชการเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจ�าแนกตามระดบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต ด้านท่ีมีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านจิตใจกับด้านจิตวิญญาณ ส่วนด้านที่มีระดับ
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยีกับด้านร่างกาย

ค�ำส�ำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต ก�าลังพลชั้นประทวน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

Abstract
  The objectives of this research to study the 1) the lifestyle according the implementation of 
sufficiency economy which will be classified by each individual factor, 2) the lifestyle according the 
implementation of sufficiency economy theory which will be classified by the understanding level of 
the implementation of sufficiency economy theory, 3) the relationship between lifestyle, the imple-
mentation of sufficiency economy theory, and the quality of life. This study collected data using 
responses from the questionnaire distributed among 129 noncommissioned officers of the 1st Field 

*กองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รักษาพระองค์ 
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Artillery Battalion, King’s Guard. Statistical data analyzing, standard deviation, one way ANOVA, F-Test, 
T-Test and Pearson’s Correlation Coefficient test the hypothesis.
  The results are as follows: 1) understanding in sufficiency economy theory determine the degree 
of lifestyle behavior towards sufficiency. Lastly, 2) the correlations between the implementation of 
sufficiency concept and quality of life are significant. Particularly, the spiritual aspect and psychological 
aspect is highest whereas the psysiological aspect and technological aspect is the lowest.

Keywords:  Sufficiency economy theory, Quality of life, Noncommissioned, 1st Field Artillery Battalion,   
   King’s Guard

ความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย
  ในปัจจุบันก�าลังพลชั้นประทวนส่วนใหญ่มักจะ
ประสบปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตทั้งด้าน ปัญหาเร่ือง
ความเป็นอยู่ ปัญหาเรื่องครอบครัว ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ที่ไม่เพียงพอในการจุนเจือครอบครัว 
  ผู ้วิจัยในฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนี้ จึงมีความคิดที่จะขยายแนว
ความคิดในการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปยังก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
1 รักษาพระองค์ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าการน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตของ
ก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 1 รักษา
พระองค์ จะส่งผลให้คณุภาพชีวติของก�าลงัพลชัน้ประทวน
กองพนัทหารปืนใหญ่ที ่ 1 รักษาพระองค์ดีข้ึน ดงันัน้ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลัง
พลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และจ�าแนกตามระดับความรู้
ความเข ้าใจ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิ ตของก� าลั งพลชั้ น
ประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 1 รักษาพระองค์ ซ่ึงจะ
น�าผลการวิจัยจะไปขยายความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ก�าลงัพลชัน้ประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ ที ่1 รกัษาพระองค์ 
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลช้ันประทวนกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล
  2. ศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตามระดับความรู้
ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงกับคุณภาพชีวิต

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรม-
ราโชวาท และพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2517 ในระยะแรกๆ ประชาชนไม่ให้
ความสนใจมากนัก แต่หลังเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เม่ือปี 2540 ประชาชนชาวไทยระดับต่างๆ 
ต่างหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและวิถีปฏิบัติตาม
แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2547: 6) ได้ประมวลความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไว้ว่า “...เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวการ
ด�ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชน ในทกุระดับตัง้แต่ระดบั
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก ้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ
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สมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นกัธรุกจิทกุระดบั ให้มีส�านกึในคุณธรรม ความซ่ือสตัย์สุจรติ 
และให้มคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด�าเนนิชวีติด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี...” ผู้วิจัยจึงได้สนใจน�ามา
เป็นตัวแปรส�าคัญในการศึกษา เพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 1 
รักษาพระองค์ โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านหลักๆ ที่เป็นหัวใจของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน คือ ด้านความพอ
ประมาณ ด้านความมเีหตผุล ด้านการมภีมูคิุม้กนัในตวั ด้าน
เงื่อนไขกรอบความรู้ และด้าน เงื่อนไขคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อ
ให ้ เนื้อหาในการศึกษาครอบคลุมตามความหมายที่
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ประมวลไว้ 
  ส�าหรับพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ศึกษา 5 ประเด็นส�าคัญ คือ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นหลักส�าคัญท่ีจะน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตของ
ก�าลงัพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษาพระองค์ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ การพัฒนาท่ีย่ังยืน
นั้นเป็นการพัฒนาที่บูรณาให้เกิดองค์อย่างมีดุลยภาพ โดย
ทัง้ด้านจติใจ ด้านสงัคม ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เทคโนโลยี 
และเศรษฐกิจ จะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงจะท�าให้เกิด
ภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม 
การคุม้ครองสภาพแวดล้อมควบคูไ่ปกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ 
โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางในการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคนธรรมชาติและสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่
ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท�าลายกันและกัน ทุกสิ่งใน
โลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขส่งผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
อย่างแท้จริง
  ด้านคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบของ

คณุภาพชวิีตตามแนวคดิทีส่ภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2547) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเพื่อการ
ด�ารงชวีติอยูด้่วยการมสุีขภาวะทีส่มบรูณ์ และมคีวามม่ันคง 
ซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพ
ชีวิตด้านอารมณ์ คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
ด้านจิตวิญญาณ
  งานวิจัยเรื่องการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพลช้ัน
ประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยมุ่งเน้นถึงการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะน�าผลของการศึกษาถึงความ
สมัพนัธ์ระหว่างความรูค้วามเข้าใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กับคุณภาพชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ มาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับ
บญัชาของผู้วจิยั ด้วยการน�าความรูเ้รือ่งหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน อย่างมีบูรณาการ
และมีดุลยภาพ ทั้งด้านจิตใจ ด้านสังคม ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจโดยค�านึงถึงคุณภาพ
ชีวติของก�าลังพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษา 
พระองค์ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
จิตวิญญาณ

ขอบเขตของการวิจัย
   การศึกษาเรื่องการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลัง
พลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 
จะท�าการศึกษาจากกลุ่มก�าลังพลชั้นประทวนที่รับราชการ
ในกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษาพระองค์ ประกอบไปด้วย 
กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองร้อยปืนใหญ่ที่ 1 
กองร้อยปืนใหญ่ที ่2 และกองร้อยปืนใหญ่ที ่3 จ�านวน 127 นาย 
โดยระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 
2557 ถึง เดือน กันยายน 2558 
  การศึกษาด้านหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ผูว้จิยั
มุง่เน้นศกึษาในส่วนทีเ่ป็นหวัใจของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้าน
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การมีภูมิคุ้มกันในตัว ด้านเงื่อนไขกรอบความรู้ และด้าน 
เงือ่นไขคณุธรรม ส�าหรบัการศกึษาด้านพฤตกิรรมทีส่อดคล้อง 
กบัหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผูว้จิยัได้ศกึษา 5 ประเดน็
ส�าคัญ คือ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านธรรมชาติและ      
สิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้าน
คุณภาพชีวิต ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพ 4 
ด้าน คอื คณุภาพชวิีตด้านร่างกาย คณุภาพชวิีตด้านอารมณ์ 
คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณ

สมมติฐานการวิจัย
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
  สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับ
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
  สมมตฐิานที ่3 พฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติท่ีสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ ์กับ
คุณภาพชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 
กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจยัเรือ่ง การน�าหลักปรชัญาเศรษญกจิพอเพยีง
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพล
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นการวิจัยเชิง
ปรมิาณ ด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการออกแบบสอบถาม
กับกลุ่มก�าลังพลชั้นประทวนที่รับราชการในกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ�านวน 127 นาย โดยแบ่ง
ข้อมูลในการศึกษาในแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล
ของผู้ตอบได้แก่ ระดับชั้นยศ อายุ อายุราชการ ระดับการ
ศกึษา รายได้เฉล่ียต่อเดอืน สถานภาพสมรส จ�านวนสมาชกิ
ในครอบครวั และหนีส้นิ ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับ
ความรู้ความเข้าใจของกองก�าลังพลชั้นประทวนในเรื่อง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการด�าเนนิชีวติของก�าลงัพลชัน้ประทวน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 4 เป็นแบบ 
สอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของก�าลังพลช้ันประทวน 
และส่วนที่ 5 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ลักษณะค�าถามเป็นค�าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด�าเนินชีวิต มีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และตามโครงสร้างของค�าถามแต่ละข้อด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ค่าร้อยละค่า

5 
การศึกษาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาในส่วนที่เป็นหัวใจของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว ด้าน
เงื่อนไขกรอบความรู้ และด้าน เงื่อนไขคุณธรรม  ส าหรับการศึกษาด้านพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ศึกษา 5 ประเด็นส าคัญ คือ ด้ านจิตใจ ด้านสังคม ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ  ส่วนด้านคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบของ
คุณภาพ 4 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตวิญญาณ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของก าลังพลช้ันประทวนกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  3 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของก าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1.ระดับชั้นยศ 
2.อาย ุ
3.อายุราชการ 
4.ระดับการศึกษา 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. สถานภาพสมรส 
7.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
8. หนี้สิน 

ความรู้เรื่องปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความพอประมาณ 
2.ความมีเหตุผล 
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
4. เง่ือนไขกรอบความรู้ 
5. เง่ือนไขคุณธรรม 

พฤติกรรมการด าเนินชีวติตาม
แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านจิตใจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
4. ด้านเทคโนโลย ี
5. ด้านเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวติ 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านจิตวิญญาณ 
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เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้
วิจัยใช้เกณฑ์วัดจากค�าถามจ�านวน 18 ข้อ แบ่งออกเป็น
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละด้าน โดยนับจากจ�านวนข้อท่ี
ตอบค�าถามถูกต้อง และหาค่าร้อยละในด้านที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อวัดด้านท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจมากที่สุดเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 
  ใช้สถิตเิชงิอนมุานโดยใช้การวเิคราะห์ด้วย ค่า t-test 
เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ค่า F-
test ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กับพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ค่า Fisher’s Least-Significant Difference 
(LSD) ใช้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ในกรณีที่พบความ
แตกต่างอย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท�าการศึกษา 

ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) และพิสูจน์
สมมติฐานที่ 1 ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน พบว่า จากปัจจัย

พื้นฐานส่วนบุคคล ทั้ง 8 ด้าน มีเพียงด้านอายุราชการ ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของก�าลงัพลทหารชัน้ประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่
ทีห่น่ึงรกัษาพระองค์ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
(ตามตาราง 1) ส่วนความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลอีก 
7 ด้าน ได้แก่ ระดับช้ันยศ อายุ ระดับการศึกษารายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 
และหนี้สิน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลทหารช้ันประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ 

ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) และพิสูจน์
สมมติฐานที่ 2 ที่ว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลช้ันประทวนกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ระดับความ
รู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ
ระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังตาราง 2
 

ตำรำง 1 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระดบัพฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงระหว่างอายรุาชการ

 กำรด�ำเนินชีวิตตำมแนว   อำยุรำชกำร

 ปรัชญำ 1 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี มำกกว่ำ 30 ปี F Sig.

 เศรษฐกิพอเพีย �  S.D. �  S.D. �  S.D.  �  S.D. 

 ด้านจิตใจ 4.18 0.85 4.19 0.86 4.50 0.93 3.73 1.22 2.032 0.113

 ด้านสังคม 4.09 0.95 3.94 0.76 4.50 0.85 3.80 1.15 1.745 0.161

 ด้านธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม 

 ด้านเทคโนโลยี 4.19 0.89 4.18 0.74 4.49 0.89 3.56 1.25 3.230 0.025*

 ด้านเศรษฐกิจ 4.03 0.85 3.92 0.65 4.45 0.86 3.55 1.16 3.086 0.030*

 รวม 4.15 0.81 4.09 0.68 4.48 0.84 3.67 1.12 2.662 0.049*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

¯ ¯ ¯

 4.24 0.83 4.22 0.77 4.44 0.83 3.70 1.13 2.387 0.052
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ผลการวจัิยด้านความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม
การด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) และพิสูจน์
สมมติฐานที่ 3 ที่ว่าพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ ์กับ
คุณภาพชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจกับ
คณุภาพชวีติด้านจติวญิญาณ มรีะดบัความสมัพันธ์ที ่ 0.740 

ตำรำง 2 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างระดับ  
   ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
 กำรด�ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำ
 เศรษฐกิพอเพียง   
  � S.D. �  S.D. � S.D.  
 ด้านจิตใจ 3.67 2.31 3.29 1.69 4.22 0.82 3.392 0.037*
 ด้านสังคม 3.67 2.31 2.69 1.74 4.14 0.80 7.789 0.001*
 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.67 2.31 2.97 1.53 4.26 0.75 7.224 0.001*
 ด้านเทคโนโลยี 3.13 2.01 2.90 1.58 4.22 0.82 8.114 0.000*
 ด้านเศรษฐกิจ 3.10 2.01 2.64 1.28 4.08 0.77 10.478 0.000*
 รวม 3.45 2.14 2.90 1.49 4.18 0.73 8.112 0.000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 น้อย ปำนกลำง มำก F Sig.

¯ ¯ ¯ 

ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ พฤติกรรม
การด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ด้านเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย มีระดับความ
สัมพันธ์ที่ 0.525 ตามตาราง 3
  นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทัง้ 5 ด้านเมือ่พจิารณาทลีะด้านพบว่ามคีวามสัมพนัธ์เชงิบวก
กับคุณภาพชีวิตในด้านจิตวิญญาณมากกว่าคุณภาพชีวิต
ด้านอื่นๆ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง - สูง 
  ส่วนคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงทั้ง 5 ด้าน น้อยที่สุดคือด้านสังคม และด้านร่างกาย 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ตำรำง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต

                              คุณภำพชีวิต
 พฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
  ด้ำนร่ำงกำย       ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนจิตวิญญำณ

ด้านจิตใจ Pearson Correlation 0.578 0.647 0.550 0.740
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
 N 129 129 129 129
ด้านสังคม Pearson Correlation 0.609 0.643 0.561 0.712
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
 N 129 129 129 129
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Pearson Correlation 0.563 0.590 0.534 0.685
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
 N 129 129 129 129
ด้านเทคโนโลยี Pearson Correlation 0.525 0.628 0.528 0.688
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
 N 129 129 129 129
ด้านเศรษฐกิจ Pearson Correlation 0.576 0.659 0.622 0.732
 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
 N 129 129 129 129
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สรุปและอภิปรายผล
  ประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาวิจารณ์ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยด้านระดับพฤติกรรมการด�าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ก�าลังพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษาพระองค์ 
จ�าแนกตามตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับชั้นยศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส จ�านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และหนี้สิน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งสอดคล้องกับ พันเอกปัณณทัต กาญจนะวสิต (2553) ได้
ท�าการวจิยัเร่ืองทศันคตใินการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปใช้ด�ารงชวีติประจ�าวนัของข้าราชการส�านกังานเลขานกุาร
กองทพับก เพ่ือศกึษาระดบัความรู้ในปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ของข้าราชการส�านักงานเลขานุการกองทัพบก ศึกษา
ทัศนคติในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติใน
การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด�ารงชีวิตประจ�าวัน
ของข้าราชการส�านักงานเลขานุการกองทัพบก โดยจ�าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าลักษณะส่วนบุคคลในด้าน
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทของ
ข้าราชการ รายได้ต่อเดือน และหน้ีสินท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อทัศนคติในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด�ารง
ชีวิตประจ�าวันไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ อมรา   
อารีย์ (2554) ได้ท�าการศึกษาเรื่องการด�าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา ระดับ
ชั้นยศ ที่แตกต่างกัน มีการด�าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยด้านอายุ
ราชการ มีความคดิเหน็ต่อแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่องมา
จากประสบการณ์การท�างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ปกครองของผู้บังคับบัญชา การเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ท�าให้มีความคิดเห็นต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

  2. จากผลการวิจัยด้านระดับพฤติกรรมการด�าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ก�าลังพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษาพระองค์ 
จ�าแนกตามระดับความรู ้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิจัยซึ่งพบว่าความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม และจ�าแนกตามด้านต่างๆ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันเอกปัณณทัต กาญจนะวสิต (2553) 
ได้ท�าการวิจัยเรื่องทัศนคติในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ด�ารงชีวิตประจ�าวันของข้าราชการส�านักงาน
เลขานุการกองทัพบก เพื่อศึกษาระดับความรู้ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการส�านักงานเลขานุการ
กองทพับก ศึกษาทัศนคตใินการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนคติในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด�ารงชีวิต
ประจ�าวันของข้าราชการส�านักงานเลขานุการกองทัพบก 
พบว่าระดับความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีแตกต่างกันมีทีศนคติในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ด�ารงชีวิตประจ�าวันไม่แตกต่างกัน
  3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการด�าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวติของก�าลังพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษา
พระองค์จากผลการวิจัยพบว่า โดยรวมพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 ด้าน 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านจิตใจกับด้าน
จิตวิญญาณ ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 
ด้านเทคโนโลยีกับด้านร่างกาย ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญโชติ   
เกตุแก้ว (2556) ได้ท�าการศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท�างาน 
ของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดเพชรบุร ีและจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ พบว่า คณุภาพ
ชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และคณุภาพชวีติในการ
ท�างานของบุคลากร ฝ่ายช่าง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางทกุด้าน และความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชวิีต
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคณุภาพชีวติ ในการ
ท�างานของบุคลากรฝ่ายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์โดยรวม
มคีวามสมัพันธ์กันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดย 
มค่ีาสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธ์ในทางบวกอยูใ่นระดับปานกลาง
  เพื่อให้การศึกษาและการวิจัยเรื่อง “การน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์” เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไป
ตามวัตถปุระสงค์ของการวจิยั ผูว้จัิยจงึขอเสนอข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังนี้
  1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 
1 ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันและวัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลชั้นประทวนกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ พบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันและมีผลต่อระดับพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกต่างกัน มีเพียงด้านเดียวคือ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เมื่อจ�าแนกตามอายุราชการ มีระดับพฤติกรรมการด�าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอายุราชการ มากกว่า 
30 มรีะดบัพฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมากที่สุด ส่วนปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอื่นๆ 
ได้แก่ ระดับชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรสจ�านวนสมาชิกในครอบครัว และ 
หนี้สินไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
กรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่ 1 
รกัษาพระองค์ ต้องมีการขยายหรอืเพิม่ระดบัพฤติกรรมการ
ด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของก�าลงัพล
ชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กลุ่ม
เป้าหมายในการขยายหรือเพิ่มระดับพฤติกรรมจึงเป็นไป
ได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะใช้ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านใดเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลด้านอายุราชการเท่าน้ันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาตามสมมตฐิานที ่2 
ที่ว่าก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษา
พระองค์ ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรม
การด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลช้ัน
ประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์มีผลต่อ
ระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูว้จิยัเหน็ว่า
ผู้บังคับบัญชากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน จัดท�าการฝึกอบรมบรรยาย 
ให้ความรู้เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อก�าลังพลใน
หน่วย ให้ได้รบัความรูค้วามเข้าใจอย่างถกูต้อง และสามารถ
น�าไปใช้กบัชีวติประจ�าวนัได้อย่างเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
เพิ่มระดับระดับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของก�าลังพลช้ันประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
  3. ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษาสมมติฐานที ่3 ทีว่่า
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของก�าลัง
พลช้ันประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ โดยผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาด้วยการ 
จากผลการศึกษาข้างต้นเริ่มจากความสัมพันธ ์รายคู ่
ระหว่างพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัคุณภาพชีวติ ทีพ่บว่าพฤตกิรรม
การด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในด้าน
จิตวิญญาณมากกว่าคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ซึ่งระดับความ
คิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดก็เป็น
ด้านจิตวิญญาณเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
เม่ือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาซ่ึงได้แก่ก�าลังพลช้ันประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ มีระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตวิญญาณมากที่สุด ซึ่งเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมากท่ีสดุเช่นเดยีวกนั ดงัน้ันการทีผู่บั้งคบั
บัญชากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์น�าเอา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และ
อบรมให้ความรู้กับก�าลังพลช้ันประทวนกองพันทหารปืน
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ใหญ่ที ่1 รกัษาพระองค์  เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวิต 
จะช่วยส่งเสริมให้ก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผล
ต่อคณุภาพชวีติด้านจติวิญญาณได้ผลดียิง่ข้ึน ผูบ้งัคบับญัชา
ควรมีการตระหนักในเรื่องของความสงบสุขของผู้ใต้บังคับ
บัญชา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นด้านนี้น้อยที่สุด
ซึ่งอาจชดเชยด้วยการให้ขวัญและก�าลังใจแก่ผู ้ใต้บังคับ
บญัชา ทดแทนการต้องปฏบิติัหน้าทีข่องก�าลงัพลชัน้ประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
  ส ่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กบัคณุภาพชวิีต ด้านท่ีน้อยทีส่ดุคอื ด้านสงัคม ซึง่สอดคล้อง
กับผลด้านระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตด้านท่ีน้อยท่ีสุด
กค็อืด้านสงัคมเช่นเดยีวกัน  ดังนัน้เพือ่ให้แนวคดิหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถสร้างความรู้สกึด้านคณุภาพชีวิต
ต่อก�าลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษา
พระองค์ ได้ผลมากขึน้ ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะว่าผูบ้งัคบับญัชา
ควรเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม ในรายละเอียดด้านที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ข้อที่ว่า ท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านต่อผู้บังคับบัญชา น่ัน
หมายความว่าก�าลงัพลช้ันประทวนกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่1 
รกัษาพระองค์ มคีวามคดิเหน็ว่าพวกตนมโีอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาน้อย ท�าให้คุณภาพชีวิตด้าน
สังคมน้อยไปด้วย ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้
ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในบางเร่ืองบ้างตาม
สมควร 
  จากที่ผู ้วิจัยได ้เสนอแนะตามผลการวิจัยตาม
สมมตฐิานข้างต้น พอสรปุได้ว่า ผูบั้งคบับญัชากองพนัทหาร
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ควรส่งเสริมให้ก�าลังพลชั้น
ประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต
ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้ก�าลัง
พลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยการเริ่มจากการให้ความรู้ จัดอบรมส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการศึกษาพบว่ายิ่งมีความ
รู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งมี
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมากขึน้ ส่วนผลการศึกษาด้านปัจจยัพืน้ฐาน
ส่วนบุคคลสามารถน�ามาเป็นประโยชน์ในการก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมายที่จะน�าเข้าสู่โครงการ หรือฝึกอบรมให้ความรู้ ซึ่ง
นอกจากการให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนส่งเสริมทั้งด้านแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมให้ก�าลังพลชั้นประทวน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ด้วยการให้ขวัญและก�าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง
บ้างตามสมควร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
  1. เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการศึกษามุ่งเน้นประเด็น
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงกับพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กบัหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง และความสมัพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตเท่านั้น ซึ่งจะได้ผลการ
ศึกษาที่น�าไปใช้ได้เพียงส่วนหน่ึง  ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเด็น
ของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงกบัคณุภาพชวีติ ซีง่อาจได้ผลการศกึษาทีแ่ตกต่างและ
สามาถน�าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต ในการท�างานของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อจะได้ทราบถึงระดับในการปฏิบัติตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง และระดบัความพงึพอใจในการท�างาน
ของก�าลังพล
  3. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคณุภาพ
ชีวิตการท�างานของก�าลังพลชั้นประทวน อาทิ ความผูกพัน
ต่อองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพใน
การท�างาน และขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน เป็นต้น ควร
มีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจและการรับรู้
การใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ให้งานวิจยันีค้รอบคลมุ
ยิ่งขึ้น
  4. ควรด�าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด�าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของก�าลังพลใน
ด้านอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอด
จนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อพื้นที่ภายใต้อิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อม
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