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                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการรับรู ทัศนคติและการนําไปปฏิบัติตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรชุมชนทหารกรมสรรพาวธุ

ทหารบกและเพื่อเปรียบเทียบการรับรู ทัศนคติและการนําไปปฏิบัติ จําแนกตามขนาดของชุมชน 

โดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคลของประชากรที่เปนผูนําหรือหัวหนาครอบครัวไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา จํานวนสมาชิก รายได ภาระหนี้สินในแตละครอบครัว  ดวยการเลือกสุมตัวอยางมา

จํานวน 345 ครอบครัว จากประชากรจํานวน 2500 ครอบครัว ตัวแปรอิสระที่เปนเหตุ (Cause ) 

ไดแก ขนาดของชุมชนทหาร เพศ อายุสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและรายไดซึ่งนําไปสู

ตัวแปรตาม (Consequence ) ในดานการรับรูขาวสาร ความรูความเขาใจ ทัศนคติ เละการนําไป

ปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงผลใหประชากรในชุมชนทหารกรมสรรพาวุธ

ทหารบกอยูดีมีสุขและมั่นคง ยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ   สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ทั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดในการนําไปสูกระบวนการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม ดวยวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เครื่องมือ คือ  

แบบสอบถาม  กับใชการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรและโปรมแกรมสําเร็จรูป  
SPSS / PC  วิเคราะหขอมูลออกมาเปนผลคะแนน คาสถิติรอยละ การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

การรับรูขาวสาร ความรูความเขาใจ ทัศนคติและการนําหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิต จําแนกตามชุมชนทหารนั้น  ใชวิธีการทดสอบความแตกตางของประชากร

ดวยวิธีการ T - Test  ในกรณีตัวแปรอิสระมี  2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

( one -  way  ANOVA )  ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางกนั



 
 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยใชการตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี least significant 

different   

                 ผลการศึกษาวิจัย พบวาประชากรสวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสาร และมคีวามรูความ

เขาใจในหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( คิดเปน รอยละ 97.7 ) และมีความพรอมทีจ่ะ

นําเอาไปใชปฏิบัติกับตนเองและครอบครัวใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดจริง ผลคะแนนอยูในระดับมาก 

( คาเฉลี่ย  เทากับ 3.63  ) สาเหตุประการหนึ่งที่ประชากรเกิดการรับรูแลวไมสามารถนําเอาหลัก

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชงานได 100 เปอรเซ็นต นั้นเพราะประชากรสวนใหญ มี

อาชีพเปนขาราชการ / ลูกจางประจํา / พนักงานราชการเปนสวนใหญ ( คิดเปน รอยละ 82.6 )  

และมีรายไดหลัก คือ การไดรับผลตอบแทนจากการทํางานเปนรายเดือน จึงเปนปจจัยสําคัญและ

ประสบปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย ทั้ง ๆ ที่พยายามปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยูแลวโดยพยายามอยูอยางประหยัด มัธยัตถ อดทน อดออม ไมใชจาย 

สุรุยสุราย  แตเนื่องจากแตละครอบครัวมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบตองเลี้ยงดูบุคคลใน

ครอบครัว ( ประชากร รอยละ 29.9 มีการกอหนี้ มากกวา  100001 บาทขึ้นไป  และรอยละ 24.6 

ไมมีหนี้สิน ) ประชากร รอยละ 63.8  มีสมาชิกในครอบครัว ๆ ละ  4 – 5  คนและมีความตองการ

สงเสียบุตรหลานใหไดรับการศึกษาสูง ๆ และบางครอบครัว มีความตองการเชาซื้อที่อยูอาศัย เชา

ซื้อรถยนต จึงมีความตองการและจําเปนตองใชเงินเปนคาใชจายในสวนนี้เปนจํานวนมาก  

               ผลการศึกษาดานการเปรียบเทียบ การรับรูขาวสาร ความรูความเขาใจ ทัศนคติ เละการ

นําไปปฏิบัติตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชากร คือ ปญหาทางครอบครัว ( หยารางหรือแยกกันอยู ) ระดับการศึกษา และ

รายได  จะมีผลกระทบตอการรับรูและทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ทั้งนี้ในภาพรวมดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
                   ผลการศึกษายังพบอีกวา ประชากร รอยละ 55.3   มีความประสงคและมีความตองการ

ที่จะดําเนินชีวิตในทางสายกลาง อยูกับครอบครัวที่อบอุนและเปนสุข กลุมประชากรตัวอยางมี

ความพยายามที่จะพึ่งพาตนเอง ไมพยายามกอหนี้สินแตจําเปนตองกอหนี้ ทั้งจาก หนี้ในระบบ 

และหนี้นอกระบบ  การลงทุนเพื่อการศึกษาและที่อยูอาศัย   เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางอนาคต

ที่ดีใหแกตนเองและครอบครัวของมนุษยโลกที่สงผลใหเกิดประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติใน

ระยะยาวได 
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             The purpose of this study was to get the perception attitude and application of 

philosophy of sufficiency economy towards the way of life in military community. A case 

study of military community, ordnance department, royal thai army. And to comparative 

the perception attitude and application of philosophy of sufficiency economy towards 

the way of life in military community classification by the size of military community. 

Focus groups of the population : The personal whom was the leadership or the chief of 

his family.  They ware sex age education number of the person in the family. And the 

size of population in this case study  for the research method was the random sampling  

345 unit from 2,500 family. The independent variable cause was size of military 

community sex age status education and income to become  the dependent variable 

consequence for the perception data to understood attitude and applied of philosophy 

of sufficiency economy. The effect of the population in the military community with to 

become to sustainability and  happiness community for the  political economy , social , 

nationality resource and environment . The information and analysis data was the 

quantitative . The research Tools  were  the quantitative and evaluation data by the 

statistical package for social sciences / personal computer . 



 
 

              The perception attitude and application of philosophy of sufficiency economy 

towards the way of life in military community  used the percentage , frequency statistics , 

mean , and standard deviation . For the comparative was mean and standard deviation  

of the perception , attitude and applied the philosophy of sufficiency economy. 

Classification by the size of military community used the statistics of population test by 

the independent  t – test and one – way  ANOVA  ( analysis of variance  ) or  We call  “ 

test of homogeneity of variances “ If different statistics test at or below then 0.05 must be 

test the different statistics by least significant different .  

              Results of the research : The main of population was the perception attitude 

and application of Philosophy of sufficiency Economy. ( The  97.7 percentage of 

population was understood )  and they need to applied of the philosophy of sufficiency 

economy to the way of their life and family. Cause of population was the perception but 

they don’t apply the 100  percentage . because they are working with the government .  

( The 82.6 percentage  of population is the official and employee of the government.) 

The main income was salary .  The problem with their have , was low income and not 

enough for their family. Also they live and try to save their family.  However their people 

are still maintained, the adaptation of  sufficiency Economy and don’t need to debt But 

they must be done. ( The 29.9 percentage of population got the  more than 100,001 baht 

debt per family and the 24.6 percentage of population didn’t have )And 63.8 percentage  

of population have 4 – 5 number of the person in the family .   Someone their family want 

to give the child  graduated  more than the high school or university level. Also they want 

the car or the new track , the new house for the best way of their life in the future. They 

pay a lot of money in this case. 

              Results of the research for the comparative of the perception attitude and 

application of Philosophy of sufficiency Economy : The effect toward the way of life in 

military community was the family problem ( divorce or separated ), education level and 

income of the family . The different statistics test at or below then  0.05  was  the 

perception and the attitude but other side did ‘ t different .  



 
 

               Results of the research again : The 55.3 percentage of population need to live 

sustainability , happiness community with their family. and they need to the middle way 

of life and try to self -  sufficiency their family.  They did n’ t debt ( in - out debt system ).  

Necessary of the education and the living fund was the best way of their life in the future. 

Also the effect of the human was to be done will go to the country for the longtime .  

 

 

 

 

 

 


