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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อ (1) ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ในการใช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ (2) ศึกษาพฤติกรรมในการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ (3) ศึกษาความรู้
กับพฤติ กรรมในการใช้ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื อการดําเนิ นชี วิตของผู้ ต้องขังทีเข้ าร่ วม
โครงการกําลังใจฯ เรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา
คือ ผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ เรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จํานวน 50 ตัวอย่าง เก็บ
ข้ อมู ลโดยการใช้ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล คือ ค่ าความถี (Frequency) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าความเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยค่ า สถิ ติ Chi-Square วิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และใช้ สถิติทดสอบ ได้ แก่ Kuder-Richardson (KR-20) และ Cronbach’s
Alpha Coefficient กําหนดระดับนัยสําคัญที . ผลการวิจัย พบว่า
1) ระดับความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการ
กําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง โดยรวมมี ร ะดั บ ความรู้ ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี ยเท่ า กับ 13.44 เมื อ
พิจารณาตามระดับความรู้ พบว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางมากทีสุด (ร้ อยละ . ) และ
ความรู้ระดับสูง (ร้ อยละ . )
2) ระดับพฤติกรรมของผู้ต้องขังทีเข้ าร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับสูง
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 1.43 และมี ค่าส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมือจําแนกตามรายข้ อ
พบว่ า รายข้ อทีมีพ ฤติกรรมอยู่ ในระดับสูง ได้ แก่ พึ งตนเองก่อนพึ งคนอืน มีค่าเฉลียมากทีสุด
1
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เท่ากับ 1.92 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0. รองลงมา ได้ แก่ เมือได้ รับมอบหมาย
งาน จะรีบดําเนินการ มีค่าเฉลีย 1.90 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30
3) ความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท พบว่า
ค่า Sig. เท่ากับ . ซึงมากกว่า . (ปฏิเสธสมมติฐาน) ไม่มีความสัมพั นธ์ ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ . ดังนัน ความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ไม่มีความสัมพั นธ์
กับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัด
ชัยนาท
บทนํา
กระทรวงยุ ติ ธรรมเป็ นหน่ วยงานหลั กทีดู แลระบบกระบวนการยุ ติ ธรรมของประเทศทั งการ
พั ฒ นากฎหมายและระบบบริ ห ารด้ านการยุ ติ ธรรม ปั จจุ บั น มี ผ้ ู ป ระกอบอาชญากรรมที เข้ าสู่
กระบวนการยุ ติธรรมและถู กควบคุ มตัว ทีกรมราชทัณ ฑ์ มีป ริ มาณสูงขึนอย่ างต่ อ เนื อง การเพิ ม
ปริมาณของผู้ประกอบอาชญากรรมอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน ทําให้ เกิดเป็ นปั ญหา “คนล้ น
คุก” จากปริมาณผู้ต้องขังทีหนาแน่นในเรือนจําอย่างมาก ยากต่อการจัดการในการแก้ ไขพฤตินิสัย
ให้ ผ้ ูต้องขังกลับกลายเป็ นคนดี
นอกจากนี กระทรวงยุ ติธรรมยั งมี บทบาทสําคัญ เกียวกับ การสนองงานในโครงการ
กําลังใจฯ ในการน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในเรือนจํา โดยเฉพาะการปรับใช้ ใน
เรือนจําชัวคราว ซึงควบคุมผู้ต้องขังทีต้ องโทษเป็ นครังแรกและใกล้ พ้นโทษโดยเหลือโทษจําคุกไม่
เกิน ปี หรือจําคุกมาแล้ ว ใน 3 ของโทษทีได้ รับ หรือพักโทษกรณีพิเศษ และผ่านกระบวนการ
จําแนกลักษณะพฤตินิสยั
เรื อ นจําชั วคราวเขาพลอง จั งหวั ด ชั ยนาท เป็ นหนึ งในเรื อนจําชั วคราวนําร่ อ งตาม
โครงการกําลังใจฯ ทีมีการนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาปรั บใช้ กับผู้ต้องขังก่อนพ้ นโทษ
เพือเป็ นการเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สงั คม ด้ วยเหตุนี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ทีจะศึกษาถึงความรู้และพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ในการนําหลักสูตรการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ในเรือนจํา ทีส่งผลทําให้ ผ้ ูต้องขังมีพฤติกรรมและพฤตินิสัยทีเปลียนแปลงไป โดย
ศึ กษาจากการดําเนิ น ชีวิต ของผู้ ต้องขังในโครงการกําลั งใจฯ ของเรื อนจําชัวคราวคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท เพื อนําผลการศึกษาไปพั ฒนาให้ เกิดประโยชน์ ในการพั ฒนาพฤตินิสัยผู้ ต้องขังที
กระทําความผิดให้ กลับไปใช้ ชีวิต ในสังคมได้ อย่างปกติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตภายหลังการพ้ นโทษ ไม่กลับไปกระทําความผิดซํา ส่งผลให้ ปัญหาคนล้ นคุกลดลง
ลดงบประมาณ ในการดูแล และลดผลกระทบต่อสังคมไทยในระยะยาว
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการใช้ ชีวิตของ
ผู้ต้องขังทีเข้ าร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท
2. เพือศึกษาพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิต
ของผู้ต้องขังทีเข้ าร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท
3. เพื อศึกษาความรู้กับพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื อการ
ดําเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ทีเข้ าร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
แนวคิ ดและวรรณกรรมทีเกียวข้ อ งกั บ ความรู้ แ ละพฤติก รรมในการใช้ ห ลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื อการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ เรือนจําชัวคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท ได้ แก่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ มี พ ระราชดํา รั ส เกียวกั บ
เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ ว่า เศรษฐกิจพอเพี ยง หมายถึง พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่หรูหรา หรือ
แม้ บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟื อย แต่ถ้าทําแล้ วมีความสุข ถ้ าทําได้ ก็สมควรทีจะทํา สมควรทีจะปฏิบัติ
(คําพ่อสอนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกียวกับความสุขในการดําเนินชีวิต,
, น.
9)
สุเมธ ตันติเวชกุล (
, น. ) ได้ อธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ ซึงประกอบหลักการหลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1. เป็ นปรัชญาแนว
ทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ 2. เป็ นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาํ เนินไปในทางสายกลาง 3. จะช่วย
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ ก้ า วทั น โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เพื อให้ สมดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การ
เปลี ยนแปลงอย่ างรวดเร็วกว้ างขวาง ทังด้ านวัตถุ สังคม สิงแวดล้ อม และวัฒ นธรรมจากโลก
ภายนอกได้ อย่างดี 4. ความพอเพี ยง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็ นทีจะต้ องมี ระบบภูมิค้ ุ มกันในตัวทีดีพ อสมควรต่ อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี ยนแปลงทังภายนอกและภายใน 5. จะต้ อ งอาศั ย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขันตอน 6.
จะต้ องเสริมสร้ างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ า หน้ าทีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้ มีสาํ นึกในคุณ ธรรม ความซือสัตย์สุจริต และให้ มีความรอบรู้ทีเหมาะสม ดําเนิ น
ชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
ประเวส วะสี (2541: น. ) ได้ กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การมีจิตใจที
พอเพี ยง มีความวิริยะพอเพี ยง มีปัญญาพอเพี ยง มีวัฒนธรรมพอเพี ยง มีสิงแวดล้ อมพอเพี ยง
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และมีความเอืออาทรต่อกัน หลักของเศรษฐกิจพอเพี ยงก็คือ เศรษฐกิจทีสามารถบู รณาการได้
อย่างมีดุลยภาพ เป็ นปกติยงยื
ั น
Bloom (อ้ างถึงใน ศิพล รืนใจชน,
, น. ) ได้ จาํ แนกความหมายของความรู้
ความเข้ าใจไว้ ดังนี ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงเน้ นการจํา ไม่ว่าจะเป็ น
การระลึกถึง หรือระลึกได้ เป็ นสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนสืบเนืองมาจากการเรียนรู้ โดยเริมต้ นจากการ
รวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทังพัฒนาไปสู่ขันตอนทีมีความสลับซับซ้ อนยิงขึน ซึงความรู้นีอาจแยก
ออกเป็ นความรู้เฉพาะสิง และความรู้เรืองสากล เป็ นต้ น
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (
, น. ) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมในมนุษย์ไว้ ว่า คือ
การกระทําหรื อกิริยาทีแสดงออกมาทางร่ างกาย กล้ ามเนือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และ
ความรู้สึก พฤติกรรมเป็ นผลจากการตอบสนองต่อสิงเร้ า เมือมีสิงใดมากระตุ้น จะทําให้ มีก าร
ตอบสนองทันที
นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้ สรุปแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมไว้ กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศักดิ
เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล,
, น. 5) ดังนี
แนวคิ ดที เชื อว่ าสาเหตุ ของพฤติกรรมเกิดจากการตัดสิน ใจของตนเอง (ปั จ จั ย
ภายในตัวบุคคล) รากฐานของแนวคิดนีตังอยู่ บนสมมติฐานทีว่ า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
หรือปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมนัน มาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคลอันได้ แก่ ความรู้ เจต
คติ ความเชือ ค่านิยม แรงจู งใจ และความตังใจ เป็ นต้ น ” ดังนัน นั กพฤติกรรมศาสตร์ ทีสนใจ
แนวคิดนี จึงมุ่งศึกษาและสร้ างทฤษฎีเกียวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทฤษฎีเกียวกับเจตคติ และการ
เปลียนแปลงเจตคติ ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็ นต้ น
แนวคิดที เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปั จจัยภายนอกตัวบุคคล รากฐานของ
แนวคิด นี ตังอยู่ บ นสมมติฐานทีว่ า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากปั จ จัยภายนอก ตั ว
บุคคล” ดังนัน นักพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มนี จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ทางด้ านสิงแวดล้ อม
ระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึ กษา ศาสนา องค์ป ระกอบด้ านประชากร ลั กษณะทาง
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เป็ นต้ น
แนวคิดที เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย รากฐานของแนวคิด
นีตังอยู่บนสมมติฐานทีว่า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยด้ วยกัน ทัง
ปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล”
สรรพวุ ฒิ พิพฒ
ั น์พนั ธ์ พ.ต.ต. (
, น. อ้ างถึงใน อัจฉราพร ปะทิ,
)
ได้ สรุ ป ปั จจั ยทีมี อิทธิพ ลต่ อความคิ ดเห็น ซึ งมี ความสัมพั น ธ์กับ ความรู้ ไว้ ปั จจั ย ทีมี ลัก ษณะ
คล้ ายกัน ดังนี
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึงประกอบด้ วย
1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะทําให้ บุคคลมี
ความรู้ และมีความคิดเห็นในเรืองต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล
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1.2 ความเชือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับสิงต่าง ๆ ซึงอาจมี
ความแตกต่างกันออกไป
1.3 สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน้ าทีทีพึงมีต่อผู้อนื และสังคม
1.4 ประสบการณ์ เป็ นสิงทีก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และส่งผลต่อความคิดเห็น
2. ปัจจัยด้ านสิงแวดล้ อม ประกอบด้ วย
2.1 ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรงหรือทางอ้ อม จากระเบียบ วิธี
ปฏิบั ติ กฎเกณฑ์ และค่ านิ ยมต่ าง ๆ ทีกลุ่ มได้ ก าํ หนดไว้ เป็ นระเบี ยบของความประพฤติ และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนัน
2.2 กลุ่มและสังคมทีเกียวข้ อง มีอิทธิพลต่อบุคคลเป็ นอย่างมาก เพราะเมือบุคคลอยู่
ในกลุ่มหรือสังคมใด ก็ต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมนัน
2.3 สือมวลชน ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้
และการเปลียนแปลงในความคิดเห็นของบุคคล
เธี ยรธิ ดา เหมพิพฒ
ั น์ (2546) ได้ ทาํ การศึ กษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบั น
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กุลวดี ล้อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) การนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต ศึกษากรณีบุคลากรสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ(2551) ได้ ทาํ การศึกษาความเข้ าใจปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจัยความรู้และพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนิน
ชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกําลังใจเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้ นําแนวคิด
และทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องมากําหนดเป็ นกรอบแนวความคิดทีใช้ ในการศึกษา ดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง
ได้ แก่
1. หลักการประกอบด้ วย
x พอประมาณ
x มีเหตุผล
x มีภูมิค้ ุมกัน
2. เงือนไขประกอบด้ วย
x ความรู้
x คุณธรรม

พฤติกรรมการดําเนินชี วิตตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากร ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนีเป็ นผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ เรือนจําชัวคราวเขา
พลอง จังหวัดชัยนาท รวมเป็ นจํานวนประชากรทังสิน ตัวอย่าง
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึงสร้ างกรอบแนวคิด จํานวน ตอน เพือเก็บรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ แบบสอบถามทีแก้ ไขสมบู รณ์ แ ล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับ ผู้ ต้องขัง เรื อนจําจั งหวั ด
ชัยนาท ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ตัวอย่าง เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิระดับความรู้ แบบสอบถามเป็ นแบบ 5 ตัวเลือก โดยมีคาํ ตอบทีถูกต้ อง
เพียง ตัวเลือก ใช้ สูตรคูดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ ค่าสัมประสิทธิ มีค่าเท่ากับ .
และ
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิระดับพฤติกรรม เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale)ใช้
สูตรสัมประสิทธิ แอลฟ่ า(Alpha coefficient) ของ Cornbrash มีค่าเท่ากับ .
และทดสอบ
สมมติฐานด้ วยค่าสถิติ Chi-Square
ตอนที สถานภาพทั วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้ แก่ อายุ การศึกษา ภูมิลาํ เนา คดีทีต้ องโทษ กําหนด
โทษ ระยะเวลาทีต้ องโทษตาม คําพิพากษา และอาชีพก่อนต้ องโทษ
ตอนที ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับหลักการดําเนินชีวิต แบ่ งออกเป็ น หมวด คือ
หมวดการเตรียมความพร้ อมด้ านร่างกาย จิตใจ ด้ านการเตรียมความพร้ อมด้ านอาชีพอิสระ ด้ าน
เตรียมความพร้ อมด้ านครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้ านการพั ฒนาจิตใจและส่งเสิรมคุณธรรม
จริ ยธรรม และวิชาสามัญ เป็ นแบบสอบถามแบบ ตัวเลื อก จํานวน ข้ อ โดยมี คําตอบที
ถูกต้ องเพียง ตัวเลือก โดยเกณฑ์การตรวจให้ คะแนน ดังนี ถูก = 1 คะแนน ผิด = 0 คะแนน
ตอนที การวางแผนชี วิ ต ภายหลั ง การพ้ นโทษ แบ่ งออกเป็ น ด้ า น คื อ ด้ า น
พอประมาณ ด้ านมีเหตุผล ด้ านมีภมู ิค้ ุมกันทีดี ด้ านความรู้ และด้ านคุณธรรม เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) มี อันดับ จํานวน ข้ อ โดยเกณฑ์การตรวจให้ คะแนน มีดังนี
คะแนนบ่อยครัง
ให้ คะแนน
นานๆ ทําครัง
ให้ 1 คะแนน
ไม่เคย
ให้ 0 คะแนน
ตอนที ปั ญหา/อุปสรรค และข้ อเสนอแนะเกียวกับการนําความรู้หลักสูตรเตรียมความ
พร้ อมก่อนปล่อยไปใช้ ในการดําเนินชีวิตภายหลังพ้ นโทษ แบบสอบถามลักษณะปลายเปิ ด
ตอนที ทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยค่ าสถิติ Chi-Square วิ เคราะห์ เปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี ย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
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สรุปผลการวิจยั
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ตัวอย่าง ผลทีได้ จากการเก็บแบบสอบถาม
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผลสรุป ดังนี
1. ข้ อมูลเกียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ต้องขังโครงการกําลังใจ
เรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จําแนกตาม อายุ การศึกษาก่อนต้ องโทษ ภูมิลาํ เนา คดี
ทีต้ องโทษ ระยะเวลากําหนดโทษ ระยะเวลาทีต้ องโทษตามคําพิ พากษา อาชีพก่อนต้ องโทษ ดังนี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุตากว่
ํ า ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาอายุ ระหว่ าง
30 – ปี คิดเป็ นร้ อยละ . การศึกษาก่อนต้ องโทษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากทีสุด
คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้ น คิดเป็ น ร้ อยละ . ภูมิลาํ เนาอยู่ภาค
กลาง มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาภาคเหนื อ คิดเป็ นร้ อยละ . ต้ องโทษคดี
พรบ.ยาเสพติด มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคดีความผิดต่อชีวิต คิดเป็ นร้ อยละ
. ระยะเวลากําหนดโทษ ตํากว่า ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา – ปี
คิดเป็ นร้ อยละ . ระยะเวลาทีต้ องโทษตามคําพิพากษา ตํากว่า ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ
. รองลงมา 5 – 1 ปี คิดเป็ นร้ อยละ . และอาชีพก่อนต้ องโทษรั บจ้ างมากทีสุด คิดเป็ น
ร้ อยละ . รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ .
2. ด้ านความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ า
ร่วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวั ดชัยนาท จําแนกตามหมวดวิชา ได้ แก่
การเตรียมความพร้ อมด้ านร่างกาย จิตใจ การเตรียมความพร้ อมด้ านอาชีพอิสระ การเตรียมความ
พร้ อมด้ านครอบครัว ชุมชน และสังคม การพัฒนาจิตใจและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชา
สามั ญ พบว่ า ภาพรวมมีร ะดับ ความรู้ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี ยคิ ดเป็ นร้ อยละ13.44 เมื อ
พิจารณาตามระดับความรู้ พบว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ .
และความรู้ระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ .
3. ด้ านพฤติกรรมในการใช้ หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื อการดําเนิ น ชี วิตของ
ผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จําแนกตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ด้ านความพอประมาณ ด้ านมีเหตุผล ด้ านภูมิค้ ุมกันในตัวที
ดี ด้ านความรู้ และด้ านคุณธรรม พบว่าภาพรวมมี ผลพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงเพื อการดําเนิ น ชี วิต อยู่ ในระดับ สูง ค่ าเฉลี ยรวมเท่ากับ 1.43 ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.18 เมือจําแนกตามรายข้ อ พบว่า รายข้ อทีมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ได้ แก่ พึงตนเอง
ก่ อ นพึ งคนอืน มี ค่าเฉลี ยมากทีสุด ค่ าเฉลี ยเท่ากับ 1.92 ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.
รองลงมา ได้ แก่ เมือได้ รั บมอบหมายงาน จะรี บดําเนิ นการ ค่ าเฉลี ยเท่ากับ 1.90 ค่ าเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.30 ใช้ นาไฟ
ํ ด้ วยความประหยัด ค่าเฉลียเท่ากับ 1.82 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39 และแบ่งปั นกับข้ าวให้ เพือนข้ างบ้ าน ค่าเฉลียเท่ากับ 1.78 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42 ส่วนระดับพฤติกรรมทีอยู่ในระดับตํา ได้ แก่ ใช้ สินค้ ายีห้ อต่างประเทศทีมีราคาแพง
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ค่าเฉลียเท่ากับ 0.42 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึงเป็ นคําถามด้ านลบ (Negative) ถือ
ว่าผู้ต้องขังมีพฤติกรรมอยู่ในระดับตํา
4. จําแนกระดับพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิต
ของผู้ ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลั งใจฯ ของเรื อนจําชัวคราวเขาพลอง จั งหวัดชัยนาท จําแนก
ตามระดับพฤติกรรมสูง กลาง ตํา พบว่า พฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ อยู่ในระดับสูง มากทีสุด ร้ อยละ .
และระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับตําไม่มี
5. ด้ านความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมี ความสัมพั นธ์กับพฤติกรรม
การใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท
พบว่า ค่า Sig. = 0.474 ซึงมากกว่า . (ปฏิเสธสมมุติฐาน) ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ . ดังนัน ความรู้ ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มี ความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท
อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัย เรือง ความรู้และพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการ
ดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกําลังใจเรือนจํา ชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ซึงเป็ นเรือนจํา
ทีมีเฉพาะผู้ต้องขังเพศชาย ผู้วิจัยพบประเด็นทีควรอภิปราย ดังนี
1. ผลการวิจัยระดับความรู้ในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื อการใช้ ชีวิต
ของผู้ ต้องขังที เข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี เป็ นเพราะว่าผู้ต้องขัง ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความ
พร้ อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพียงระยะหนึง และกลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้ อยละ 62 ตํากว่าระดับมัธยมร้ อยละ 26 สูงกว่าระดับมัธยมร้ อย
ละ 12 ซึงเป็ นระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของสรรพวุฒิ
พิพัฒน์พันธ์ พ.ต.ต. (2538, น.13) ทีกล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจในสิงต่าง ๆ
มากน้ อ ยไม่ เท่ากัน ขึนอยู่ กับ ปั จจัยต่ าง ๆ ในแต่ ละสถานการณ์ ได้ แ ก่ 1. ปั จจัยส่วนบุ คคลซึ ง
ประกอบไปด้ วยระดับการศึกษา ความเชือ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ 2. ปัจจัยด้ าน
สิงแวดล้ อมประกอบด้ วยครอบครัว กลุ่มและสังคมทีเกียวข้ อง และสือสารมวลชน และสอดคล้ อง
กับ Bloom (อ้ างถึงใน ศิพล รืนใจชน, 2549, น.10) ทีกล่ าวว่ า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและ
ี ดขึนสืบ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึงเน้ นการจํา ไม่ว่าจะเป็ นการระลึกถึง หรือระลึกได้ เป็ นสถานการณ์ทเกิ
เนืองมาจากการเรียนรู้ โดยเริมต้ นจากการรวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทังพั ฒนาไปสู่ขันตอนทีมี
ความสลับซับซ้ อนยิงขึน ซึงความรู้นีอาจแยกออกเป็ นความรู้เฉพาะสิง และความรู้เรืองสากล เป็ นต้ น
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2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใช้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิต
ของผู้ ต้อ งขั งทีเข้ าร่ วมโครงการกําลั งใจฯ ของเรื อ นจําชั วคราวเขาพลอง จั งหวั ดชั ยนาท พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ทังนี เป็ นเพราะว่ าสถานภาพทางสังคม สิทธิและหน้ าทีพึ งมีต่อผู้อืนของ
ผู้ ต้องขังไม่ มีความแตกต่ างกัน อีก ทังปั จจั ย ด้ านสิงแวดล้ อมของผู้ ต้อ งขังทีดําเนิ น ชี วิตชี วิ ต อยู่
ร่วมกันและต้ องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรือนจํา ย่อมมีอิทธิพลเป็ นอย่างมากในการกําหนดให้ มี
พฤติกรรมทีไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ลักขณา สริวัฒน์ (2544, น. 17) ได้ ให้
ความหมายของพฤติกรรมในมนุ ษย์ไว้ ว่า คือ การกระทําหรื อ กิริยาทีแสดงออกมาทางร่ างกาย
กล้ ามเนือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สกึ พฤติกรรมเป็ นผลจากการตอบสนองต่อ
สิงเร้ า เมือมีสงใดมากระตุ
ิ
้ นจะทําให้ มีการตอบสนองทันที
3. ผลการศึ กษาความรู้ ในการใช้ ห ลักปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมี ค วามสัมพั น ธ์กับ
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิต ของผู้ ต้อ งขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลั งใจฯ ของเรื อ นจําชั วคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ดังนัน ความรู้ในการ
ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้ าร่วม
โครงการกําลังใจฯ ของเรื อนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชั ยนาท สอดคล้ องกับแนวคิดเกียวกับ
พฤติกรรมทีนักพฤติกรรมศาสตร์ได้ สรุปแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมไว้ กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศักดิ
เจริญพั นธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล , 2549,น. ) ดังนี แนวคิดที เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรม
เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง แนวคิดที เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปั จจัยภายนอก
ตัวบุคคล แนวคิดที เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปั จจัยหลาย ๆ ปัจจัย ซึงจะเห็นได้ ว่าทัง
แนวคิ ดได้ พั ฒ นามาจากหลั ก การวิ เคราะห์ ก ารเกิด ของพฤติ ก รรมทีว่ า “การแสดงออกของ
พฤติกรรมหนึง ๆ อาจมาจากหลายสาเหตุกไ็ ด้ ”
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีได้จากงานวิจยั ในครังนี
ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี
1. การพั ฒนาปรับปรุงเนือหาหลักสูตรการเรียนรู้โครงการกําลังใจฯ โดยเนือหาของ
การอบรมผู้ต้องขังของหลักสูตรโครงการกําลังใจฯ ควรมีความสอดคล้ องกับทรัพยากรการเรียนรู้
ทีมีอยู่ของเรื อนจํา ซึงจากเดิมการจัดหลักสูตรอบรมผู้ต้องขังโครงการกําลังใจฯ จะใช้ หลักสูตร
กลางทีกําหนดโดยกรมราชทัณฑ์ โดยเนือหารายวิชาทีบรรจุ ในหลักสูตร มีระยะเวลาในการเรียนรู้
รวม เดื อ น ซึ งสามารถแบ่ งออกเป็ น ส่ ว น คื อ ส่ วนที เนื อหาทีเกียวข้ อ งกับ การละลาย
พฤติกรรม และสร้ างทัศนคติทดีี ให้ กับผู้ ต้องขัง ส่วนที เป็ นเนือหาทีเกียวข้ องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ ชีวิตอย่ างมีภูมิค้ ุ มกัน ส่ วนที เนื อหาที
เกียวข้ องกับการทําการเกษตร การเกษตรแบบยังชีพ และการผลิตพื ชอาหารปลอดภัย ส่วนที
กิจกรรมจิ ตอาสา บําเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ซึงเนือหาในส่วนที , และ สามารถคงเดิมได้
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เนื องจากมีวัตถุ ป ระสงค์ ทีการพั ฒ นาด้ านจิ ตใจ ทัศนคติ และการใช้ ชีวิตร่ วมกัน ในสังคม ส่วน
เนือหา ส่วนที เป็ นการเน้ นเฉพาะการทําการเกษตรทีมีเฉพาะการเพาะปลูกพื ช เลียงสัตว์ ไม่มี
เนื อหาในด้ านการพั ฒนาสู่อาชีพ ซึงมีความสําคัญทีผู้ ต้องขังเมือเรี ยนรู้ แล้ วจะสามารถนําไปต่อ
ยอดและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ประกอบกอบพืนฐานผู้ต้องขังแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ซึง
บางรายอาจมาจากครอบครัวทีไม่ได้ ทาํ การเกษตร ดังนัน การปรับเนือหารายวิชาในส่วนที ให้ มี
ความหลากหลายและสอดคล้ องกับผู้เรียน จะทําให้ ศักยภาพการเรียนรู้ ความสนใจในการเรียนรู้
มากขึน และสามารถปรับไปใช้ ได้ กบั ทุกเรือนจําชัวคราวในโครงการกําลังใจฯ
2. กิจกรรมการเรี ยนรู้ทีควรเน้ นให้ ผ้ ูต้องขังเป็ นศูนย์กลางคือ การทีเรื อนจําต้ องเน้ น
กระบวนการปลูกฝังจากภายใน (Internalization) กล่าวคือ มีกระบวนการทีเน้ นให้ ผ้ ูต้องขังซึมซับ
ถึงการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ในชีวิตโดยไม่ได้ มุ่งเน้ นเฉพาะเพี ยงการอบรม
และการนําไปปฏิบั ติ เท่านั น หากแต่ จ ะต้ องเน้ น ให้ ผ้ ู ต้ องขังเข้ าใจถึงแก่ น แท้ ของหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการทดลองปฏิบัติทเริ
ี มจากตนเอง เป็ นต้ นว่า การรู้จักตนเอง การประมาณ
ตนเอง การใช้ ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็ นต้ น นอกจากนัน กระบวนการให้
ผู้ต้องขังเป็ นศูนย์กลางจะต้ องเน้ นกระบวนการถ่ายทอดทีฝึ กให้ ผ้ ูต้องขังเริมกระบวนการคิดอย่าง
สร้ างสรรค์และต่อยอด โดยปราศจากการบังคับหรือสังให้ ทาํ แบบสายการบังคับบัญ ชา หากแต่
จะต้ องเริมปลูกฝังให้ ผ้ ูต้องขังเริมคิด วิเคราะห์ศักยภาพ วิเคราะห์ความสามารถและบทบาทการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน
3. การสร้ างบรรยากาศในการควบคุ ม ผู้ ต้ องขังให้ มี ค วามผ่ อ นปรน เน้ น การสร้ า ง
บรรยากาศในการเรียนรู้ เน้ นวิธีการให้ ผ้ ูต้องขังเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ ชีวิตและปฏิบัติจริง การเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ู ต้อ งขังแสดงวิสัยทั ศ น์ ความรู้ ความสามารถด้ วยตนเอง โดยการทดลองฝึ กปฏิบั ติ
จัดสรรพืนทีในเรือนจําชัวคราวให้ กลายเป็ นพืนทีทดลองปฏิบัติ จัดให้ มีพืนทีแสดงผลงานผู้ต้องขัง
และสนับสนุนให้ มีแหล่งเรียนรู้ทหลากหลาย
ี
จากภายนอกเข้ ามาแลกเปลียนเรียนรู้ เพือกระตุ้นให้
ผู้ต้องขังมีความรู้จักและคุ้นเคยกับสังคมภายนอก เพือเป็ นการเตรียมความพร้ อมก่อนออกไปสู่
ครอบครั ว ชุ ม ชน มี ก ารปฏิสัมพั น ธ์กับ บุ คคลภายนอกและเป็ นการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน
การให้ ผ้ ูต้องขังเป็ นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนํา
ผู้ ต้ อ งขัง ออกไปเรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี ยนจากภายนอกที ไม่ ได้ อ ยู่ เฉพาะในเรื อ นจํา อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการบําบัดฟื นฟูผ้ ูต้องขังโดยชุมชนและสังคมภายนอกเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุน
. การสร้ า งต้ น แบบด้ านอาชี พ ทีเหมาะสมและสามารถเลื อ กอาชี พ ทีเหมาะสมกับ
ตนเองของผู้ต้องขัง เพือให้ มีรายได้ เพียงพอในการดํารงชีวิต ไปหวนไปกระทําผิดในเส้ นทางเดิม
สามารถดําเนินชีวิตหลังพ้ นโทษอย่างมีความสุขและมันคงทางชีวิต
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ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยความร้ ูและพฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื อ
การใช้ ชีวิตของผ้ ูต้องขังทีเข้ าร่ วมโครงการกําลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวในโครงการกําลังใจฯใน
จังหวัดอืน ๆ เพือศึกษาความแตกต่างในการดําเนินชีวิตว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
2. ควรศึกษาวิจัยถึงปั จจัยทีมีผลต่อความร้ ูและพฤติกรรมในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดําเนินชีวิตของผ้ ูต้องขังเรือนจําชัวคราวในโครงการกําลังใจฯ ด้ วย
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ ได้ งานวิจัยทีมีผลการศึกษาเชิงลึกมากขึน และสามารถนําข้ อมูล
เชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบกับข้ อมูลเชิงปริมาณ
3. ควรศึกษาวิจัยถึงปั จจัยทีมีผลต่อความร้ ูและพฤติกรรมในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยงมาใช้ ในการดําเนิ น ชี วิต ของผ้ ู ต้อ งขังเรื อนจําชั วคราวในโครงการกําลั งใจฯ
ภายหลังจากพ้ นโทษแล้ ว ด้ วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ ได้ งานวิจัยทีมีผลการศึกษาเชิงลึก
มากขึน และเพือให้ เห็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้ ูต้องขัง
ชัดเจนยิงขึน
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