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ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของอาจารย 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Psycho-Social Factors Correlated to Instructors’ Behavior as a 
Principle of the Sufficiency Economy Philosophy 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ ปฏิสัมพันธ และอำนาจการทำนายของ 

ตัวแปรทางจิตสังคมท่ีมีตอการปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามลักษณะ 

ชีวสังคม กลุมตัวอยางเปนอาจารยที่สอนในภาคเรียนท่ี 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จำนวน 300 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบทีละขั้น พบวา 

อาจารยที่มีการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก คือ อาจารยที่ไดรับการถายทอดทางสังคม 

ในการทำงานสูงกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงและอาจารยเพศหญิงที่มีลักษณะทางจิตสังคมสูง นอกจากน้ี ยังพบวา 

การถายทอดทางสังคมในการทำงานสามารถทำนายการปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไดเปนลำดับแรก รองลงมา คือ การรับรูความสามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

Abstract 

 The purposes of this study were to compare, interaction and predict power of psycho-

social factors affecting instructors’ behavior with biosocial characteristics. The subjects  

comprised 300 instructors at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon during the 2nd  

semester of 2009 academic year. Questionnaires were used in this research. Data were analyzed  

and presented by percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, Scheffe’ Method,  

and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results revealed that Instructors with high  

behavior as a principle of the sufficiency economy philosophy were instructors with high work  

socialization and achievement motive, and with high group of psycho-social factors. Most of  

them were female instructors. Moreover, instructors’ behavior as a principle of the sufficiency  

economy philosophy were predicted by work socialization, self-ability perception according to 

a principle of the sufficiency economy philosophy, and achievement motive.  

คำสำคัญ : การปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Keywords : Instructors’ Behavior as A Principle of The Sufficiency Economy Philosophy  
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1. บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปญหา 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่พระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำริชี้แนะแนวทาง 

แกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจใหรอดพนและ 

สามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน โดยเริ่ม 

จากตัวบุคคล กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงระดับ 

บุคคล เพื่อมีความสามารถดำรงชีวิตไดอยางไม 

เดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตนตาม 

อัตภาพ (คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียง, 2547) โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยเปน

ผูที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงคใน

สังคมยุคใหม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 อางอิง มาตรา 52 จึงกำหนดใหมีการ

สงเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาครูอาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสม ใหมีการเตรียมบุคลากรและ

พัฒนาบุคลากรเปนประจำ (ภิญโญ สาธร, 2537: 

16) 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่เปน 

องคการบริหารงานองคการหน่ึง ที่ตั้งขึ้นดวย 

จุดประสงคที่จะชวยจัดการศึกษาใหแกประชาชน  

บุคคลในสถานศึกษาที่เปนตัวจักรสำคัญที่จะทำให 

สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจสู เปาหมายได ก็คือ 

อาจารย ซึ่งจะตองเปนผูถายทอดความรูใหกับ 

นักศึกษาโดยตรงนั้น ตองเผชิญกับสภาพปญหา

ตาง ๆ ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาการทำงาน 

ปญหาการดำรงชีวิต และปญหาเรื่องหนี้สิน 

ทำใหคุณภาพชีวิตของอาจารยเปล่ียนไป ซึ่งจะ 

สงผลทางลบตอการจัดการเรียนการสอน และ 

คุณภาพของนักศึกษาตามมา การพัฒนาสังคม 

จึงควรเร่ิมตนที่การพัฒนาครูอาจารย เพื่อใหครู

อาจารยเปนแบบอยางที่ดีในการดำรงชีวิตใหแก 

นักศึกษา และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครูอาจารย 

ที่พรอมจะปรับสภาพใหอยูรอดและเปนสุขจาก 

การเปล่ียนแปลงของสังคม โดยสามารถนำหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ 

ปฏิบัติตน เพ่ือใหชีวิตการทำงานและจัดรูปแบบ 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ศิริพร  

ศีติสาร, 2551: 5) 

 การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมีหลายแนวคิดที่กลาวถึงพฤติกรรม 

การทำงาน และขอปฏิบัติของอาจารย เชน  

จรรยาบรรณวิชาชีพผูสอนและเพื่อเปนการ 

อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมดังกลาว ดังจะเห็นได 

จากรายงานการวิจัยของ งามตา วนินทานนท  

(2536: 8-9) ที่ไดกลาวถึง รูปแบบการวิเคราะห

สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยรูปแบบหนึ่งจากสี่ 

รูปแบบ ซึ่งมีความสำคัญและนำไปพัฒนาพฤติกรรม 

ได คือ รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  

Model) ท่ีเนนความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางบุคคลกับสถานการณ โดยมีขอตกลง 

เบื้องตนวา ปฏิสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตใจ 

ของบุคคล กับสถานการณที่บุคคลประสบอยูนั้น  

เปนแหลงเร่ิมตนและกำหนดพฤติกรรมของบุคคล  

(Eudeler & Magnusson, 1977; Tell &  

Burnett, 2003 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2541) รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมไดแสดงถึ ง 

พฤติกรรมการเกิดพฤติกรรมของมนุษย โดยเสนอ 

วา พฤติกรรมทางสังคมของมนุษยเกิดจากสาเหตุ 

ที่สำคัญอยางนอย 4 ประการ คือ 1) สาเหตุทาง 

สถานการณเปนสาเหตุที่อยูภายนอกตัวบุคคลที่ 

สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน การถายทอด 
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ทางสังคม และบรรยากาศการทำงาน เปนตน 

2) สาเหตุทางจิตลักษณะเดิม เปนสาเหตุทางจิตใจ 

ภายในตัวบุคคลที่ติดตัวมาแตดั้งเดิม ซึ่งสงผลตอ 

พฤติกรรมของบุคคล เชน สุขภาพจิต 3) สาเหตุ 

รวมระหวางจิตลักษณะเดิมกับสถานการณที่ 

เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบเชิงกลไก (Mechanical  

interaction) โดยมีตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมกับ 

ตัวแปรทางสถานการณที่สงผลตอการปฏิบัติตน 

ของบุคคลในที่ทำงาน 4) สาเหตุทางจิตลักษณะ 

ตามสถานการณ หรือที่เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบ 

ในตัว (Organismic interaction) เปนผลมาจาก 

การปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมของบุคคล 

กับสถานการณที่กำลังเผชิญอยูทำใหเกิดจิต 

ลักษณะตามสถานการณ เชน ทัศนคติที่ดีตอ 

พฤติกรรม 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนกอนจะพัฒนา  

การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จึงจำเปนตองทราบสาเหตุ และทิศทางของการ 

พัฒนา ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสาเหตุ 

ดังกลาว โดยใชสาเหตุดานตาง ๆ ตามแนวคิดรูป 

แบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model)  

และใชทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน 

พันธุมนาวิน ในสวนของสาเหตุของจิตลักษณะที่

สัมพันธและเกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของ

อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่

ทำงาน เพื่อนำผลของการวิจัยใชเปนแนวทางการ

พัฒนาของอาจารยตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่ อ เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ 

อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำแนกตามกลุม สูงกลุม ต่ำของตัวแปรกลุม 

ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม และ 

ลักษณะทางจิตตามสถานการณ  

 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธที่มีตอการปฏิบัติตน 

ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหวางลักษณะทางสถานการณ กับลักษณะทาง 

จิตเดิม จำแนกตามลักษณะชีวสังคม 

 3. เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายการ 

ปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยใชกลุมลักษณะทางสถานการณ  

ลักษณะทางจิตเดิม และลักษณะทางจิตตาม 

สถานการณ ในกลุมรวม และกลุมยอยจำแนก 

ตามลักษณะชีวสังคม 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 1. อาจารยที่ลักษณะทางสถานการณ (การ

ถายทอดทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศ

ในองคการ) ลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ

อำนาจภายในตน สุขภาพจิต) และลักษณะทางจิต 

ตามสถานการณ (เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติตนตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรู 

ความสามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) สูงกวาจะมีการปฏิบัติ 

ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา  

อาจารยที่มีลักษณะทางตรงกันขามต่ำกวา  

 2. อาจารยที่ลักษณะทางสถานการณ (การ 

ถายทอดทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศ 

ในองคการ) ลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ 

อำนาจภายในตน สุขภาพจิต) และลักษณะทางจิต 

ตามสถานการณ (เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติตนตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรู 

ความสามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนว 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มีการปฏิบัติตนตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางจากอาจารย 

ที่มีลักษณะทางตรงกันขาม จำแนกตามลักษณะ 

ทางชีวสังคม 

 3. อาจารยที่มีลักษณะทางสถานการณ  

(การถายทอดทางสังคมในการทำงาน) สูงและ 

ลักษณะจิตเดิม (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะ 

มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออำนาจในตนและ 

สุขภาพจิต) สูงจะมีการปฏิบัติตนของอาจารยตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาอาจารย 

กลุมตรงกันขาม จำแนกตามลักษณะชีวสังคม 

 4. ลักษณะทางสถานการณ (การถายทอด 

ทางสังคมในการทำงาน และบรรยากาศใน 

องคการ) ลักษณะจิตลักษณะเดิม (แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ 

อำนาจภายในตน และสุขภาพจิต) และจิตตาม 

สถานการณ (เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติตนตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรูความ 

สามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง) สามารถรวมทำนายการ 

ปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไดทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย จำแนก

ตามลักษณะชีวสังคม 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในระดับบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชดำริ ไดจัดตั้งคณะกรรมการดัดแปลง 

จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 

2 เงื่อนไข สูแนวปฏิบัติในระดับบุคคล ซ่ึงมี 5 

ประการ ดังนี้ 

 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายใน 

ทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดำรงชีพอยาง 

จริงจัง 

 2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความ 

ถูกตองสุจริตแมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ

ดำรงชีพก็ตาม 

 3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและ 

แขงขันกันในทางคาขายประกอบอาชีพแบบตอสู 

กันอยางรุนแรง 

 4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพน 

จากความทุกขยาก โดยตองขวนขวายใฝหาความรู 

ใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปน 

เปาหมายสำคัญ 

 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให 

หมดสิ้นไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยท่ีลมสลายเพราะ 

ยังมีบุคคลจำนวนมิ ใชนอยที่ดำเนินการโดย 

ปราศจากความละอาย 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลของการวิจัยนี้ทำใหทราบวามีปจจัยทาง 

จิตสังคม ปจจัยใดบางที่มีความเกี่ยวของกับการ 

ปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อสถานศึกษาตนสังกัดไดนำไปเปน 

ขอมูลพื้นฐานในการฝกอบรม ตลอดจนพัฒนา 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติตนของอาจารยตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 

อาจารยสายปฏิบัติการสอน ที่ปฏิบัติการสอนใน 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย 

มท
ร.พ

ระน
คร



35RMUTP Research Journal, Vol. 5, No. 1, March 2011 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 9 คณะ แบงเปน 3 ศูนยการศึกษา มี

จำนวนทั้งสิ้น 514 คน   

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 

อาจารยสายปฏิบัติการสอน ที่ปฏิบัติการสอนใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร  

จำนวน 9 คณะ แบงเปน 3 ศูนยการศึกษา เปน 

จำนวนทั้งส้ิน 350 คน โดยสุมตัวอยางดวยวิธี  

การสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน (Proportional  

Stratified Random Sampling) ใชคณะเปนชั้น 

(strata) และอาจารยเปนหนวยสุม (unit) โดย 

คำนึงถึงสัดสวนของเพศ 

2.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรดานจิตสังคม  

ประกอบดวย กลุมลักษณะทางสถานการณ ไดแก  

การถ ายทอดทางสั งคมในการทำงานและ 

บรรยากาศในองคกร  

 กลุมลักษณะทางจิตเดิม ไดแก แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ 

อำนาจภายในตน และสุขภาพจิต 

 กลุมลักษณะทางจิตตามสถานการณ ไดแก  

เจตคติตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และการรับรูความสามารถของตนตอ 

การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนของ 

อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 

10 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลชีวสังคม  

ไดแก เพศ ระยะเวลาในการรับราชการ และคณะ 

 สำหรับตอนที่ 2-10 เปนแบบสอบถามแบบ 

มาตราประเมินคา (Rating Scale) ชนิด 6 ระดับ 

คือ 6, 5, 4, 3, 2, 1 มีดังนี้ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติตน 

ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการถายทอดทาง 

สังคมอยางเปนทางการ   

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดบรรยากาศใน 

องคการ 

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธิ์ 

 ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดลักษณะมุ ง 

อนาคตควบคุมตน  

 ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดความเชื่ออำนาจ 

ภายในตน  

 ตอนที่ 8 แบบสอบถามวัดสุขภาพจิต 

 ตอนที่ 9 แบบสอบถามวัดเจตคติตอการ

ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตอนที่ 10 แบบสอบถามวัดการรับรูความ 

สามารถของตนในการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  

ผูวิจัยจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. นำหนังสือขอความรวมมือในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปยังทั้ง 9 คณะที่ 

เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากแตละ 

คณะแลว ผูวิจัยจะประสานงานกับหนวยงานที่ 

รับผิดชอบของแตละคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามจำนวนกลุมตัวอยาง 

ที่สุมได และผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตัวเอง  

โดยจะใชเวลาในการรวบรวมขอมูล ประมาณ 

1 เดือน  

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดวิเคราะหขอมูลดวย 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ 

ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ คือ 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

เลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

 2. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย 

ใชสถิติ t-test และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One–way Analysis of Variance)  

หากพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะใชการ 

ทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวีธีเชฟเฟ (Scheffe’s 

Method) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ 2  

 3. วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

(Two–way Analysis of Variance) เพ่ือ 

ทดสอบสมมติฐานขอ 3 ถึงขอ 6 หากพบความ 

แตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะใชการทดสอบคาเฉลี่ย 

เปนรายคูดวยวีธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

 4. วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน  

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 7 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

 1. กลุมตัวอยางเปนอาจารยสายผูสอนภาค 

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 300 คน เปนเพศหญิง 

มากกวาเพศชาย ระยะเวลาในการรับราชการ 

มากกวา 17 ป และสวนมากอยูในศูนยการศึกษา

พาณิชยการพระนคร 

 2. เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยทุกตัวแปร พบวา 

ลักษณะการตอบของกลุมตัวอยางมีคาคะแนน 

เฉลี่ยมากกวาครึ่งทุกตัวแปร มีผูตอบไดคะแนนเต็ม 

ทุกตัวแปร ยกเวนตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

และเมื่อพิจารณาลักษณะการกระจายของคะแนน  

สวนมากมีการกระจายมาก โดยขอมูลสวนมากจะ 

มีแนวโนมไปทางคะแนนมาก ยกเวน ตัวแปรการ

ถายทอดทางสังคมในการทำงาน บรรยากาศใน

การทำงาน และความเชื่ออำนาจภายในตน 

3.2 ผลการ เป รี ยบ เ ที ยบการป ฏิบั ติ ต นของ 
 อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำแนกตามกลุมสูง กลุมต่ำของตัวแปรกลุม 
 ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม  
 และลักษณะ ทางจิตตามสถานการณ  

 พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความแตกตางของ 

คะแนนกลุม โดยกลุมสูงและกลุมต่ำมีความ 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ยกเวนตัวแปรบรรยากาศในการทำงาน 
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3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรกลุม 
 ลักษณะทางสถานการณ ลักษณะทางจิตเดิม  
 ลักษณะทางจิตตามสถานการณ และการ 
 ปฏิบั ติ ตนของอาจารย ต ามแนวปรั ชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามลักษณะทาง 
 ชีวสังคม  

 1. จำแนกตามเพศ พบวา อาจารยเพศหญิง 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเพศชาย ไดแก แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต  

เจตคติตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง การรับรูความสามารถของตนตอการ 

ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สวนอาจารยเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเพศ 

หญิงเพียงตัวแปรเดียว คือ บรรยากาศในองคกร  

 2. จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน พบ 

วา กลุมอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงานมากมี 

คะแนนสูงกวาอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงาน 

นอย ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 

กลุมอาจารยที่มีระยะเวลาในการทำงานมากมี 

คะแนนนอยกวาอาจารย ที่มีระยะเวลาในการ 

ทำงานนอย คือ การรับรูความสามารถของตนตอ 

การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. จำแนกตามสถานที่ทำงานของอาจารย  

พบวา ตัวแปรที่มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก บรรยากาศในการ

ทำงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน สุขภาพจิต และเจตคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.4 ศึกษาปฏิสัมพันธที่มีตอการปฏิบัติตนของ 
 อาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระหวางลักษณะทางสถานการณ (การถายทอด 
 ทางสังคมในการทำงาน) กับลักษณะทางจิตเดิม  
 (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ลักษณะมุงอนาคตควบคุม 
 ตน ความเช่ืออำนาจภายในตน และสุขภาพจิต)  
 จำแนกตามลักษณะชีวสังคม  

 พบวา การมีปฏิสัมพันธในกลุมรวมระหวาง 

การถายทอดทางสังคมในการทำงานกับลักษณะ 

ทางจิตเดิม ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเช่ือ 

อำนาจภายในตน และสุขภาพจิต โดยอาจารยที่ 

ไดรับการถายทอดทางสังคมในการทำงานสูงและ 

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเปนผูที่มีการปฏิบัติตน 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก 

3.5 ผลศึกษาอำนาจในการทำนายการปฏิบัติตน 
 ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง โดยใชกลุมลักษณะทางสถานการณ 
 ลักษณะทางจิตเดิมและลักษณะทางจิตตาม 
 สถานการณ ในกลุมรวมและกลุมยอยจำแนก 
 ตามลักษณะชีวสังคม  

 พบวา ตัวทำนายในกลุมลักษณะสถานการณ 

กลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมจิตลักษณะตาม 

สถานการณ รวม 8 ตัวแปร สามารถรวมกัน 

ทำนาย การปฏิบัติตนของอาจารยตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 58.7 โดยการถาย 

ถอดทางสังคมในการทำงานสามารถทำนายไดเปน 

ลำดับแรก รองลงมา คือ การรับรูความสามารถ

ของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามลำดับ  
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4. สรุป 

4.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห 

ขอมูล ตามสมมติฐาน 4 ขอ มีงานวิจัยที่ 

สนับสนุนสมมติฐาน ดังนี้ 1) ตัวแปรการถายทอด 

ทางสังคมในการทำงาน จากงานวิจัยของ วิรัติ  

ปานศิลา (2542) ไดศึกษาการถายทอดทาง 

สังคมอยางเปนทางการและไมเปนทางการในการ 

ทำงาน จิตลักษณ และการรับรูเกี่ยวกับบทบาท 

ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร 

สาธารณสุขระดับตำบล ในภาคเหนือของประเทศ 

ไทย พบวา ในการทำนายพฤติกรรมการทำงาน 

ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลทั้งในกลุม 

รวมและกลุมยอย ตัวแปร ความคลุมเครือใน 

บทบาท แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สุขภาพจิตในการ

ทำงาน และการไดรับการถายทอดทางสังคม

อยางเปนทางการ เปนตัวแปรสำคัญ 4 ตัว  

ที่ทำนายพฤติกรรมดังกลาวในกลุมเพศหญิงได 

รอยละ 25 และในกลุมอายุการทำงานมาก การ

ไดรับการถายทอดทางสังคมในการทำงานอยางไม

เปนทางการ ยังเปนตัวแปรอันดับแรกรวมกับ

ตัวแปรอีก 3 ตัว คือ ความคลุมเครือในบทบาท 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสุขภาพจิตในการทำงาน 

สามารถทำนายพฤติกรรม ไดรอยละ 17 

นอกจากนี้ เม่ือนำตัวแปรทางจิตและทางสังคม

ทำนายพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร

สาธารณสุขระดับตำบลดานวิชาการทั้งในกลุม

รวมและกลุมยอย พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การ

มุงอนาคตควบคุมตน ความคลุมเครือในบทบาท 

และการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปน

ทางการ รวมกันทำนายพฤติกรรม ดังกลาวได  

รอยละ 21 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น ๆ 

2) ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดมีการศึกษาวิจัย

พบวา มีความสำคัญตอพฤติกรรมการทำงานมาก

คือ งานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ

อัมพร มาคะนอง (2547: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา

นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 

พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถเปนตัวทำนาย

ตัวแรกที่สำคัญของพฤติกรรมการรับนวัตกรรม 

และ 3) ตัวแปรการรับรูความสามารถของตน 

ของอาจารยซึ่งเปนตัวกำหนดตัวหนึ่งวาอาจารย

จะ จัดกิจกรรมวิชาการหรือปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 

การสอนของตนอยางไร จากการสังเคราะหงาน

วิจัยของ วีรวรรณ สุกิน (2551) พบวา ยังมี 

ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานทางดานการสอน

ของอาจารย รวมดวย กลาวคือ การรับรูความ

สามารถของอาจารยจะมีผลตอความพยายาม 

การตั้งเปาหมาย และระดับความมุงมั่นปรารถนา 

(Aspiration) ที่อาจารยจะทุมเทในการสอน 

โดยพบวา อาจารยที่มีการรับรูความสามารถของ

ตนเองสูงจะมีลักษณะที่สำคัญ คือ การเปดกวาง

ในการรับแนวคิดใหม ๆ และมุงมั่นที่จะทดลอง

เพื่อแสวงหาวิธีการใหม ๆ ที่ดีที่จะชวยตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนไดดีขึ้น ใหความสำคัญ 

ทั้งการวางแผนและการจัดระบบ (Organization) 

การเรียนการสอน นอกจากน้ี การรับรูความ

สามารถของตนของอาจารยยังมีอิทธิพลตอความ

คงทนในการใชความพยายาม (Persistence) เมื่อ

ตองเผชิญกับสิ่งที่ทำใหเกิดความยากลำบากและ

ความสามารถที่จะปรับตัวสูสภาพเดิมไดงาย 

(Resi l ience) เม่ือประสบกับความลมเหลว 

นอกจากนี้ ยังพบวา ครูอาจารยที่รับรูความ

สามารถของตนจะไมตำหนิเมื่อผูเรียนทำผิดพลาด 

และจะใชความพยายามหรือทุมเทเวลาอยางมาก
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ในการสอนผูเรียนที่มีความยากลำบากในการ 

เรียนรู (Struggling) รวมถึงพบในสวนนอยวาจะ

สงตอผูเรียนที่มีความยากลำบากในการเรียนรู 

(Difficult student) ไปสูระบบการจัดการศึกษา

พิเศษ 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 ประการแรก จากการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ตนของตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ลักษณะ 

ทางสถานการณ (การถายทอดทางสังคมในการ 

ทำงาน) เปนตัวทำนายมาเปนอันดับแรก ตามดวย 

ลักษณะทางจิตตามสถานการณ (การรับรูความ 

สามารถของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง และลักษณะทางจิตเดิม (แรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธิ์) ตามลำดับ ฉะนั้น ในการพัฒนาใหเกิด 

การปฏิบัติดังกลาวควรใหความสำคัญลักษณะทาง 

สถานการณในเรื่องการถายทอดทางสังคมในการ 

ทำงานเปนอันดับแรก คือ มีการพัฒนาแบบมี 

ทิศทางที่ไมตองลองผิดลองถูก เพื่อเปนการลด 

คาใชจาย 

 ประการที่สอง สามารถทำนายการปฏิบัติ 

ตนของอาจารยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได โดย 

ตรวจสอบจากปริมาณของการไดรับการถายทอด 

ทางสังคมในการทำงาน การรับรูความสามารถ

ของตนตอการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดวยเครื่องมือ 

ที่ ใชวัด เชน แบบสอบถาม เปนตน และผล 

การทำนายทำใหสามารถนำมาใชในการคัดเลือก

บุคลากรเขาทำงานในตำแหนงที่เหมาะสมตอไป 

 4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

 ประการแรก จากผลการวิเคราะหขอมูล  

และสรุปผลพบตัวแปรปจจัยเชิงเหตุที่สำคัญ 

หลายประการ ท่ีอาจเปนสาเหตุของการปฏิบัติตน 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ 

ถายทอดทางสังคมในการทำงาน การรับรูความ 

สามารถของตนในการทำงานและแรงจูงใจใฝ 

สัมฤทธิ์ เพื่อนำไปสรางเปนกิจกรรมตนแบบ และ 

นำไปศึกษา วิจัยเชิงทดลองประเมินผล ประสิทธิ- 

ภาพและประสิทธิผลของตนแบบกอนนำไปใช 

พัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะที่ทำใหอาจารยมี 

พฤติกรรม คือ การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ประการที่สอง ควรมีการวัดการปฏิบัติตน 

ของอาจารยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการสังเกตของบุคคลอื่นที่ เปนผูที่มีสวน 

เกี่ยวของ เชน นักศึกษา บุคลากรฝายสนับสนุน 

เปนตน 
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ทานและใหคำแนะนำแกไขขอบกพรองสำหรับ 

งานวิจัยครั้งนี้ 
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