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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ความรู้
เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) รูปแบบการศึกษาเป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 300 คน เก็บ
ข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่  การแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยคือค่าสถิติ t F-test และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient                        
 ผลการศึกษา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ 23 - 30 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อายุการท างาน 4 - 6 ปี ระดับต าแหน่งงานข้าราชการ รายได้ต่อเดือน 
15,000 - 20,000 บาท ด้านการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสื่อเฉพาะกิจอยู่ในระดับมาก โดยผ่าน
บอร์ดนิทรรศการที่จัดแสดงของหน่วยงานต่างๆ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่บันทึกข้อความของส านัก  
รายงานการประชุมของกลุ่มงาน และหนังสือเวียนประจ าเดือน รองลงมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

สื่อเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก และเปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้
ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องในประเด็น “เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง” มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องใน
ประเด็น “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี” 
มากที่สุด ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ “ด้านเศรษฐกิจ” พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก โดยมีการมีการฝาก
เงินประจ ากับธนาคารต่างๆ เพ่ือเพ่ิมดอกเบี้ย มากที่สุด และ“ด้านการประกอบสัมมาชีพ” พบว่า โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การประกอบสัมมาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการรักษาชื่อเสียงของกรมในส่วนของการปฏิบัติงาน
ทั้งในและนอกสถานที่มากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : การเปิดรับสื่อ, ความรู้, พฤติกรรมการปฏิบัติตน และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 Media exposure and behavior practices following sufficiency economy (SE) 
philosophy of Thai Land Development Department (LDD) officials was studied. 
Quantitative research by survey was conducted. In May 2016, a questionnaire collected 
data from 300 samples, all LDD officials. Descriptive data analysis took into account 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics used in 
statistical hypothesis testing included an F-test and Pearson product-moment 
correlation coefficient. 
 Results were that most samples were male, aged from 23 to 30, having 
earned a bachelor's degree and with from four to six years’ work experience Their 
monthly incomes ranged from 15,000 to 20,000 baht. Most of the sample group had 
media exposure about SE, and a high level to media statements. Less influential in 
descending order were institute memoranda, work group meeting reports, and monthly 
circular letters. Media workers had a high level of exposure to media about SE. There 
was a moderate level of online exposure. Most samples were aware of the SE 
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philosophy and had knowledge about it. Most samples had a high level of economic 
practice, depositing money in banks offering the highest interest. Samples with other 
careers helped their workplaces most when in and out of the office.     
Keywords: Media exposure, Knowledge, Practices, Sufficiency economy. 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในโลกยุคปัจจุบันที่มาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ท า
ให้วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในสังคมพัฒนาจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรงคือประชากรในชนบทมีการติดต่อท าธุรกิจ ค้าขายสินค้าและบริการกับ
ประชากรในตัวเมืองมากขึ้น และทางอ้อมประชากรมีการติดต่อการสื่อสารทางสื่อต่างๆ ทั้งทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อต่างๆรวมไปถึงจากทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต การสื่อสาร
ไร้สาย และจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม คงหนีไม่พ้นการเกิดปัญหาทางสังคม อันเกิดมาจากการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
การเพ่ิมจ านวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ 
ปัญหาความยากจน เกิดจากสภาพการด ารงชีวิตที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จากปัญหาทางสังคม
ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงน ามาสู่การน าแนวพระราชด าริ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกคนทุกระดับรวมถึงองค์กร 
หน่วยงานภาครัฐ น าไปปรับประยุกต์ใช้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติเพ่ือใช้
ในการด าเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมนั้ นๆ มี
คุณลักษณะส าคัญดังนี้ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นที่มีความเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม รู้จักการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงเงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบ
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รู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ และเงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความอดทน และมีสติใน
การด าเนินชีวิต  ที่เป็นหลักพ้ืนฐานในการรักษาไว้ซึ้งความพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 ในปี 2553 กรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดิน จัดท าศูนย์เรียนรู้ การ
พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้คัดเลือกจากจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจ าต าบล 
เพ่ือให้เป็นแหล่งสาธิตศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในพ้ืนที่ ทางอธิบดีของกรมพัฒนาที่ดินให้ความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งคณะท างานในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรมต่างๆ และการขอความร่ วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ รวมถึงได้จัดกิจกรรมประจ าปี ในกิจกรรมแต่ละประเภทจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติโดยผ่านทางคณะท างานในการ
จัดงาน ในทุกๆปีทางคณะท างานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 1. ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีการจัดเฉลิมฉลองวันสถาปนากรมฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 
พฤษภาคม ของทุกปี 
 2. ช่วงเดือนกันยายน มีการจัดกิจกรรมสัมมนาประจ าปีนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่ส่ง
ความสุขกับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ  
 3. ช่วงเดือนธันวาคม กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 
ของทุกปี  
 ดังนั้นควรมี การศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เพราะถือเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือประเมินการ
จัดการโครงการรวมถึงการใช้สื่อประเภทต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความรู้  พฤติกรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเก่ียวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

2. เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
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4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังกับการเปิดรับสื่อ เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

5. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังกับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีรูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-
Administered Questionnaire) จ านวน 300 ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมจ านวนทั้งสิ้น 964 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2558 (จากรายงานสถิติจ านวนเจ้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ได้จาก
กลุ่มทะเบียนประวัติกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 มกราคม 2559) ซึ่งได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 ผู้ วิจัยได้ ใช้วิธีวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive statistics) และการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน พบว่า ภูมิหลังของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการท างาน ระดับต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
เปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อออนไลน์ สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกต่าง
กัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ และสื่อบุคคลเกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน  เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านเฉพาะกิจแตกต่างกัน อายุที่
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แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ และสื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านบุคคลแตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุดมีการ
เปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่าง
กัน อายุการท างานที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน อายุการท างานที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล
เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อ
ด้านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน
มีการเปิดรับสื่อด้านสื่อบุคคล และด้านสื่อเฉพาะกิจเก่ียวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ ด้านสื่อบุคคล และด้านสื่อเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ 
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 40–44) จ าแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับสื่อไว้ 4 ประการ 
เพ่ือการรับรู้ เพ่ือความหลากหลายเพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม และการผละสังคม และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เกศรา บูรพาเดชะ (2549) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ฯ อย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อ
บุคคล คือ ผู้น าชุมชนที่มีความใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้สะดวก การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน พบว่า ภูมิหลังของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุการท างาน ระดับต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไป และด้านความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความรู้ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน เพศท่ีแตกต่างกันมีความรู้
เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไปตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความรู้ เกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อายุการท างานที่
แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไป และด้านความรู้เกี่ยวกับ
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การประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมี
ความรู้ เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไป และด้านความรู้ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่
แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ โสภิตสุดา มงคล
เกษม, (2539, น. 42) กล่าวว่า ความรู้ เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์
ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่บุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมี
เหตุผลบุคคลควรจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัจฉรา ราชแก้ว (2550, น. 103-108) ศึกษาเรื่อง “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง 
จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า การเปิดรับสื่อด้านสื่อออนไลน์ สื่อ
บุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการประกอบสัมมาชีพของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับสื่อจากสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยรวมอยู่ในระดับ (r=0.242) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการประกอบสัมมาชีพ  มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อจากสื่อบุคคลกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยรวมอยู่ในระดับ (r=0.655) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิง
บวก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการประกอบสัมมาชีพ  มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อจากสื่อเฉพาะกิจกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยรวมอยู่ในระดับ ( r=0.632) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการประกอบสัมมาชีพ 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร  (2533, น. 123) กล่าวว่า
บุคคลจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอันเกิดมาจากทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาซึ่งจะมี
ความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินีย์ บุญเรือง (2549, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชน ได้แก่ กล
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ยุทธ์การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การ
สื่อสารเพ่ือการสร้างเครือข่าย ส าหรับแนวทางการมีส่วนร่วมพบว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมเยาวชนให้
ความสนใจในเนื้อหาของสารที่มีความทันสมัย 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน  พบว่า 
ความรู้ เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไป และด้านความรู้ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ และด้านการประกอบสัมมาชีพของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการประกอบสัมมาชีพ ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านกระประกอบสัมมาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ (นิภา มนุญปิจุ, 2527, 
น. 82) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมนั้นจะต้องมีเจตคติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา ราชแก้ว (2550: 103-108) ศึกษาเรื่อง “การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี” ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของ
พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จากการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 (1) จากผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีการเปิดรับสื่อ โดยมีการเปิดรับสื่อด้านสื่อเฉพาะกิจ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
สื่อบุคคล และด้านสื่อออนไลน์ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเพื่อให้การเปิดรับสื่อด้านสื่อบุคคล และด้าน
สื่อออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด คณะท างานควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม เนื้อหาที่
ต้องการสื่อสารมายังเจ้าหน้าที่ และสร้างความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การเปิดรับสื่อเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 (2) จากผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ด้านการประกอบสัมมาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นเพ่ือต้องการให้เกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับมากที่สุด กรมพัฒนาที่ดินควรพัฒนาเนื้อหาความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนด้านเศรษฐกิจให้ครบถ้วน มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติอย่างแท้จริง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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