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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) ศึกษาระดับความรู้ในการใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ (2) ศึกษาพฤติกรรมในการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ (3) ศึกษาความรู้
กับพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้าร่วม
โครงการกาํลังใจฯ เรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ประชากรกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการศึกษา 
คือ ผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ เรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จาํนวน 50 ตัวอย่าง เกบ็
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Means) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ  Chi-Square วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ Kuder-Richardson (KR-20) และ Cronbach’s 
Alpha Coefficient กาํหนดระดับนัยสาํคัญท ี .  ผลการวิจัย พบว่า 

1) ระดับความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการ
กาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีระดับความรู้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 13.44 เมือ
พิจารณาตามระดับความรู้ พบว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางมากทีสุด (ร้อยละ . ) และ
ความรู้ระดับสงู (ร้อยละ . ) 

2) ระดับพฤติกรรมของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง
จังหวัดชัยนาท มีพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
มีค่าเฉลียเท่ากับ 1.43 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมือจําแนกตามรายข้อ 
พบว่า รายข้อทีมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ได้แก่ พึงตนเองก่อนพึงคนอืน มีค่าเฉลียมากทีสุด

1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 อาจารย์ทปีรึกษา 
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เทา่กับ 1.92 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.  รองลงมา ได้แก่ เมือได้รับมอบหมาย
งาน จะรีบดาํเนินการ มีค่าเฉลีย 1.90 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.30 

3) ความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท พบว่า 
ค่า Sig. เท่ากับ .  ซึงมากกว่า .  (ปฏิเสธสมมติฐาน) ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ .  ดังนัน ความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัด
ชัยนาท 

บทนาํ 
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักทีดูแลระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศทังการ

พัฒนากฎหมายและระบบบริหารด้านการยุติธรรม ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชญากรรมทีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมและถูกควบคุมตัวทีกรมราชทัณฑ์มีปริมาณสูงขึนอย่างต่อเนือง การเพิม
ปริมาณของผู้ประกอบอาชญากรรมอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน ทาํให้เกิดเป็นปัญหา “คนล้น
คุก” จากปริมาณผู้ต้องขังทหีนาแน่นในเรือนจาํอย่างมาก ยากต่อการจัดการในการแก้ไขพฤตินิสัย
ให้ผู้ต้องขังกลับกลายเป็นคนดี  

นอกจากนี กระทรวงยุติธรรมยังมีบทบาทสาํคัญเกียวกับการสนองงานในโครงการ
กาํลังใจฯ ในการน้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรือนจาํ โดยเฉพาะการปรับใช้ใน
เรือนจาํชัวคราว ซึงควบคุมผู้ต้องขังทต้ีองโทษเป็นครังแรกและใกล้พ้นโทษโดยเหลือโทษจาํคุกไม่
เกนิ  ปี หรือจาํคุกมาแล้ว  ใน 3 ของโทษทไีด้รับ หรือพักโทษกรณีพิเศษ และผ่านกระบวนการ
จาํแนกลักษณะพฤตินิสยั  

เรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เป็นหนึงในเรือนจําชัวคราวนําร่องตาม
โครงการกาํลังใจฯ ทีมีการนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ 
เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สงัคม ด้วยเหตุนี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ทจีะศึกษาถึงความรู้และพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ในการนาํหลักสูตรการน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจาํ ทส่ีงผลทาํให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมและพฤตินิสัยทเีปลียนแปลงไป โดย
ศึกษาจากการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังในโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวคราวเขาพลอง 
จังหวัดชัยนาท เพือนําผลการศึกษาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที
กระทาํความผิดให้กลับไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาํเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ ไม่กลับไปกระทาํความผิดซาํ ส่งผลให้ปัญหาคนล้นคุกลดลง 
ลดงบประมาณ ในการดูแล และลดผลกระทบต่อสงัคมไทยในระยะยาว 
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วตัถุประสงค ์

1. เพือศึกษาระดับความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือการใช้ชีวิตของ
ผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํเนินชีวิต
ของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 

3. เพือศึกษาความรู้กับพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการ
ดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้องกับความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ เรือนจาํชัวคราวเขาพลอง 
จังหวัดชัยนาท ได้แก่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้มีพระราชดํารัสเกียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา หรือ
แม้บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทาํแล้วมีความสุข ถ้าทาํได้ กส็มควรทจีะทาํ สมควรทจีะปฏบัิติ 
(คาํพ่อสอนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสเกยีวกบัความสขุในการดาํเนินชีวิต, , น. 
9) 

สุเมธ ตนัติเวชกุล ( , น. ) ได้อธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาํริ ซึงประกอบหลักการหลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1. เป็นปรัชญาแนว
ทางการดาํรงอยู่และปฏบัิติตนของประชาชนในทุกระดับ ตงัแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ 2. เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง 3. จะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทังด้านวัตถุ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้อย่างดี 4. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาํเป็นทีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลียนแปลงทังภายนอกและภายใน 5. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิงในการนาํวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขันตอน 6. 
จะต้องเสริมสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทขีองรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีสาํนึกในคุณธรรม ความซือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสม ดาํเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

ประเวส วะสี (2541: น. ) ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง การมีจิตใจที
พอเพียง มีความวิริยะพอเพียง มีปัญญาพอเพียง มีวัฒนธรรมพอเพียง มีสิงแวดล้อมพอเพียง 
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และมีความเอืออาทรต่อกัน หลักของเศรษฐกิจพอเพียงกคื็อ เศรษฐกิจทีสามารถบูรณาการได้
อย่างมีดุลยภาพ เป็นปกติยงัยืน 

Bloom (อ้างถึงใน ศิพล รืนใจชน, , น. ) ได้จาํแนกความหมายของความรู้ 
ความเข้าใจไว้ ดังนี ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงเน้นการจาํ ไม่ว่าจะเป็น
การระลึกถึง หรือระลึกได้ เป็นสถานการณ์ทเีกิดขึนสืบเนืองมาจากการเรียนรู้ โดยเริมต้นจากการ
รวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทงัพัฒนาไปสู่ขันตอนทมีีความสลับซับซ้อนยิงขนึ ซึงความรู้นีอาจแยก
ออกเป็นความรู้เฉพาะสงิ และความรู้เรืองสากล เป็นต้น 

ลกัขณา สริวฒัน ์( , น. ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมในมนุษย์ไว้ว่า คือ
การกระทาํหรือกิริยาทีแสดงออกมาทางร่างกาย กล้ามเนือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และ
ความรู้สึก พฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อสิงเร้า เมือมีสิงใดมากระตุ้นจะทาํให้มีก าร
ตอบสนองทนัท ี

นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้สรุปแนวคิดเกยีวกับพฤติกรรมไว้  กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศักด ิ
เจริญพันธ ์และเฉลิมพล ตันสกุล, , น. 5) ดังนี 

แนวคิดที  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของตนเอง (ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล) รากฐานของแนวคิดนีตังอยู่บนสมมติฐานทว่ีา “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
หรือปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อพฤติกรรมนัน มาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคลอนัได้แก่ ความรู้ เจต
คติ ความเชือ ค่านิยม แรงจูงใจ และความตังใจ เป็นต้น” ดังนัน นักพฤติกรรมศาสตร์ทีสนใจ
แนวคิดนี จึงมุ่งศึกษาและสร้างทฤษฎีเกียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีเกียวกับเจตคติ และการ
เปลียนแปลงเจตคติ ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นต้น 

 แนวคิดที  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล รากฐานของ
แนวคิดนีตังอยู่บนสมมติฐานทีว่า “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอก ตัว
บุคคล” ดังนัน นักพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มนี จึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสิงแวดล้อม 
ระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร ลักษณะทาง
ภมูิศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นต้น 

แนวคิดที  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย รากฐานของแนวคิด
นีตังอยู่บนสมมติฐานทว่ีา “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ทงั
ปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล” 

สรรพวุฒิ พิพฒันพ์นัธ ์พ.ต.ต. ( , น.  อ้างถึงใน อัจฉราพร ปะทิ, ) 
ได้สรุปปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซึงมีความสัมพันธ์กับความรู้ไว้  ปัจจัย ทีมีลักษณะ
คล้ายกนั ดังนี 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึงประกอบด้วย

 1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะทาํให้บุคคลมี
ความรู้ และมีความคิดเหน็ในเรืองต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
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 1.2 ความเชือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับสงิต่าง ๆ ซึงอาจมี
ความแตกต่างกนัออกไป 

 1.3 สถานภาพทางสงัคม หมายถึง สทิธแิละหน้าททีพึีงมีต่อผู้อนื และสงัคม 
 1.4 ประสบการณ์ เป็นสงิทกี่อให้เกดิความรู้ ความเข้าใจ และส่งผลต่อความคิดเหน็ 

2. ปัจจัยด้านสงิแวดล้อม ประกอบด้วย
 2.1 ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรงหรือทางอ้อม จากระเบียบ วิธี

ปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง ๆ ทีกลุ่มได้กาํหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติ และ
ความสมัพันธข์องสมาชิกในสงัคมนัน 

 2.2 กลุ่มและสังคมทเีกียวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเมือบุคคลอยู่
ในกลุ่มหรือสงัคมใด กต้็องยอมรับ และปฏบัิติตามกฎเกณฑข์องกลุ่มและสงัคมนัน 

 2.3 สอืมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้
และการเปลียนแปลงในความคิดเหน็ของบุคคล 

เธียรธิดา เหมพิพฒัน ์(2546) ได้ทาํการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑติพัฒน บริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

กุลวดี ลอ้มทอง วีระภทัรานนท ์(2550) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต ศึกษากรณีบุคลากรสาํนักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ 

สุมาลี จันทรช์ลอ และคณะ(2551) ได้ทาํการศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวิจัยความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํเนิน
ชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้นําแนวคิด
และทฤษฎีทเีกยีวข้องมากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดทใีช้ในการศึกษา ดังภาพ 
 ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

ความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐพอเพยีง 
ได้แก่  

1. หลกัการประกอบด้วย
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกนั

2. เงือนไขประกอบด้วย
ความรู้
คุณธรรม

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
ประชากร ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนีเป็นผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ เรือนจาํชัวคราวเขา

พลอง จังหวัดชัยนาท รวมเป็นจาํนวนประชากรทงัสนิ  ตัวอย่าง  
เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึงสร้างกรอบแนวคิด จาํนวน  ตอน เพือเกบ็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ แบบสอบถามทีแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัด
ชัยนาท ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 ตัวอย่าง เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสมัประสทิธิระดับความรู้ แบบสอบถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก โดยมีคาํตอบทถูีกต้อง
เพียง  ตัวเลือก ใช้สูตรคูดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าสัมประสิทธิ มีค่าเท่ากับ .  และ
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธริะดับพฤติกรรม เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale)ใช้
สูตรสัมประสิทธิ แอลฟ่า(Alpha coefficient) ของ Cornbrash มีค่าเท่ากับ .  และทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิติ Chi-Square 

ตอนที  สถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ อายุ การศึกษา ภูมิลาํเนา คดีทีต้องโทษ กาํหนด
โทษ ระยะเวลาทต้ีองโทษตาม คาํพิพากษา และอาชีพก่อนต้องโทษ 

ตอนที  ความรู้ความเข้าใจเกยีวกับหลักการดาํเนินชีวิต แบ่งออกเป็น  หมวด คือ 
หมวดการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพอิสระ ด้าน
เตรียมความพร้อมด้านครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้านการพัฒนาจิตใจและส่งเสิรมคุณธรรม 
จริยธรรม และวิชาสามัญ  เป็นแบบสอบถามแบบ  ตัวเลือก จํานวน  ข้อ โดยมีคําตอบที
ถูกต้องเพียง  ตัวเลือก โดยเกณฑก์ารตรวจให้คะแนน ดังนี ถูก = 1 คะแนน ผิด = 0 คะแนน 

ตอนที  การวางแผนชีวิตภายหลังการพ้นโทษ แบ่งออกเป็น  ด้าน คือ ด้าน
พอประมาณ ด้านมีเหตุผล ด้านมีภมิูคุ้มกันทดีี ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) มี  อนัดับ จาํนวน  ข้อ โดยเกณฑก์ารตรวจให้คะแนน มีดังนี 

คะแนนบ่อยครัง ให้  คะแนน 
นานๆ ทาํครัง ให้ 1 คะแนน 
ไม่เคย ให้ 0 คะแนน 

ตอนท ี  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกียวกับการนาํความรู้หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยไปใช้ในการดาํเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ แบบสอบถามลักษณะปลายเปิด 

ตอนที  ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Chi-Square วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
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สรุปผลการวิจยั 
จากจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  ตัวอย่าง ผลทไีด้จากการเกบ็แบบสอบถาม

ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุป ดังนี 
1. ข้อมูลเกยีวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจ

เรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จาํแนกตาม อายุ การศึกษาก่อนต้องโทษ ภมูิลาํเนา คดี
ทต้ีองโทษ ระยะเวลากาํหนดโทษ ระยะเวลาทีต้องโทษตามคาํพิพากษา อาชีพก่อนต้องโทษ ดังนี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุตาํกว่า  ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอายุระหว่าง 
30 –  ปี คิดเป็นร้อยละ .  การศึกษาก่อนต้องโทษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากทสีุด 
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น  ร้อยละ .  ภูมิลาํเนาอยู่ภาค
กลาง มากทสีุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ .  ต้องโทษคดี 
พรบ.ยาเสพติด มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคดีความผิดต่อชีวิต คิดเป็นร้อยละ 

.  ระยะเวลากาํหนดโทษ ตาํกว่า  ปี มากทสีดุ คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา  –  ปี 
คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลาทต้ีองโทษตามคาํพิพากษา ตาํกว่า  ปี มากทสีุด คิดเป็นร้อยละ 

.  รองลงมา 5 – 1  ปี คิดเป็นร้อยละ .  และอาชีพก่อนต้องโทษรับจ้างมากทสีุด คิดเป็น
ร้อยละ .  รองลงมา ธุรกจิส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ .  

2. ด้านความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้า
ร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จาํแนกตามหมวดวิชา ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพอสิระ การเตรียมความ
พร้อมด้านครอบครัว ชุมชน และสังคม การพัฒนาจิตใจและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชา
สามัญ พบว่า ภาพรวมมีระดับความรู้ในระดับ  ปานกลาง ค่าเฉลียคิดเป็นร้อยละ13.44 เมือ
พิจารณาตามระดับความรู้ พบว่า มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มากทสีุด คิดเป็นร้อยละ .  
และความรู้ระดับสงู คิดเป็นร้อยละ .  

3. ด้านพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดําเนินชีวิตของ
ผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จาํแนกตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านมีเหตุผล ด้านภมูิคุ้มกันในตัวที
ดี ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม พบว่าภาพรวมมีผลพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือการดําเนินชีวิตอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 1.43 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.18 เมือจาํแนกตามรายข้อ พบว่า รายข้อทมีีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ได้แก่ พึงตนเอง
ก่อนพึงคนอืน มีค่าเฉลียมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากับ 1.92 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.  
รองลงมา ได้แก่ เมือได้รับมอบหมายงาน จะรีบดาํเนินการ ค่าเฉลียเท่ากับ 1.90 ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.30 ใช้นาํไฟ ด้วยความประหยัด ค่าเฉลียเท่ากับ 1.82 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39 และแบ่งปันกับข้าวให้เพือนข้างบ้าน ค่าเฉลียเท่ากับ 1.78 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42 ส่วนระดับพฤติกรรมทอียู่ในระดับตาํ ได้แก่ ใช้สินค้ายีห้อต่างประเทศทมีีราคาแพง 
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ค่าเฉลียเท่ากับ 0.42 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึงเป็นคาํถามด้านลบ (Negative) ถือ
ว่าผู้ต้องขังมีพฤติกรรมอยู่ในระดับตาํ 

4. จาํแนกระดับพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือการดาํเนินชีวิต
ของผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามระดับพฤติกรรมสูง กลาง ตาํ พบว่า พฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ อยู่ในระดับสูง มากทีสุด ร้อยละ .  
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .  ระดับตาํไม่มี  

5. ด้านความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 
พบว่า ค่า Sig. = 0.474 ซึงมากกว่า .  (ปฏเิสธสมมุติฐาน) ไม่มีความสัมพันธ ์ไม่มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ .  ดังนัน ความรู้ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทเีข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง 
จังหวัดชัยนาท 

อภิปรายผลการศึกษา 
การวิจัย เรือง ความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการ

ดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ซึงเป็นเรือนจาํ
ทมีีเฉพาะผู้ต้องขังเพศชาย ผู้วิจัยพบประเดน็ทคีวรอภิปราย ดังนี 

1. ผลการวิจัยระดับความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการใช้ชีวิต
ของผู้ต้องขังที เข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี เป็นเพราะว่าผู้ต้องขังผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพียงระยะหนึง และกลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 62 ตาํกว่าระดับมัธยมร้อยละ 26 สงูกว่าระดับมัธยมร้อย
ละ 12 ซึงเป็นระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสรรพวุฒิ 
พิพัฒน์พันธ์ พ.ต.ต. (2538, น.13) ทกีล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจในสิงต่าง ๆ 
มากน้อยไม่เท่ากัน ขึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ ได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลซึง
ประกอบไปด้วยระดับการศึกษา ความเชือ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ 2. ปัจจัยด้าน
สงิแวดล้อมประกอบด้วยครอบครัว กลุ่มและสงัคมทเีกียวข้อง และสือสารมวลชน และสอดคล้อง
กับ Bloom (อ้างถึงใน ศิพล รืนใจชน, 2549, น.10) ทีกล่าวว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึงเน้นการจาํ ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึง หรือระลึกได้ เป็นสถานการณ์ทเีกิดขึนสืบ
เนืองมาจากการเรียนรู้ โดยเริมต้นจากการรวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทังพัฒนาไปสู่ขันตอนทีมี
ความสลับซับซ้อนยิงขนึ ซึงความรู้นีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะสงิ และความรู้เรืองสากล เป็นต้น 
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2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดาํเนินชีวิต
ของผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ทังนี เป็นเพราะว่าสถานภาพทางสังคม สิทธิและหน้าทพึีงมีต่อผู้อืนของ
ผู้ต้องขังไม่มีความแตกต่างกัน อีกทังปัจจัยด้านสิงแวดล้อมของผู้ต้องขังทีดําเนินชีวิตชีวิตอยู่
ร่วมกันและต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ของเรือนจาํ ย่อมมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการกาํหนดให้มี
พฤติกรรมทไีม่แตกต่างกัน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ลักขณา สริวัฒน์ (2544, น. 17) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมในมนุษย์ไว้ว่า คือการกระทาํหรือกิริยาทีแสดงออกมาทางร่างกาย 
กล้ามเนือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สกึ พฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อ 
สงิเร้า เมอืมีสงิใดมากระตุ้นจะทาํให้มีการตอบสนองทนัที  

3. ผลการศึกษาความรู้ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจําชัวคราวเขาพลอง 
จังหวัดชัยนาท พบว่าไม่มีความสมัพันธ ์ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ดังนัน ความรู้ในการ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทเีข้าร่วม
โครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท สอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับ
พฤติกรรมทนัีกพฤติกรรมศาสตร์ได้สรุปแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมไว้  กลุ่มใหญ่ ๆ (จีระศักด ิ
เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล, 2549,น. ) ดังนี แนวคิดท ี  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรม
เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง แนวคิดท ี  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอก
ตัวบุคคล แนวคิดท ี  เชือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ซึงจะเหน็ได้ว่าทงั 
 แนวคิดได้พัฒนามาจากหลักการวิเคราะห์การเกิดของพฤติกรรมทีว่า “การแสดงออกของ

พฤติกรรมหนึง ๆ อาจมาจากหลายสาเหตุกไ็ด้” 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากงานวิจยัในครงัน ี

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี 

1. การพัฒนาปรับปรุงเนือหาหลักสูตรการเรียนรู้โครงการกาํลังใจฯ โดยเนือหาของ
การอบรมผู้ต้องขังของหลักสตูรโครงการกาํลังใจฯ ควรมีความสอดคล้องกับทรัพยากรการเรียนรู้
ทีมีอยู่ของเรือนจาํ ซึงจากเดิมการจัดหลักสูตรอบรมผู้ต้องขังโครงการกาํลังใจฯ จะใช้หลักสูตร
กลางทกีาํหนดโดยกรมราชทัณฑ์ โดยเนือหารายวิชาทบีรรจุในหลักสูตร มีระยะเวลาในการเรียนรู้ 
รวม  เดือน ซึงสามารถแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ ส่วนที  เนือหาทีเกียวข้องกับการละลาย
พฤติกรรม และสร้างทัศนคติทดีีให้กับผู้ต้องขัง ส่วนท ี  เป็นเนือหาทีเกียวข้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน  ส่วนที  เนือหาที
เกียวข้องกับการทาํการเกษตร การเกษตรแบบยังชีพ และการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ส่วนท ี  
กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึงเนือหาในส่วนที ,  และ  สามารถคงเดิมได้ 
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เนืองจากมีวัตถุประสงค์ทีการพัฒนาด้านจิตใจ ทัศนคติ และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ส่วน
เนือหา ส่วนท ี  เป็นการเน้นเฉพาะการทาํการเกษตรทีมีเฉพาะการเพาะปลูกพืช เลียงสัตว์ ไม่มี
เนือหาในด้านการพัฒนาสู่อาชีพ ซึงมีความสาํคัญทีผู้ต้องขังเมือเรียนรู้แล้วจะสามารถนําไปต่อ
ยอดและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ประกอบกอบพืนฐานผู้ต้องขังแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ซึง
บางรายอาจมาจากครอบครัวทไีม่ได้ทาํการเกษตร ดังนัน การปรับเนือหารายวิชาในส่วนท ี  ให้มี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียน จะทาํให้ศักยภาพการเรียนรู้ ความสนใจในการเรียนรู้
มากขึน และสามารถปรับไปใช้ได้กบัทุกเรือนจาํชัวคราวในโครงการกาํลังใจฯ  

2. กิจกรรมการเรียนรู้ทีควรเน้นให้ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางคือ การทีเรือนจาํต้องเน้น
กระบวนการปลูกฝังจากภายใน (Internalization) กล่าวคือ มีกระบวนการทเีน้นให้ผู้ต้องขังซึมซับ
ถึงการนาํเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตโดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเพียงการอบรม
และการนําไปปฏิบัติเท่านัน หากแต่จะต้องเน้นให้ผู้ต้องขังเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง โดยการทดลองปฏบัิติทเีริมจากตนเอง เป็นต้นว่า การรู้จักตนเอง การประมาณ
ตนเอง การใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น นอกจากนัน  กระบวนการให้
ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางจะต้องเน้นกระบวนการถ่ายทอดทฝึีกให้ผู้ต้องขังเริมกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และต่อยอด โดยปราศจากการบังคับหรือสังให้ทาํแบบสายการบังคับบัญชา หากแต่
จะต้องเริมปลูกฝังให้ผู้ต้องขังเริมคิด วิเคราะห์ศักยภาพ วิเคราะห์ความสามารถและบทบาทการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขันตอน  

3. การสร้างบรรยากาศในการควบคุมผู้ต้องขังให้มีความผ่อนปรน เน้นการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ เน้นวิธีการให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ชีวิตและปฏิบัติจริง การเปิด
โอกาสให้ผู้ต้องขังแสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถด้วยตนเอง โดยการทดลองฝึกปฏิบัติ 
จัดสรรพืนทใีนเรือนจาํชัวคราวให้กลายเป็นพืนททีดลองปฏบัิติ จัดให้มีพืนทแีสดงผลงานผู้ต้องขัง 
และสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทหีลากหลาย จากภายนอกเข้ามาแลกเปลียนเรียนรู้ เพือกระตุ้นให้
ผู้ต้องขังมีความรู้จักและคุ้นเคยกับสังคมภายนอก เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่
ครอบครัว ชุมชน มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกและเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน 
การให้ผู้ต้องขังเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การนาํ
ผู้ต้องขังออกไปเรียนรู้และแลกเปลียนจากภายนอกทีไม่ได้อยู่เฉพาะในเรือนจํา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการบาํบัดฟืนฟูผู้ต้องขังโดยชุมชนและสงัคมภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุน  

. การสร้างต้นแบบด้านอาชีพทีเหมาะสมและสามารถเลือกอาชีพทีเหมาะสมกับ
ตนเองของผู้ต้องขัง เพือให้มีรายได้เพียงพอในการดาํรงชีวิต ไปหวนไปกระทาํผิดในเส้นทางเดิม 
สามารถดาํเนินชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมีความสุขและมนัคงทางชีวิต 
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ขอ้เสนอแนะเพอืการวิจยัครงัต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ

การใช้ชีวิตของผู้ต้องขังทีเข้าร่วมโครงการกาํลังใจฯ ของเรือนจาํชัวคราวในโครงการกาํลังใจฯใน
จังหวัดอนื ๆ เพือศึกษาความแตกต่างในการดาํเนินชีวิตว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยทีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมในการนาํหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนินชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจาํชัวคราวในโครงการกาํลังใจฯ ด้วย
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ได้งานวิจัยทีมีผลการศึกษาเชิงลึกมากขึน และสามารถนาํข้อมูล
เชิงคุณภาพมาเปรียบเทยีบกบัข้อมูลเชิงปริมาณ 

3. ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยทีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมในการนาํหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจําชัวคราวในโครงการกาํลังใจฯ 
ภายหลังจากพ้นโทษแล้ว ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ได้งานวิจัยทมีีผลการศึกษาเชิงลึก
มากขนึ และเพือให้เหน็พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ต้องขัง
ชัดเจนยิงขนึ 
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