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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ 2) ปจจัยที่มีผลตอ 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสมการถดถอยพห ุ(Multiple Regression)  

ผลการวิจัยพบวา 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมอยูในระดับสูง เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากสุดไปหานอยสุดได 
ดังนี้ ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน ดานความพอประมาณและดานความรู  

ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบตัิงานของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดแก ชั้นยศ ร.ต.–ร.อ. อาย ุสถานภาพสมรสหมาย และเพศ 

สมการในรูปของคะแนนดิบ  
 Y = 3.449 + (-.280) X11 + .023 X2 + (-.252) X5 + (-.137) X1 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = (-.213) Z11 + .257 Z2 + (-.190) Z9 + (-.115) Z1 
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The objectives of this research were: 1) to study the level of application of the 
Philosophy of Sufficiency Economy into the operations of officers of Office of the 
Permanent Secretary of Defence; and, 2) to examine the factors that had affected 
toward the application of the Philosophy of Sufficiency Economy into the operations of 
officers of Office of the Permanent Secretary of Defence. The researcher had studied 
and collected the data from the samplings composed of 370 officers. The tool used in 
this study was a questionnaire which divided into 4 parts and analyzed the quantitative 
data by a computer program called SPSS for Windows. The statistics employed for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 
regression. 

The research findings reveal that the overall application of the Philosophy of 
Sufficiency Economy into the operations of officers of Office of the Permanent Secretary 
of Defence is rated at a high level. Starting from the most to the least aspects are:  moral 
integrity, reasoning, defective immunity, sufficiency and knowledge, respectively. 

The factors that have affected the Philosophy of Sufficiency Economy into the 
operations of those officers are officers with the ranks of sub-lieutenants to captains, 
age, marital status-widow, and gender, respectively. 
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The regression equation of raw scores is: 
  Y = 3.449 + (-.280) X11 + .023 X2 + (-.252) X5 + (-.137) X1 

The regression equation of standard scores is: 
  Z = (-.213)Z11 + .257Z2 + (-.190)Z9 + (-.115)Z1 

 


