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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ของการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ธนบุรีจ านวน 130 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิ โดยใช้ต าแหน่งเป็นช้ันภูมิ แบ่งเป็นคณะผู้บริหาร 10 
คน และคณาจารย์ 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและคณาจารย์มีการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และคณะวิชาพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า 
การจัดระบบบริหารจัดการ การจัดระบบบริหารงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

Abstract 
 

 The purposes of this survey research were to study, compare, and find the relationships of the 
application on the philosophy of sufficient economy in higher education management. Sampling groups 
were 10 directors and 120 instructors in Thonburi University. These samples were selected by stratified 
random sampling from position. Tool for studying was a constructed questionnaire with reliability of 0.97. 
Statistics for data analysis were mean, standard error, t-test for independent groups, one-way ANOVA, and 
Pearson’s correlation coefficients. 
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 The results found that the application on the philosophy of sufficient economy in higher 
education management in overall was at high level. Overall comparison of the philosophy of sufficient 
economy in higher education management found that there were not significant differences in position, 
degree in education, and faculty. The study of the relationships among management system, budget 
system management, curriculum development, instruction management, situation and environment 
management, supervision pursuit and assessment revealed that there were relationships with 
statistical significance at 0.01 level. 
 

Keyword: The Philosophy of Sufficient Economy, Higher Education Management 
 

บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) [1] มีจุดเน้นในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึง
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อด า เนิน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และ เห็นคุณค่ าของวัฒนธรรม ค่ านิ ยม  และ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย รั ฐบาลจึ งสร้าง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ
ความคิด และเช่ือมโยงขยายผลที่เกิดจากการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ รวมทั้งจุด
ประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะ
น าไปสู่การยอมรับ การน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ 
เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนสู่วิถีประชาชน 
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามแนวพระ
ราชด ารัสและนโยบายรัฐบาล การขับ  เคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเยาวชน คือ สาน
เครือข่าย ขยายความรู้ ควบคู่ประชาสัมพันธ์ โดยมี
แนวทางในการขับเคลื่อน คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการให้บริการ การบริหาร
สถานศึกษา และส่งเสริมการประยุกต์ ใ ช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ: 2550) [2] 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) [3] ได้
ก าหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทยในช่วงปี 2555 – 
2559 โดยต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤตและช้ีน าการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุข
ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของเป้าหมายการจัดการศึกษา และทิศทาง 
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงส่งเสริม สนับสนุน 
และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
จัดการศึกษา เพื่อใหค้ณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้
เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในวิถีที่ถูกต้อง มีวิธีปรับเจตคติ 
อุปนิสัย และพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกับการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังสามารถน าไป
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 17  เดือนกันยายน – ธันวาคม  2557 

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม โดยน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัว ที่ดี ตลอดจนการน าความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การ
จัดระบบบริหารจัดการ การจัดระบบบริหารงบ ประมาณ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ได้มีการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษา เพื่อ
น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1: การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลยัธนบุร ี

 

 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อ
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพัฒนา
บุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึ กษาระดับ 
อุดมศึกษา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญา
ของ เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ในกา รจั ด กา รศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และคณะวิชา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการ

ด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัส ช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 
ปี ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้รอด
พ้นวิกฤต และแนวทางการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างเป็นขั้น
ตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง มีคุณธรรมก ากับความรู้ 
เพื่อให้คนส่วนใหญ่พออยู่ พอกิน พอมี พอใช้ และท าให้
สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (2542) [4] ได้สรุปความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้
ว่าหมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ 
หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด
เพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้ โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้อง
พึ่งพาปัจจัยอื่น ๆ ที่เรามิได้เป็นเจ้าของ และเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่
หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ 
ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2552) [5] กล่าวว่า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทั้งหลักคิดและ
แนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล และองค์รวมในทุก
ระดับ โดยค านึงถึง 3 หลัก ได้แก่ ความพอประมาณ กับ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมตามความเป็น
จริง ความมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต้อง และการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตนเอง คือ ความไม่ประมาทในการด าเนิน
ชีวิตที่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา 
และการที่จะคิด พูด ท าอย่างพอเพียงได้นั้น จ าเป็นจะต้อง
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ใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบรู้ 
รอบคอบ และระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
เป็นพื้นฐานของจิตใจและการด า เนินชีวิต คือ 
สามารถรู้จักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี ละอายที่จะท า
ความช่ัว เกรงกลัวต่อผลของการกระท าที่ไม่ถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม ใช้สติปัญญา พิจารณา
ไตร่ตรองอย่ างรอบคอบ ในการท าอะไรที่ ไ ม่
เบียดเบียน หรือก่อโทษให้เกิดกับผู้อื่นหรือสังคม เห็น
คุณค่าการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น 
เห็นความส าคัญของการร่วมมือปรองดองกันในสังคม 

  

    1.2 แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         จิ ร ายุ  อิศรางกู ร  ณ อยุธยา  (2548) [6] 
น าเสนอแนวคิดของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ
ดังนี ้
         1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น  
          2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
          3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้และไกล 
 การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้อยู่ในระดับความพอเพียงต้องอาศัยเง่ือนไขความรู้
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ  
         1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน

เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 

    2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนัก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร 
การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่ 

 

2. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรู้ จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อ    
เผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์ และความเป็น
ไทย  
       การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินการใน 2 ส่วน (กระทรวงศึกษาธิการ : 
2550) [2] ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 คุณภาพการศึกษา จะขึ้นอยู่กับนักศึกษา อาจารย์ 
กระบวนการศึกษา ผลผลิต การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นแนวทางควบคุมพัฒนา
คุณภาพ จะได้บัณฑิตที่มีจิตใจตามหลักพอเพียง คือ ไม่
เป็นผู้บริโภคนิยม แต่เป็นผู้เข้าใจถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน 
มีความใฝ่รู้ มีการทดลองกับความเป็นจริง ไม่ติดต ารา มี
ความพากเพียร มีความเอื้ออาทร และมีคุณธรรม 
        ในการพัฒนากระบวนการศึกษาจะด าเนินการสอด 
แทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปกับหลักสูตร ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจและมีจิตใจตามหลักปรัชญา การใช้ชีวิตตาม
หลักพอเพียง หรือชีวิตพอเพียง หากมีความเข้าใจ
องค์ประกอบพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างถูกต้องและชัดเจน ก็จะสามารถน าไปปรับ
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุข
ได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะโดยสรุปดังนี้ 
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1) ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการ
ประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ และรู้จัก
สภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคม ท่ีอยู่อาศัย 

2) ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญา มีความรอบรู้และ
รอบคอบในการคิด พูด ท า โดยยึดทางสายกลางใน 
การปฏิบัติ 

3) มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

4) มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์ แ ละปฏิ บั ติ ด้ วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง 

5) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยความช่ือสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัยพึ่งตนเอง 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล มีความรับผิดชอบ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  คื อ  ผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์

มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 
190 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 16 คน และคณาจารย์ 174 
คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและคณาจารย์จ านวน 
130 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ต าแหน่งเป็น
ช้ันภูมิ ตามสูตรของ Neyman Allocation [7] ในแต่ละ
ช้ันภูมิจะสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและจัดสรรขนาด
ตัวอย่างตามสัดส่วนของต าแหน่ง ท าให้ได้ตัวอย่าง
ผู้บริหารจ านวน 10 คน และคณาจารย์จ านวน 120 
คน 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
       ในการศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

และคณะวิชา  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ ใ ช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา และคณะวิชา ตัวแปรตาม คือ การประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหาร
จัดการ ด้านการจัดระบบบริหารงบประมาณ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อม และด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
      ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของการประยุกตห์ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา คณะผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปร ได้แก่ การจัด 
ระบบบริหารจัดการ การจัดระบบบริหารงบประมาณ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน  การสอน การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คณะผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญทางการบริหารการศึกษามาท าการทดสอบ
ล่วงหน้า (Try Out) กับผู้บริหารและคณาจารย์ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของค าถาม และน ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach [8] ซึ่งพบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ สอบถามที่

ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาสอบถามกับผู้บริหารและ
คณาจารย์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล 4 สัปดาห์  (มกราคม–กุมภาพันธ์  2557) 
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จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลทาง
สถิติต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      คณะผู้วิจัยวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยค่าร้อยละ วิเคราะห์การประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) และแปลผลค่าเฉลี่ย
ด้วยเกณฑ์ของ Best (1981) [9] แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1: การแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัต ิ

 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ 

4.51 – 5.00    มากที่สุด 
3.51 – 4.50    มาก 
2.51 – 3.50    ปานกลาง 
1.51 – 2.50    น้อย 

1.00 – 1.50     น้อยที่สุด 
 
 

วิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
คณะวิชาด้วยการทดสอบทีของสองประชากรที่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for independent groups) 
และ   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง  ตัวแปรการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficients)   
 

ผลการศึกษา 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้บริหารและคณาจารย ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 59.23 เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี ร้อย

ละ 31.21 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี ร้อยละ  
20.77 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 78.95 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 11.98 เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานทั้งหมด พบว่า ส่วนมากมี
ประสบการณ์การท างานทั้งหมดต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 
31.61 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11 - 
20 ปี ร้อยละ 28.74 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ในมหาวิทยาลัยธนบุรี พบว่า ส่วนมากมีประสบการณ์การ
ท างานต่ ากว่ า  3 ปี  ร้ อยละ 35.06 รองลงมาคื อ มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 3 - 6 ปี ร้อยละ 33.33 

 

 2. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      ผู้บริหารและคณาจารย์มีการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.61,  S.E. = 0.07) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังนี ้
      2.1 ด้านการจัดระบบบริหารจัดการ พบว่า โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46, 
S.E. = 0.04) แต่มขี้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดยุทธศาสตร์   และกลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 ด้านการจัดระบบบริหารงบประมาณ พบว่า โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46, 
S.E. = 0.04) แต่มีข้อท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบรหิารงบประมาณ โดยยึด
การมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ องทุ กภาคส่ วน 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุ้มค่า ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และ
รอบคอบ  
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2.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.53, S.E. = 0.04) 
โดยข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึ งประสงค์  โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ค านึงถึงความพอเพียง 
สมเหตุสมผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มหาวิทยาลัย
มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของชุมชนและประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสอดแทรกไว้ในหลักสูตร 
 2.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x = 3.53, S.E. = 
0.03) โดยข้อท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ
แรก ได้แก่ คณาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
เช่น การท าโครงงาน เป็นต้น คณาจารย์จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการส ารวจวิ เคราะห์
สภาพปัญหา เสนอแนวทางจัดการแก้ปัญหา เลือกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณาจารย์จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ กระบวนการ
อย่ างหลากหลาย และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.5 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ( x = 
3.68, S.E. = 0.04) โดยข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ และภูมิทัศน์มีความเหมาะสมต่อการเป็น
แหล่ ง เ รี ยนรู้  และมี ลั กษณะของการอนุ รั กษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม 
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและของชาติ มหาวิทยาลัย
มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์  เจ้ าหน้าที่ 

นักศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศคุณธรรมและจริยธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

2.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
ภาพรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.41, S.E. = 0.03) โดยข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการ
น าผลการประเมินการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและเผยแพร่ออกสู่
สาธารณชน และมหาวิทยาลัยมีการวางแผนนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน
หรือทุกปีการศึกษา 
 

3. การเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ าแนกตามต าแหน่ง 
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์มีการประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันบางด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติด้านการจัดระบบบริหารจัดการ 
ด้านการจัดระบบบริหารงบประมาณ และด้านการพัฒนา
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก แต่คณาจารย์มีการปฏิบัติด้าน
การจัดระบบบริหารจัดการ ด้านการจัด ระบบบริหาร
งบประมาณ และด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่ วนด้ านอื่น  ๆ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณาจารย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเหมือนกัน 
 

 4. การเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกันมีการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดม ศึกษาโดย
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ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยที่บุคลากร
ทุกวุฒิการศึกษามีการปฏิบัติโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก 
 

 5. การเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา 
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ที่สงักัดคณะ
วิชาแตกต่างกันมีการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึ กษาระดับ 
อุดมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
โดยที่บุคลากรทุกคณะวิชามีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 
 

6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เมื่อพิจารณาตัวแปรการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย การจัดระบบบริหารจัดการ การจัด 
ระบบบริหารงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม และ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พบว่า ตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
อย่ า งมี นั ยส าคัญทางสถิติ ที่ ร ะดับ  0.01 โ ดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.56 จนถึง 0.86 และการ
จั ดการ เรี ยนการสอนกับการจั ดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่สุด 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 

 

 

ตารางที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการประยุกตห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 
                ระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวแปร 
การจัด ระบบ
บริหารจัดการ 

การจัดระบบ
บริหาร

งบประมาณ 

การ
พัฒนา

หลักสูตร 

การจัด  
การเรียน
การสอน 

การจัด
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

การจัดระบบบริหารจัดการ 1.00 0.74** 0.78** 0.81** 0.74** 0.75** 
การจัดระบบบริหาร

งบประมาณ 
 1.00 0.69** 0.61** 0.59** 0.56** 

การพัฒนาหลักสูตร   1.00 0.79** 0.71** 0.78** 
การจัดการเรียนการสอน    1.00 0.86** 0.78** 
การจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม 
    1.00 0.71** 

การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

     1.00 

 

หมายเหต ุ  ** คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
งานวิจัยนี้สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผล

การศึกษาได้ดั งนี้  โดยภาพรวมผู้ บริ หารและ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
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ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นภารกิจการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น
หลัก โดยจัดท าหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สู่   การเรียนการสอน เช่ือมโยงความร่วมมือของ
เครือข่ายสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม ปลูกฝัง
ให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิต    มี
อุปนิสัยและพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์มีการปฏิบัติ
ด้านการจัดระบบบริหารจัดการ ด้านการจัดระบบ
บริหารงบประมาณ และด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสนั่น สุขเหลือ (2547) [10] และเพ็ญ
นภา ธีรทองดี (2552) [11] มหาวิทยาลัยจึงต้องมี
การวางแผนการบริหารการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นมีการ
ติดตาม การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและน าผล
การประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไป 

เมื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึ กษาระดับ 
อุดมศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
คณะวิชา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันบาง
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติด้านการจัดระบบ
บริหารจัดการ ด้านการจัดระบบบริหารงบประมาณ 
และด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก แต่
คณาจารย์มีการปฏิบัติ 3 ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพ็ญนภา ธีรทองดี 
(2552) [11] ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารและคณาจารย์มี
ความเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
แตกต่างกัน จึงมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแตกต่าง
กัน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการประยุกต์หลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในการจั ดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยที่การจัดการเรียนการสอนกับการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า การจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนรู้จัก  การสังเกต มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ และเกิด
ทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถน ามาปรบัใช้ได้ในชีวติ
จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพรัช วงศ์ศรีตระกูล 
(2555) [12] Patrick และ Stanley (1997) [13] ที่พบว่า 
คุณภาพการสอนที่ดีต้องเกิดจากผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ได้แก่ แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
      1.1 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ระบบการ
บริหารจัดการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนพื้นฐาน
ความพอเพียง ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมี
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ตลอดจนน า
ปัญหามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 
      1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     2.1 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยท่ีท าการส ารวจข้อมูล
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจะท าให้เห็นถึงพัฒนาการและผลที่เกิดขึ้น
จากการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นที่
มีผลต่อการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้ก าหนดเป็น
นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
     2.3 ควรมีการศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา บัณฑิต 
คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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