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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสํานักราช

เลขาธิการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ

สํานักราชเลขาธิการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการที่ปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของสํานักราชเลขาธิการ 

จํานวน 13 หนวยงาน  326 คน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ พระบรมมหาราชวัง และที่ศูนยสารสนเทศ 

ของสํานักราชเลขาธิการ จังหวัดนครปฐม  โดยทําการแจกแบบสอบถาม จํานวน 177 คน  โดย

ผูใหขอมูลคือ ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี ตั้งแตระดับกองลงมาของสํานักราชเลขาธิการ 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหหาคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และใชสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมุติฐานดวย

คาสถิติ t-test และ F-test และ วิเคราะหรายคูดวย LSD  

 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 177 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย โดยมีอายุต่ํากวา 30 ป มีอายุราชการนอยกวา 10 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาคือสูง

กวาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท  ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการ

ปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 5  ดาน คือ ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบน

พ้ืนฐานของคุณธรรม  ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพื้นฐานความพอประมาณ  

ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล  ดานการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของการมีและการสรางระบบภูมิคุมกันในตนท่ีดี  และดานการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของความรูและการแสวงหาความรู  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่ มีเพศ อายุ  

อายุราชการ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความสอดคลอง

ในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

 

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญ 
ในปจจุบันคานิยมบางอยางไดเปลี ่ยนแปลงไป กอนนี ้ส ังคมเคยยกยองคนดีมี

ศีลธรรม  คนที่ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริต คดโกง จะถูกประณามและไมมีใครอยากคบหา

สมาคมดวย แตในปจจุบันสังคมกลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่มีตําแหนงสูง มีอํานาจวาสนา มี

ชื่อเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผิดศีลธรรม (สมพร เทพสิทธา, 2546, น.181) โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับความคิดจิตใจของคนท่ี

เปล่ียนแปลงไปในทางที่เส่ือม ดังความตอนหนึ่งวา 

“...ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่เส่ือม ความประพฤติท่ีเปนความทุจริตหลายอยาง มีทาทีที่จะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพา

กันยอมรับ และสมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแต

ละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที ่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด 

จําเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้น ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไม

กระทําส่ิงใดๆ ท่ีเรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัววาเส่ือม เราตองฝนตองตานความคิดและความประพฤติ

ทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี 

เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริงๆ ใหผลของความดีบังเกิดมาก

ขึ้นๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื ่อมลงไป และจะชวยใหฟ นคืนดีขึ ้นไดเปนลําดับ...”   

พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ  

ค รั ้ง ที ่ 1 2  ที ่จ ัง ห ว ัด พ ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า  ว ัน เ ส า ร ที ่ 1 2  ธ ัน ว า ค ม  2 5 1 3 

(http://www.ohm.go.th/th/ monarch/speech) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสู

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนเหตุใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสูความเปนสังคม

เมืองอยางตอเนื ่อง ทําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบไทยดั้งเดิมตองปรับเปลี่ยนเปนการ

ดําเนินชีวิตในรูปแบบสมัยใหมที่เรงรีบเผชิญภาวะการแขงขัน และมีความกดดันสูง  ซึ่งสงผล

กระทบตอสภาพจิตใจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยโดยสวนรวม  นอกจากนี้

โลกาภิวัตนยังกอใหเกิดกระแสวัตถุนิยม และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางไมเหมาะสม  เชน 

การใชอินเทอรเน็ตโดยขาดคุณธรรมและความรอบคอบ ทําใหภูมิตานทานที่สังคมมีอยูลดลงจน

เกิดเปนคานิยมบริโภคเกินความจําเปน ทั้งหมดนี้ทําใหปญหาตางๆ เชน อาชญากรรม ยาเสพ

ติด ปญหาหนี้สิน และปญหาคอรัปช่ัน มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (จิรายุ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา, 2553, น.13)  ความไมสมดุลท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

พยายามแกไขโดยมีผลสําเร็จพอสมควร เมื่อเทียบกับความยากและระดับของปญหาที่ประเทศ

เผชิญอยู พระองคทรงดําเนินการแกไขผานบทบาทที่สําคัญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือ 

“พระราชทานคําปรึกษา”  “ทรงสนับสนุน”  และ “ทรงตักเตือน”  (The right to be 

consulted, the right to encourage and the right to warn)  (จากบทสัมภาษณ อานันท ปนยา
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รชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสแนะนําหนังสือเรื่อง The King of Thailand in World 

Focus เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550)  ซึ่งเปนหลักที่ระบุโดย Constitutionalist ชาว

อังกฤษ นามวา Walter Bagehot อันเปนหลักที่พระมหากษัตริยในประเทศทั่วโลกที่มี

รัฐธรรมนูญทรงดําเนินตาม มิใชจะบันดาลสิ่งใดไดตามพระราชหฤทัย (จิรายุ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา, 2552) ดวยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศนกวางไกลของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วและสรางความ

มั่งคั่งใหแกประเทศ ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ

แขงขันสูง ทรงเห็นถึงความเส่ียงของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาปจจัยจากภายนอกสูง จึงทรงเตือนให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยูเสมอ  ดังจะเห็นไดจากพระบรม

ราโชวาทและพระราชดํารัสนับตั้งแตป พ.ศ.2517 เปนตนมา  จะพบวาทรงเนนยํ้าแนวทางการ

พัฒนาบนหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใชของคนสวนใหญ 

โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรง

เตือนสติประชาชนชาวไทยไมใหประมาท ใหตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอน ที่ใช

ความรูคุณธรรมและความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ภายหลังวิกฤต

เศรษฐกิจเปนท่ีรูจักกันดีภายใตช่ือวา “เศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)  

จากสภาวะที่เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจได

ชัดเจนยิ่งขึ้นในแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากเราไปพึ่งพาและยึดติดอยูกับ

กระแสจากภายนอกมากเกินไปจนทําใหรากฐานไมม่ันคงเหมือนลักษณะฟองสบู วิกฤตเศรษฐกิจ

เชนนี้ก็จะเกิดขึ้นไดอีก ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความสําคัญในฐานะเปนหลักการของ

สังคมที่ควรยึดถือปฏิบัติตอมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราช

วินิจฉัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จะเผยแพรบทความที่อธิบาย “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีไดมาจากการเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ จํานวนหนึ่ง 

มารวมกันประมวลพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดํารัสอื่นที่เกี่ยวของ และ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542  สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

ปรับปรุงแกไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให

นําบทความดังกลาวไปเผยแพรได เพื่อเปนหลักคิดและแนวทางปฏิบัติแกสํานักงานฯ เจาหนาท่ี

ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556)  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับตั้งแต  

พ.ศ. 2517 เปนตนมา  จะเห็นไดวาพระองคทานไดทรงเนนยํ้าแนวทางการดําเนินชีวิตและการ
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พัฒนาประเทศที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความ

พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุ มกันที ่ด ีในตัว และทรงเตือนสติ

ประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต ทั้งหมดนี้เปนที่รูกันภายใตชื่อวา หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผจงจิตต วงศธีรญาณเดช, 2551) โดยสรุปดังแผนภาพดานลางนี้ 
 

 

 

ทางสายกลาง 

 

 

 

 

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน) 

นําสู 

 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 

สมดุล / ม่ันคง / ย่ังยืน 

ภาพท่ี 2.1  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(2549) 

การยอมรับในระดับนานาชาติของความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

มากขึ้น หลังจากที่สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development 

Program หรือ UNDP) ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล “ความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา

มนุษย”  แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 (สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2550) รวมทั้งได

จัดพิมพรายงานการพัฒนามนุษยของประเทศไทยฉบับป พ.ศ.2550 (Thailand Human 

Development Report 2007) ภายใตช่ือ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนามนุษย  รายงานนี้เปน

ผลของความรวมมือนานนับประหวางผูเชี่ยวชาญไทยและผูเชี่ยวชาญตางชาติพรอมดวยความ

รวมมือจากเจาหนาที่และนักวิชาการฝายไทยหลายคน ซึ่งมุงมั่นที่จะทําใหปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พอประมาณ

มีภูมิคุมกัน

ในตัวท่ีด ี
มีเหตุผล
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พระราชทานใหคนไทยไดฝงรากลึกในสังคมไทยและกลายเปนปรัชญาชี้นํายุทธศาสตรและ

นโยบายพัฒนาประเทศในระยะเวลาตอมา 

สศช.ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ไดตระหนักในปญหาจากการพัฒนาท่ีขาดสมดุล ไมย่ังยืน และเปราะบางตอผลกระทบจากความ

ผันผวนของปจจัยภายนอก จึงเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาของ

ประเทศในทิศทางใหมที่มุงสงเสริมความสมดุลในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง

บูรณาการ เนนความย่ังยืนของการพัฒนาเพ่ือใหคนรุนหลังมีคุณภาพชีวิตที่ไมดอยหรือดีกวาคน

รุนปจจุบ ัน และใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ ตั ้งแต

ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคสวนของสังคมในการพัฒนา  ดังนั ้น เริ ่มตั ้งแตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  สศช. จึงไดอัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงไดพระราชทานเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกร

ชาวไทย ซึ่งเนนการพัฒนาที่ยึดมั่นในทางสายกลาง ความพอเพียง ความมีเหตุมีผลในการ

ดําเนินชีวิต และการสรางภูมิคุมกันในตัวควบคูไปกับการเสริมสรางความรูคูกับคุณธรรม มาใช

เปนปรัชญานําทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 อยางตอเนื่อง  (ผจงจิตต วงศวีรญาณเดช, 2550) 

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มี

การเตรียมความพรอมของคนและระบบ ใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตหลักการที่ให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและการ

ขยายโอกาสเพื่อใหสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ในสวนของภาคราชการ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน หรือสํานักงาน ก.พ. ก็ไดตระหนักถึงเรื่องนี้  โดยสถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  รับภารกิจคือ  1) พัฒนา

ขาราชการและวางมาตรฐานระบบฝกอบรม  2) ดําเนินการจัดและสนับสนุนการจัดฝกอบรม

และพัฒนาขาราชการ  3) ใหบริการเทคโนโลยีการพัฒนา  4) สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมใน

การทํางาน  5) เปนที่ปรึกษาและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่ผานมาสํานักราชเลขาธิการ

ไดรับความรวมมือจากสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ในการสนับสนุนวิทยากรใหความรูแก

ขาราชการสํานักราชเลขาธิการ อยางเชน เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  สํานักราชเลขาธิการได

จัดบรรยายเรื่องการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไดรับการสนับสนุน

วิทยากรจากสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเนื้อหาไดใหความรูเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว

ดวย  นอกจากนั้น สํานักราชเลขาธิการยังไดมีการจัดกิจกรรมบรรยายใหความรูอยางตอเนื่อง

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดมา 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการ เพื่อวิเคราะหวาขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติ
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หนาท่ีราชการอยางไรภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ 

จะนําไปเปนแนวทางการพัฒนาขาราชการสํานักราชเลขาธิการใหมีการปฏิบัติหนาที่ภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป ซึ่งจะสงผลใหสํานักราชเลขาธิการสามารถดําเนินงานตาม

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสํานักราชเลขาธิการภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 

3.  สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ีผูศึกษาไดกําหนดไว  คือ ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่มีลักษณะสวน

บุคคลแตกตางกัน มีการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. สามารถเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการ จําแนก

ตามลักษณะสวนบุคคล 

  2. นําไปเปนแนวทางการพัฒนาขาราชการสํานักราชเลขาธิการใหมีการปฏิบัติหนาท่ี

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน 

 

5.   วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 

 5.1  ประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี ตั้งแตระดับ

กองลงมาของสํานักราชเลขาธิการ เฉพาะที่มีสถานท่ีตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง และทําเนียบ

องคมนตรี กรุงเทพมหานคร และท่ีศูนยสารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ จังหวัดนครปฐม จํานวน 

13 หนวยงาน เปนจํานวน 326 คน (ขอมูลวันท่ี 1 มีนาคม 2557) และไดกําหนดขนาดของ

ตัวอยาง (Robert V.Krejcie & Earyle W.Morgan,1970 อางถึงใน ธานินทร, 2551) และ

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนอยูท่ี 0.05 และระดับความเช่ือม่ันอยูท่ี 95 %  ไดจํานวนตัวอยาง

เทากับ 177 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยสุมจาก 13 

หนวยงาน 

  

6



 5.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กําหนดกรอบแนวคิด 2 สวน คือ ลักษณะสวนบุคคล แบงออกเปน 6 หัวขอ และ 

การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสํานักราชเลขาธิการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบง

ออกเปน 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน และ 2 เง่ือนไข ความรู 

คุณธรรม ดังภาพดานลางนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม ซึ่งแบง

ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6  ขอ 

ประกอบดวย  เพศ  อายุ  อายุราชการ  สถานะ ระดับการศึกษา  รายได  ซึ่งลักษณะของแบบ

สํารวจเปนแบบตรวจรายการ (Check List)  และสวนท่ี 2  การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสํานัก

ราชเลขาธิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวย  ดานความพอประมาณ 

จํานวน 8 ขอ  ดานความมีเหตุมีผล จํานวน 13 ขอ ดานความมีภูมิคุมกันในตนท่ีดี จํานวน 9 ขอ  

ดานความรู จํานวน 11 ขอ และดานคุณธรรม จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคําตอบ 5 ระดับ 

 

 5.4  การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีไดตรวจสอบความสมบูรณแลว จะนําไปประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตาม

สมมติฐานท่ีไดตั้งไว โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา 

วิเคราะหหาคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมุติฐานดวยคาสถิติ t-test และ F-

test และ วิเคราะหรายคูดวย LSD 

 

การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 
สํานักราชเลขาธิการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- ความมีภูมิคุมกัน 
- ความรู 
- คุณธรรม

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- อายุราชการ 
- สถานะ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได 
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6.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 177 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย(รอยละ 69.49  

และ 30.51 ตามลําดับ) โดยมีอายุต่ํากวา 30  ปมากท่ีสุด (รอยละ 44.6) รองลงมาคืออายุ 31-

40 ป (รอยละ 28.8) มีอายุราชการนอยกวา  10  ปมากท่ีสุด  (รอยละ 49.7)  รองลงมาคือ 

10-15  ป (รอยละ 20.9) มีสถานภาพโสดมากที่สุด (รอยละ 66.1) รองลงมาคือสมรส  (รอย

ละ 33.9) ระดับการศึกษามากท่ีสุดคือสูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ 45.8)  รองลงมาคือ ปริญญา

ตรี  (รอยละ 45.2) และมีรายไดตอเดือน มากที่สุดคือ 15,001-25,000บาท  (รอยละ 46.3)  

รองลงมาคือ  25,001-35,000  บาท  (รอยละ 26.0) 

 

  6.1   การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

มากท่ีสุด คือ ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม รองลงมา คือ  

ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพื้นฐานความพอประมาณ  และดานการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล  และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

นอยท่ีสุด คือ  ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของความรูและการแสวงหา

ความรู 

  

  6.2   การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพ้ืนฐานความพอประมาณ 

   ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนพื้นฐานความพอประมาณ  

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

มากท่ีสุด คือ  การใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ผูปฏิบัติในหนวยงาน เนื่องจากเปนปจจัยท่ี

สงผลตอความเจริญกาวหนาขององคกร ขณะเดียวกัน “คน” จะเปนปจจัยกําหนดประสิทธิภาพ

ของราชการ จึงเปนความสมดุลท่ีตองคํานึงถึงเสมอระหวางคนกับงาน  รองลงมา คือ ปฏิบัติ

หนาท่ีตามกรอบของระดับตําแหนงและภารกิจท่ีกําหนด (Job description) หรือหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายอยางมีศักดิ์ศรี มีสติ มีความสุข ดวยความรับผิดชอบ ขยันทุมเท และเสียสละ มีความรู

ดี มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

นอยท่ีสุดคือ  การปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริความพอประมาณเปนประจํา   

 

  6.3   การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล 
   ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

มากท่ีสุด คือ  การพรอมรับฟงขอเสนอแนะจากผูรวมงาน หากเห็นวาเปนส่ิงท่ีดี  ก็นํามาปรับปรุง
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แกไขงานใหดีข้ึน  รองลงมา คือ การใหการสนับสนุนผูรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา โดยยึดถือ

ความรู ความสามารถและคุณธรรม ความดีเปนหลัก  และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

นอยท่ีสุด คือ  มีการบันทึกรายงาน ติดตาม ประเมินผลเพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุง   

 

  6.4  การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพื้นฐานของการมีและการ
สรางระบบภูมิคุมกันในตนที่ดี 
   ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนพ้ืนฐานของการมีและการ

สรางระบบภูมิคุมกันในตนท่ีดี  ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีมากที่สุด คือ  การเดินทางสายกลาง มีความใฝดี มีศีลธรรมไม

เบียดเบียนผูอ่ืน ไมฉอราษฎรบังหลวง เห็นคุณคาของผูอ่ืน  รองลงมา คือ ใช “หิริโอตัปปะ” 

(รูสึกละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาปกรรมท่ีกระทํา และ “ฆราวาสธรรม”  4  ประการ ไดแก 

สัจจะ (ความซื่อสัตย)  ทมะ  (การฝกตน) ขันติ (ความอดทน) และจาคะ (ความเสียสละ) เปน

เกราะกําบังตน   และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีนอยท่ีสุด คือ  มีการสรางระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดีพอมีกลไก Check and Balance รูจักจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

พรอมท้ังจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับสถานการณท่ีคาดไมถึง 

 

  6.5  การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพื้นฐานของความรูและการ
แสวงหาความรู 
 ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนพ้ืนฐานของความรูและ

การแสวงหาความรู  ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการใชความรู

ในการปฏิบัติหนาท่ี  ขอท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุด คือ การมีความรูเก่ียวกับหลัก

ในการทํางานรวมกับคนอ่ืน รองลงมา คือ มีความรูในภาพใหญ (macro) เพ่ือเขาใจวาตนเองเปน

ฟนเฟองในการขับเคล่ือนระบบใหญ เขาใจกระบวนการและภาพความเช่ือมโยง  และขอท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีนอยท่ีสุด คือ  มีความรูในการวิเคราะหไดอยางลึกซึ้งเห็นเหตุเห็น

ปจจัย เห็นองครวม 

   สวนดานวิธีการแสวงหาความรู ขอท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุด คือ  การ

ใหการสนับสนุนใหมีการสรางองคกรแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึนในหนวยงาน  รองลงมา คือ มีการ

พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆ ตลอดเวลาจากการเรียนรูในหองเรียนหรือการเรียนรู

ผานส่ือรูปแบบตางๆ อาทิ เอกสารในการปฏิบัติราชการทั้งคูมือ หรือหนังสือเวียน หนังสือ 

ส่ือสารมวลชน รายการทีวีท่ีมีประโยชน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต E-Learning และผูมี

ประสบการณตรง   และขอท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีนอยท่ีสุด คือ  มีการพัฒนาทักษะ

หัวใจนักปราชญ (สุ จิ ปุ ลิ) ไดแก  สุ(สุตตะ-ฟง)   จิ (จิตตะ-คิดได ระลึกได ก็คือมีสติ)  ป ุ

(ปุจฉา-ถาม) ลิ (ลิขิต-จดบันทึก) 
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  6.6   การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
   ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ี

มากท่ีสุด คือ  การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  รองลงมา คือ มีความ

โปรงใส ไมมีขอขัดแยงทางผลประโยชน   และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีนอยท่ีสุด คือ  

การรักษาศีล 5 ซึ่งเปนหลักของชีวิต 

 

7.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   

 1.  ขาราชการสํานักราชเลขาธิการท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความสอดคลองใน

การปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

2.  ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความสอดคลองในการ

ปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

3. ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีระดับความสอดคลอง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

4. ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความสอดคลอง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

5. ขาราชการสํานักราชเลขาธิการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความ

สอดคลองในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและ 

รายดาน 

6. ขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความ

สอดคลองในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันในภาพรวมและ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของ

ขาราชการบนพ้ืนฐานของการมีและการสรางระบบภูมิคุมกันในตนท่ีดี   

 

8.   ขอเสนอแนะ 
 

 8.1   ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย ขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหนาท่ีราชการบนหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง  ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติหนาท่ีมากที่สุด คือ ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของ

คุณธรรม  รองลงมา คือ  ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความ

พอประมาณ และดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล และดาน
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การปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของการมีและการสรางระบบภูมิคุมกันในตนท่ีดี 

และดานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีนอยท่ีสุด คือดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการ

บนพ้ืนฐานของความรูและการแสวงหาความรู  

ในดานการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสํานักราชเลขาธิการบนพ้ืนฐานของความรูและ

การแสวงหาความรู  ผูศึกษาขอเสนอวา  ควรสงเสริมใหขาราชการมีความรูในการวิเคราะหได

อยางลึกซึ้งเห็นเหตุเห็นปจจัย เห็นองครวม โดยสํานักราชเลขาธิการควรสนับสนุนและสงเสริมให

ขาราชการเขารับการอบรมการสังเคราะหองคความรู ซึ่งอาจจะเปนการจัดอบรมใหความรูภายใน

องคกรโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือสนับสนุนใหขาราชการเขารับการอบรมรวมกับ

หนวยงานภายนอก เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณท่ีหลากหลาย หรืออาจจะใหขาราชการ

ไดเขารวมปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหความรูรวมกับบุคลากรที่เช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาว  

เพ่ือเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง   

 ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานพ้ืนฐานของการมีและการสราง

ระบบภูมิคุมกันในตนที่ดี  ผูศึกษาขอเสนอวา  ควรสนับสนุนใหมีการสรางระบบการควบคุม

ภายในท่ีดีพอ มีกลไก Check and Balance  รูจักจัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

พรอมท้ังจัดทําแผนฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณท่ีคาดไมถึง  โดย สํานักราชเลขาธิการควรจัด

ใหมีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานของขาราชการในสภาวะปกติและฉุกเฉิน และการทดสอบปฏิบัติตามแผนท่ี

กําหนดไว เชน หลักการสํารองขอมูลไวใชเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ       

 ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความมีเหตุผล  ผูศึกษาขอ

เสนอวา ควรสนับสนุนขาราชการใหมีการบันทึกรายงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือหาแนว

ทางแกไขปรับปรุง โดยสํานักราชเลขาธิการควรจัดใหมีการเสวนาหลักการทํางานของผูบริหารของ

สํานักราชเลขาธิการและถายทอดประสบการณในการทํางาน  เพ่ือใหขาราชการไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสม และเพ่ือใหสามารถแกไข

ปญหาในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

 ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานความพอประมาณ ผูศึกษาขอ

เสนอวา  ควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริความพอประมาณเปน

ประจํา โดย สํานักราชเลขาธิการควรจัดใหมีการบรรยายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมีการถายทอดประสบการณของขาราชการที่ไดนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประพฤติปฏิบัติจริง เพ่ือเปนแบบอยางและเปนท่ียอมรับของ

ขาราชการ และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการนําไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  เชน สัมภาษณ

ขาราชการที่ไดประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราชดําริความพอประมาณ เผยแพรทางระบบเสียง

ตามสายภายในของสํานักราชเลขาธิการ เปนประจําทุกสัปดาห โดยหมุนเวียนขาราชการ เพ่ือ

ถายทอดความพอประมาณของตนในดานตางๆ  
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 ดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ผูศึกษาขอเสนอ

วา  ควรสนับสนุนใหบุคลากรรักษาศีล 5 เปนหลักของชีวิต โดย สํานักราชเลขาธิการควรจัด

กิจกรรมบรรยายใหความรูแกบุคลากรของสํานักราชเลขาธิการเก่ียวกับประโยชนของศีล 5 และ

โทษของการไมรักษาศีล 5 โดยวิทยากรควรเปนผูท่ีมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจของ

บุคลากรใหประพฤติปฏิบัติตามได  หรืออาจสอดแทรกความรูในเร่ืองดังกลาวไวในกิจกรรมตางๆ 

ท่ีสํานักราชเลขาธิการจัดข้ึน เพ่ือใหขาราชการเกิดการรับรู  หรือจัดใหมีการสัมภาษณขาราชการท่ี

ไดรักษาศีล 5  ทางระบบเสียงตามสายภายในของสํานักราชเลขาธิการ เปนประจําทุกวันพระ 

เพ่ือใหขาราชการเกิดความประทับใจและตองการเลียนแบบพฤติกรรม   

 

 8.2   ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูศึกษาขอเสนอวา ควรทําการวิจัยสําหรับขาราชการสํานัก

ราชเลขาธิการแบบสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม และจะทําใหไดขาราชการท่ีเปน

ตนแบบของขาราชการสํานักราชเลขาธิการที่ปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 2)  ควรทําการวิจัยในหัวขอเร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการทุกหนวยงานท้ังท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง หรือแตกตางกับสํานักราชเลขาธิการ  

เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการในแตละหนวยงาน

วามีความคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไร  
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