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สรุปสาระน าสนใจจากหนังสือ  
“รถเล็คซสั กับ ต นมะกอก”  

The Lexus and the Olive Tree  
 โดย Thomas L. Friedman (1999)  

 

คนไปอาน ........... Euu  Young  LEE  
คนมาเลา........ ดร. ภาณภุาคย  พงศอติชาต  
สํานักงาน  ก..พ..  

   
Thomas L. Friedman เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ในรัฐมินเนโซตา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เขาไดรับรางวัลพูลิตเซอรถึง 3 คร้ัง โดยไดคร้ังแรกในป 1982 ในสาขาการ
รายงานขาวตางประเทศ   

 ปจจุบันเปนคอลัมนนิสต ขาวตางประเทศ หนังสือพิมพ New York Times   
นอกจากเปนผูส่ือขาว นกัทําสารคดี แลว การเขียนหนังสือ ก็ยังสรางชื่อเสียงใหเขาเปนอันมาก  
  ตัวอยางหนังสือที่มีช่ือเสียงของเขา ไดแก   
- From Beirut to Jerusalem (1989)  
-  Longitudes and Attitudes: Exploring the World after September 11 (2002)  
 - The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (2005)  
 

 
จากที่เคยสรุปสาระจากหนังสือ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century 
และไดเคยนํามาเลาในคอลัมนนี้จนไดรับกระแสตอบรบัอยางลนหลาม ราวคล่ืนยักษซึนามิ 
กระทั่งวาเริ่มมีคนสนใจที่จะเชิญ Thomas L. Friedman มาเมืองไทยเพื่อแบงปนแนวคิดดานโลกาภิ
วัตนของเขา  
 
และก็มีผูสนใจขอกันมามากวาใหไปหาหนังสือของ Friedman เลมอ่ืนๆ นอกจาก เจาหนังสือ “โลก

แบนฯ” ที่วา มาเลาใหฟงกนัอีก ซ่ึงวันนีจ้ะเลือก The Lexus and the Olive Tree  ที่ตีพิมพออกมาก
อนหนังสือ “โลกแบนฯ” 6 ป  (ตั้งแตป 1999)   
ลองมาดูกันซิวาหนังสือ รถเล็คซัส กับ ตนมะกอก ของ Friedman เลมนีม้ีอะไรเดด็ๆบาง  
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เอา........ลอมวงเขามา  เดี๋ยวจะเลาใหฟง  
.......ทําไมตองรถเล็คซัส ??   

.......ทําไมตองตนมะกอก ????  
....หรือคนขับเล็คซัสชอบกินมะกอก ?????   

ชั้นก็ขับเล็คซัส...แตก็หาไดชอบกินมะกอกไม!!  
  

โน โน โน.......................มายชายยยยยยยย!!!!!  
  
มันเปนอยางนีต้างหากครับ คุณนาย........  
  
รถเล็คซัสและตนมะกอก  แสดงนัยของปรากฏการณ 2 อยาง   
1. รถเล็คซัส สะทอนความเปนวัตถุนยิม และความกาวหนาของโลกพาณิชยนิยม  
2. ตนมะกอก (ในวัฒนธรรมอาหรับ) เปนสัญลักษณของส่ิงของทองถ่ินภูมิปญญา วิถีชีวิตแบบพื้นบาน   

           VS         
  
การนําสองอยางนี้มาวางไวคูกันเปนการเปรียบเทียบใหเห็นความตางระหวางกระแสโลกาภิวัตน ที่
กระพือพดัดวยพลังอํานาจแหงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
กําลังคุกคามวถีิชีวิตแบบดั้งเดิมของผูคนในสวนตางๆ ของโลก  
  
สมมุติวา Friedman เปนคนไทยแลวตั้งชื่อหนังสือนี้วา “เล็คซัสกับกระติ๊บขาวเหนียว” ก็คงใหความ
รูสึกครือๆกับ “เลคซัสกับตนมะกอก” นั่นแล  
  

   กับ       เดอ คะ เดอ 
  
ซ่ึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกกอใหเกิดความสบัสนขึ้นในหัวจิตหวัใจของผูคนทั่วไป  
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Friedman บอกวาโลกาภิวตันยังอยูในชวงกอตัว ทําใหเรายังไมคอยเขาใจกลไกของมันดีนกั คน
ทั่วไปยังขาดกรอบความคิดที่จะทําความเขาใจกับปรากฏการณนี้ ทําใหอนาคตเปนสิ่งที่เราไม
อาจจะคาดการณถึงความเปนไป ผลกระทบของมัน รวมไปถึงการรับมือกับมันไดดีนกั  
  
ดังนันจึงควรที่เราจะยอมปลอยตัวให “อิน” ไปกับมันดวยการลองผิดลองถูก เพื่อส่ังสมความคุนเคย
และความเขาใจถึงธรรมชาติของมันไปทีละเล็กละนอย  
  
โ ล ก า ภิ วั ต น ห ลั ง ยุ ค ส ง ค ร า ม เ ย็ น 
Friedman ไดเลาเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกีย่วกับโลกาภวิัตนที่มาจากประสบการณตรงในฐานะนักขาว
ของนิวยอรคไทมส    เขาไดช้ีใหเห็นถึง “แกน” ของกระบวนการโลกาภวิัตนที่กําลังเกิดขึ้น ซ่ึงเขา
เรียกวาระบบโลกาภิวัตน หรือ Globalisation System—G System (ที่ภาณภุาคยเดาวา ไมมีความ
เกี่ยวของอะไรกับ G-String แมแตนอย****แฮม!!!)  

 
 Friedman สรุปวา G-String.....ทานโทษ.....G System ประกอบดวยมติติางๆดังตอไปนี้  
 
1. G technology: การทําทุกอยางดวยคอมพิวเตอร  การทําทุกอยางใหเล็กจิ๋ว   การทําทุกอยางใหเป

นดิจิตอล   การสื่อสารผานดาวเทียม   ใยแกว  และอินเตอรเน็ต  
2. G demographic pattern: การขยายตวัของเมืองอยางเร็วรวด   การยายถ่ินพรวดจากบานนอกเขาสู

เมือง  
3. G power structure: การกระจายฐานอาํนาจที่หลากหลาย   สมดุลของแหลงอํานาจสามเสาที่ทั้ง

เหล่ือมลํ้าและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 1) สมดุลแบบเดิมๆ คือ ระหวางบรรดาประเทศตางๆ  
2) สมดุลระหวางประเทศตางๆกับตลาดระดับโลก   3) สมดุลระหวางประเทศปจเจกบุคคล  ที่มี
บทบาทโลดแลนบนโลกโดยไมตองสังกัดสัญชาติ  
  

บทบาทของประเทศตางๆใน G   S y s t e m 

 
ภายใตพัฒนาการของโลกาภิวัตน   ในขณะที่รัฐบาลของชาติตางๆกําลังสูญเสียอํานาจไป  กลุมผูมี
บทบาทกลุมอ่ืนๆ ไมวาจะเปนปจเจกบุคคล  NGOs หรือบรรษัทเอกชนกลับกําลังมีการสั่งสม
อํานาจมากขึ้น สวนหนึ่งจากแรงผลักของความกาวหนาทาง ICT และความสามารถในการเขาถึงข
อมูล “อะไรก็ได” แทบเหมือนดั่งใจนึก   และกําลังทาทายอํานาจทางการของรัฐอยูเยวๆ วารัฐตางๆ
ควรทบทวนบทบาทของตนใหมไดแรววววว  
  
ขอเรียกรองอยางหนึ่งที่ไดยินกันหนาหูมาสักระยะหนึ่งก็คือ การปรับรูปของรัฐบาล (Government) 
จากที่เคยเนนการควบคุม (Governing) ไปสูธรรมรัฐ (Governance) และรัฐบาลของประเทศตางๆก็
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ควรปรับบทบาทตัวเอง “จากฝพายไปเปนนายทาย” (Steering rather than rowing)  ซ่ึงนั่นก็
เหมือนกับการบอกเปนนัยๆวาตองมีการรวมมือกันระหวางฝายตางๆมากขึ้น   ตองมีการมอบอํานาจ
ทางการใหกับกลุมตางๆมากขึ้น และกระบวนการตัดสินใจตองเปนประชาธิปไตยมากขึ้น และ
กระบวนการทางนโยบายก็ตองฟงเสียงกลุมตางๆมากขึ้น  

 
ที่นาสนใจเปนอยางยิ่งก็คือ การที่ Friedman ไดระบุถึงบทบาทสําคัญที่คอนขางขัดแยงกัน 2 อยาง
ของรัฐ นั่นก็คอื  
1) การที่รัฐตองเปนกําลังสําคัญที่จะเตรียมความพรอมรับมือกับแนวโนมโลกาภิวัตนโดยการสราง
ระบบสถาบันและตลาดที่เหมาะสม  
แตในขณะเดยีวกันรัฐก็ควรจะตอง 2) เปนแกนกลางในการผดุงรักษารากเหงาทางวัฒนธรรมและจิต
วิญญาณของรัฐชาติไวใหจงได  
  
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาควรจะตองตระหนกัถึงบทบาทในการที่จะทําใหประชาชนใน
ประเทศรับรูถึงมีสวนรวมและบทบาทของตนในโลกยุคโลกาภิวัตน โดยไมปลอยใหคนในชาติ
กลายเปนเพียงเหยื่อของโลกาภิวัตน   

 
   

 Friedman ไดเนนย้ําวา  
“บทบาทของการศึกษา ศาสนา และคานยิมของคนในสังคม ยิ่งมีความสําคัญมาก
ขึ้น ในการที่จะแผวถางหนทางที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการรับทคโนโลยีมาใช และ
รับมือกับโลกาภิวัตน...และยิ่งเมื่อเทคโนโลยีมีการฒนาใหทรงพลังมากขึน้ ก็ยิ่ง
จําเปนท่ีตองพฒันา คน ใหสอดคลองตามไปดวย”  
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นั่นคือบทบาทที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลก็คือ การตั้งหลักเตรียมพรอมรับมือกับกระแส  
โลกาภิวัตนที่เชี่ยวกรากในปจจุบัน   ซ่ึง Friedman บอกวาอาจทําไดตามขั้นตอนตอไปนี้  
  
หนึ่ง.) จัดสภาวะทางดานตางๆของประเทศใหเปนที่นาสนใจ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ  
สอง.) ปฏิรูปการเมืองเพื่อแกปญหาคอรรัปชั่น ปรับปรุงกฎหมายและระบอบการปกครอง เพื่อให
เกิดการพฒันาที่ยั่งยืนสอดคลองกับโลกาภวิัตน  
สาม.) IMF รวมทั้งสถาบันการเงินนานาชาติอ่ืนๆควรใหการชวยเหลือทางดานการเงินการคลัง เช
นปรับโครงสรางหนี้ เพื่อกอใหเกิดเสถียรภาพ การเติบโต และความเชือ่มั่นของแตละประเทศ  
ส่ี.) รวมมือกบัสถาบันการเงินนานาชาตใินการสรางระบบการใหความชวยเหลือทางสังคม (Social 
Safety Net) แกคนที่ไดรับผลกระทบทางลบจากโลกาภวิตัน  
 
ในที่สุดแลวความสําเร็จของประเทศตางๆในยุคโลกาภิวตันอาจดูไดจากการที่ประเทศสามารถสรา
งสมดุลระหวางความกาวหนาทางดานวตัถุ/เศรษฐกิจ (รถเล็คซัส) กับ   
ภูมิปญญาพื้นบาน/วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (กระติ๊บขาวเหนียว) ไดเปนอยางดีมากๆ  
…………………………………………………….ถึงมากที่สุด  
 
 
 
ที่มา  http://www.ocsc.go.th/ 
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บานกาแฟ... 
MR. T 

 
 
สวัสดีนองๆๆ  ...นอง นอง เคยสงสัยหรือไมวาอยางไรถึงจะเรียก “วิจัย (Research)” ที่เราทําอยูเปน

งานวิจัยหรือไม  ถามหลายคน..นองอาจไดหลายคําตาม ...แตพ่ีวาคนที่ตอบไดดีที่สุดนาจะเปนตัวนองเอง นะครับ 
“การวิจัย (Research) คือการแสวงหาความรูในเรืองใดเรื่องหน่ึง ดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร หรือ

วิธีการอยางมีระบบ เพื่อคนหาสาเหตุ  และศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา” 
หรือ กลาวไดวา “การวิจัยเปนการศึกษาภายใตแนวทางที่เปนระบบเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา” 
 
ขั้นตอนของการทําวิจัย 

o กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย : ผลของการวิจัยจะสามารถนําไปประยุกตใชไดดี ถามีการ
กําหนดวัตถุประสงคของการทําการวิจัยใหชัดเจน  เนื่องจากเมื่อมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน จะทําให
สามารถเลือกเทคนิควิเคราะหขอมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงคที่ต้ังไว และเขียนสรุปไดอยาง
ชัดเจน และสามารถนําไปใชได 

o กําหนดขอบเขตที่ตองการศึกษา : ขอบเขตของการทําวิจัยคือ ประชากรเปาหมายหรือเรียกวา
กรอบตัวอยาง (Sampling Frame) 

o กําหนดแผนแบบการวิจัย 
o ระบุชนิดขอมูล : เปนขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ  กรณีเปนขอมูลปฐมภูมิโดยการ

สํารวจ เปนการสํารวจแบบ การสํามะโน (Census) หรือ การสํารวจตัวอยาง 
(Sampling) 

o แผนการเลือกตัวอยาง : แผนการเลือกหนวยตัวอยางแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  
 แผนการเลือกตัวอยางที่ใชความนาจะเปน (Probability Sampling) 

เปนการเลือกตัวอยางที่สามารถคํานวณความนาจะเปน หรือโอกาสที่แตละ
หนวยในประชากรจะถูกเลือก  เชนการเลือกตัวอยางอยางงาย การเลือก
ตัวอยางแบบกลุม  ฯ 

 แผนการเลือกตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน  (Non – Probability 
Sampling) เปนการเลือกตัวอยางที่ไมสามารถหาหรือทราบความนาจะ
เปนที่แตละหนวยจะถูกเลือก  เชน การเลือกตัวอยางตามสะดวก  

o การกําหนดขนาดตัวอยาง 
o การเลือกตัวอยางตามแผนที่กําหนด 
o กําหนดวิธีการเก็บขอมูล 
o การเตรียมการเก็บขอมูล 

เห็นครับ ...อยางที่พ่ีบอกคนที่จะตอบไดดีที่สุดคือ...นองๆ หรือผูทําวิจัยนั่นเองวา นองมี Step การทํางาน
หรือขั้นตอนอยางที่นักวิจัยควรจะทําหรือไม  หรือเพียงแตมีขอมูลอยูแลวจะนํามาเขียนใหเปนงานวิจัย ....หรือ..
เปนผลพลอยไดจากการวิจัยอื่นๆ .....ซึ่งที่จริงแลวไมใชจะทําไมได ...แตระวังเรื่องกรอบประชากรดวยนะครับวา
มันเพียงพอที่จะใชสรุปอยางที่เราอยากไดหรือไมเพราะถาขอมูลไมครอบคลุมกรอบของประชากรแลว...ระวังวา
ผลสรุปที่ไดมาอาจไมถูกตองนะครับ.... พ่ีฝากขอฝากไว 
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ป. ปลานารู 
รูปทรงของปาก  (Shape of mouth) 

 
 เปนผลจากการปรับตัวในแงของการวิวัฒนาการ เพื่อใหเหมาะสมกับนสัิยการกินอาหาร
และแหลงของอาหารที่ปลาชนิดนั้นๆจะกนิ ดังนั้นปากของปลานอกจากจะเปนแบบธรรมดาที่เรา
เห็นไดทั่วๆไปแลวยังมีปากที่มีลักษณะแตกตางออกไปอกี 5 แบบ คือ 
 1. ปากแบบกลองยาสูบ (Tube-like mouth หรือ Pipe-like mouth หรือ Spout-like 
mouth)  ปากแบบนี้มีลักษณะเปนทอหรือหลอดยื่นยาวออกไปทางดานหนาโดยมีชองเปดของปาก
อยูที่สวนปลายของทอ  เชน ปลาปากแตร ปลาจิ้มฟนจระเข และปลาผเีส้ือบางชนิด 
                                       
  
 
 
 
 
 2. ปากแบบปากนกหรือปากที่เปนจะงอยแหลม (Beak-like mouth)  ปากแบบนี้มีลักษณะ
เปนจะงอยยืน่ยาวออกไปทางสวนหนาของสวนหวัและมีปลายแหลม มีลักษณะกวางไมไดเปนทอ
หรือหลอดเหมือนกับปากแบบกลองยาสูบ  ปากแบบนีแ้บงยอยไดเปน 3 แบบ 
 2.1 ปากแบบสวนของขากรรไกรลางยาวเลยสวนของขากรรไกรบนออกไปทางดานหนา 
เชน ปลาเข็ม  
                                      
  
 
 
 
 
 2.2 ปากแบบสวนของขากรรไกรบนยาวเลยสวนของขากรรไกรลางออกไปทางดานหนา 
เชน ปลากระโทงแทง  
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 2.3 ปากแบบสวนของขากรรไกรบนและลางยาวเทากัน  เชน ปลากระทงุเหว 
        
  
  
 
 
 
 
 3. ปากแบบฟนเลื่อย (Saw-like mouth)  ปากแบบนีเ้กิดจากการเจริญของจะงอยปากที่เปน
กระดกูออนออกไปทางดานหนาของสวนหัว  จะงอยปากจะมแีอง(Socket)  ซ่ึงเปนทีอ่ยูของซี่ฟนที่
มีลักษณะคลายฟนเลื่อยทั้งสองขางของสวนจะงอยปาก  เชน ปลาฉนาก 
                   
                                 
  
 
 
 
 
 4. ปากแบบยดืหดได (Protractile  mouth)  ปากแบบนี้สามารถยืดหดเขาออกไดดี  เชน 
ปลาแปน ปลาตะเพยีน ปลากระเบนไฟฟา 
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5. ปากแบบปากดูด (Sucking   mouth)  แบงออกไดเปนสองพวกยอยๆคือ 
 5.1 ปากดูดของปลาที่ไมมีขากรรไกร (hagfish และ lamprey)  ปากมีลักษณะกลมคลาย
กรวย(funnel-like mouth)  อยูที่สวนปลายของสวนหวั  
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ปากดูดของปลาที่มีขากรรไกร  พบในปลากระดูกแข็งหลายชนิด  เชนปลาเลียหิน ปลาลูก
ผ้ึง 
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หนวด  Barbel 
 
 หนวดเปนอวยัวะสําหรับรับความรูสึกโดยการสัมผัสและชวยในการหาอาหารของปลาที่มี
ตาขนาดเล็กหรือที่ตาเสื่อมหายไป  สวนรูปรางลักษณะหรือจํานวนของหนวดจะแตกตางกันไปตาม
ชนิดของปลา  และชื่อของหนวดปลามักจะถูกเรียกตามตําแหนงทีต่ั้งของหนวดเปนสําคัญ 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 

  

Mandibulary  barbel 

Snout  barbel 

 
 

Maxillary  barbel  
 
 1. Maxillary  barbel  เปนหนวดที่มกัเปนคูขนาดใหญตัง้อยูบนกระดกู Maxillary  ของ 
ขากรรไกรบน พบในปลาแขยง ปลาดุก ปลากด เปนตน 
 
 2. Mandible หรือ Mandibulary barbel    เปนหนวดทีอ่ยูบริเวณขากรรไกรลาง Mandible 
มีเปนคูพบในปลาดุก ปลากด เปนตน 
 
  3. Snout  barbel  เปนหนวดคูที่อยูบนจะงอยปาก หนวดคูนี้หากอยูบริเวณฐานของรูจมูกก็
จะเรียกอีกอยางวา Nasal  barbel   พบอยูทั่วไปในปลากด 
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Rostral  barbel   

  
  
 
 
 
 
 
 4. Rostral  barbel  เปนหนวดคูที่อยูบนสวนของจะงอยปากแตอยูในรองที่แบงสวนของ
จะงอยปากออกจากสวนของขากรรไกรและอยูทางดานบนของกระดกู premaxilla  ประมาณบริเวณ
รอยตอของกระดูก premaxilla และ กระดูก maxilla  หนวดแบบนี้พบในปลาตะเพียนเปนตน   
 
                                  

Chin barbel   

 
 
  
 
 
 
 
 
 5. Mental  หรือ  Chin barbel  เปนหนวดที่อยูบริเวณใตคาง มีทั้งเปนคูและเปนหนวด
เดี่ยวๆพบในปลาจวด ปลาแพะ เปนตน 
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คูมือการจําแนกปลาสากในภาคสนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sphyraenidae : Sphyraena obtusata (208 mm TL), Obtuse barracuda, สากเหลือง 

ไมมีแถบสีที่ลําตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sphyraenidae : Sphyraena jello (362 mm TL), Pickhandle barracuda, สากดํา 

   มีแถบสีที่ลําตัว 
ขอบหลังของครีบตรง 

 ขอบครีบหางมีลักษณะเปน lobes ใหญ 
(double emarginate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sphyraenidae : Sphyraena barracuda (630 mm TL), Great barracuda 
ครีบหางสีดําและปลายสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลายบั้งที่ครึ่งลางลําตัวชัดเจนและถี่กวา S. barracuda  
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บานเราจะนาอยู 
การมีชีวิตที่ดีในโลกไรพรมแดน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งสภาพัฒน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ) ไดจัดระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และประชาชนทุกภาคสวน ของ

สังคมทั้งในระดับจังหวัด อนุภาค และระดับชาติ ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเปนหลักพื้นฐานของการพัฒนาในทุกเรื่อง และเปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของคน
ไทยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบ
องครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องจากแผนฯ ๘ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่

จะตองมี ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมรผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และ ความ

ระมัดระวัง อยางยิ่งในการนําวิชาตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความเพียร มี
สติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้ทางสวางใหคนไทยมานานแลว ทั้งมีพระราชดํารัส
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมานานเกือบ ๓๐ ป และยังทรงปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง เพียงแตไม
คอยมีใครเห็น ไมสนใจกัน ประเทศชาติก็เลยตองย่ําแยอยูในวังวนของปญหากันอยางนี้ 

ยังไมสายเกินไปที่เราจะหันมาดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองคทาน ตรงนี้

ไมใชเพื่อใครอื่นก็เพื่อตัวทานเอง เพ่ือใหความสุขที่แทจริงบังเกิดขึ้นกับตัวทาน และเมื่อทุก
คนมีความสุข มีความพอดี เปนคนดี มีธรรมะ เมื่อนัน้ประเทศชาติบานเมืองของเราก็จะสงบ
สุขรมเย็น คนไทยก็จะไมตกเปนเหยื่อของการพัฒนาที่ผิดทิศทางเชนทุกวันนี้ 

ที่มา: หลักธรรม (ทํา) ตามรอยพระยุคลบาท  
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
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ทดสอบ..สอบ..ทด 
 

การกําหนดขนาดตัวอยาง 
การพิจารณาวาขนาดตัวอยางควรเปนเทาใด  นั้นเปนคําถามที่นักวิจัยมักจะถามกันเสมอ จริงๆ แลวขนาดตัวอยาง
ควรจะเปนเทาใด ขึ้นอยูกับ ประเภทของแผนการเลือกหนวยตัวอยางที่กําหนด และทรัพยากรตางๆ ที่มี เชน
งบประมาณ กําลังคน เวลา เปนตน   
และที่จริงแลวในกรณีที่เลือกใชแผนการเลือกตัวอยางที่ใชความนาจะเปน  ขนาดของตัวอยางจะขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคที่ต้ังไวเปนสําคัญ 
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ที่มา : กัลยา  วานิชยบัญชา (2547)  การใช SPSS  For Windows ในการวิเคราะหขอมูล   บริษัทธรรมสาร 
จํากัด กรุงเทพมหานคร. 536 หนา 

 


