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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา	1)	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	2)	ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	และ	3)	การปรับ

ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสง่ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยการใช้วิธีการสุม่แบบโควต้า	 จ�านวน	400	คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลู	 ได้แก่	

แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง	 วิเคราะห์ข้อมลูโดย

การหาคา่ความถ่ี	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง	

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดั

นครปฐมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด	 โดยเรียงล�าดับได้ดังนี	้ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม	 ด้านเง่ือนไข 

ความรู้	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวัด้านความมีเหตุผล	 และ	 ด้านความพอประมาณตามล�าดบั	 

2)	 ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	 อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 โดยเรียงล�าดบั

ได้ดงันี	้ การพฒันาด้านความคิดด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจด้านอารมณ์	 ด้านวินยั	 ด้านสงัคม	และด้าน

ปัญญา	ตามล�าดบั	3)	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	(					)	เทา่กบั	0.94
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ตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิ ธีการสุ่มแบบโควต้า  จํานวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา
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ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิ ( β ) เท่ากบั 0.94 
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ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to	 study:	 1)	 the	 adaptation	 of	 Sufficiency	 Economy	 

Philosophy	of	students	in	Nakhon	Pathom	Province;		2)	the	level	of	quality	of	life	of	students	 

in	Nakhon	Pathom	Province;	 and	 	 3)	 the	 adaptation	 of	 Sufficiency	Economy	Philosophy	 

affecting	 the	 development	 of	 quality	 of	 life	 of	 students	 in	 Nakhon	 Pathom	 Province.	 

The	 sample	was	 400	 university	 students	 selected	 by	 quota	 sampling.	 The	 instrument	 

was	a	questionnaire	passed	the	test	of	content	validity	and	reliability	analysis.	The	data	were	

analyzed	with	 frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	structural	equation	

analysis.

	 The	 research	showed	 that:	 1)	 the	adaptation	of	Sufficiency	Economy	Philosophy 

of	 university	 students	 in	Nakhon	 Pathom	Province	was	 at	 a	 high	 to	 the	 highest	 level.	 

The	aspects	were,	in	the	descending	order,	moral	condition,	knowledge	condition,	self-immunity, 

reasonableness,	 and	moderation.	 2)	 The	quality	 of	 life	 of	 university	 students	 in	Nakhon	

Pathom	Province	was	at	a	high	to	the	highest	level.	The	aspects	were,	in	the	descending	

order,	the	development	of	thought,	body,	mind,	emotion,	discipline,	society,	and	intellect.	 

3)	The	adaptation	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	affected	the	development	of	quality	of	

life	of	students	in	Nakhon	Pathom	Province	with	coefficient	(				)	of	0.94.

Keywords: Sufficiency	Economy	Philosophy,	quality	of	life,	adaptation

บทน�า
	 ในยคุโลกาภิวตัน์	โลกมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	ท�าให้เทคโนโลยีใหม	่ๆ 	เกิดขึน้และเร่ิมมี

แนวโน้มเข้ามาท�าหน้าท่ีแทนมนษุย์มากย่ิงขึน้	มนษุย์ในยคุปัจจบุนัเร่ิมเข้าสูค่วามท้าทายท่ีจะปรับตวัตอ่

การเปลีย่นแปลงใหม	่ๆ 	รวมถงึความท้าทายท่ีจะถกูเทคโนโลยีเข้ามาท�างานแทนท่ีและอาจรวมถงึแยง่

งานท่ีเราเคยท�า	ในความรวดเร็วของการเปลีย่นแปลงนีเ้องก่อให้เกิดความเครียดในเร่ืองการปรับตวัให้

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	กอปรกบักระแสแหง่ความเป็นบริโภคนิยมของโลกท่ีพยายามจะหลอ่หลอมให้

คนหลงความฟุ้ งเฟ้อ	ท�าให้คนในยคุนี	้พยายามสร้างการยอมรับจากคนอ่ืนจากการอวดความมัง่มี	ชีวิตท่ี

ผาสกุ	ผา่นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค	สิง่เหลา่นีก่้อผลกระทบตอ่คนสว่นใหญ่ในสงัคมท่ีไมมี่ภมิูต้านทานเพียง

พอจะหลงไปในกระแสความเป็นบริโภคนิยม	เกิดพฤตกิรรมซือ้ของท่ีตนไมต้่องการ	ด้วยระบบเงินผอ่น	

เพ่ืออวดความมัง่มีให้คนท่ีตนก็ไมไ่ด้รัก	ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค	เพียงเพ่ือหวงัยอดกด	Like	อาจจะสรุปได้

วา่การเปลีย่นแปลงของโลกท�าให้คนในยคุปัจจบุนัเข้าสูก่ารเป็นมนษุย์ท่ีเสาะหาการบริโภค	ใช้เงินเกินตวั 

และตกอยูใ่นวงัวนแหง่ความทกุข์
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	 ด้วยวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช	 ซึ่งทรงห่วงใย

พสกนิกรของพระองค์และด้วยการตระหนักถึงความส�าคญัของประเทศชาติ	 ท่ีต้องการทรัพยากร

มนษุย์ท่ีมีความเข้มแข็ง	 มีภมิูต้านทานตอ่การเปลี่ยนแปลงแห่งสงัคมบริโภคนิยมสดุโตง่	พระองค์จงึ

ได้ประทาน	หลกัปรัชญาส�าคญัซึง่ชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั	ตัง้แต่

ระดบัครอบครัว	 ระดบัชมุชน	จนถึงระดบัรัฐ	ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง

สายกลาง	โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ	เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์	(วิศษิฐ์	ฤทธิบญุไชย, 

2560:	29)	นัน่คือหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยแนวทางดงักลา่วท่ีพระองค์ได้ทรงวาง	และ

ได้ทรงปฏิบตัิเป็นแบบอย่างตลอดรัชกาลท่ีพระองค์ทรงครองราชย์	 ผลท่ีเกิดขึน้คือ	 แนวคิดนีไ้ด้รับ 

การยอมรับจากองค์การยเูนสโกจนถวายราชสดดีุแก่ในหลวงรัชกาลท่ี	9	ยกยอ่งเป็นกษัตริย์นกัพฒันา

ผู้ ย่ิงใหญ่	ซึง่จะเป็นต้นแบบไปสูก่ารพฒันาในระดบัโลก	(เดลนิิวส์,	2560)	นอกจากนี	้องค์การยเูนสโก 

ยังเลือกประเทศไทยให้เป็นชาติแรกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้เป็นประเทศแรกใน 

การตีพิมพ์หนงัสือ	 เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศในการส่งเสริมการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน	ผา่นการด�าเนินโครงการความชว่ยเหลอืด้านการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(เอม็ไทยนิวส์,	2560)	

	 นับถึงปัจจุบนัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดท่ี 

ล�า้สมยั	เพราะสารัตถะในปรัชญาของพระองค์เน้นถงึ	การพฒันาท่ียัง่ยืนมาก่อนท่ี	จะมีการรับรองวาระ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	พ.ศ.	 2573	 ในสหประชาชาติ		

ด้วยตระหนกัวา่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นทางเลือกหนึง่ท่ีจะบรรลเุป้าหมายการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน	ท�าให้ประเทศไทยในฐานะประเทศแรกท่ีมีการใช้แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่มประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 134	 ประเทศ	 และในต่างประเทศเองได้มี 

การน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสองลกัษณะ	 ได้แก่	 จัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ 

ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของภาครัฐหรือของประมขุประเทศ	เชน่	ในราชอาณาจกัรเลโซโท	ราชอาณาจกัรตองกา	

และ	สปป.ลาว	และโครงการเกษตรหรือชมุชนตวัอยา่ง	เชน่	ตมิอร์เลสเต	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	และ

ประเทศชิลี	(มตชินออนไลน์,	2560)	

	 ด้วยเหตนีุเ้องท�าให้	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร	 ทรงรับสัง่

กบัรัฐบาลและรัฐมนตรีบางท่านว่า	 ขอให้รัฐบาลท�าหน้าท่ี	 เพ่ือให้ประชาชนมีความสขุให้มากท่ีสดุ

ในรัชกาลปัจจบุนั	 โดยใช้แนวทางของสมเดจ็พระบรมชนกนาถ	ซึง่ได้ทรงท�ามาตลอด	70	 ปีท่ีผา่นมา	 

ทา่นทรงให้สบืสานตอ่ในสิง่เหลา่นี	้ไมใ่ห้เสือ่มถอยหรือน้อยลงไปกวา่เดมิ	ทา่นทรงรับสัง่ด้วยความหว่งใย 

ในสิง่ส�าคญัหลกั	ๆ 	คือเร่ืองของการศกึษา	การพฒันาทรัพยากรมนษุย์	การสาธารณสขุ	การเสริมสร้าง

อาชีพ	รายได้	และคณุภาพชีวิต	สิง่ส�าคญัจะต้องท�าให้ประเทศชาตสิงบสขุ	สนัต	ิไมมี่ความขดัแย้ง	ดงันัน้ 

ทกุคนจงึต้องสนองพระราชปณิธานของพระองค์ทา่นตามแนวทางของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม	่

โดยใช้ศาสตร์พระราชาของพระบรมชนกนาถรัชกาลท่ี	9	มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ	และรัฐบาลเอง
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ต้องสนองตอ่สิง่ท่ีพระองค์ทรงรับสัง่ไว้	วางแนวทางของยทุธศาสตร์ชาต	ิท่ีจะท�าให้ประเทศมัน่คง	มัง่คัง่	

และยัง่ยืน	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลท่ี	9	ทรงมีรับสัง่ไว้วา่การพฒันาประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

มีการพฒันาคูข่นานกนั	ไมใ่ชพ่ฒันาโดยใช้แนวทางตะวนัตกเพียงอยา่งเดียว	จะต้องใช้ของตะวนัออก 

ควบคูไ่ปด้วย	 เพราะแบบตะวนัตก	อาจท�าให้ทกุอย่างพฒันาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 แตอ่าจจะไม่

ยัง่ยืน	จนเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตา่ง	ๆ	การพฒันาแบบตะวนัออก	อาจจะช้าแตมี่ความมัน่คง

มากกวา่	หากสร้างความเข้มแข็งระดบัฐานรากได้	 ก็จะเติบโตไปอยา่งมัน่คง	 ในเร่ืองของงบประมาณ	

ถือเป็นปัญหาหนึง่ท่ีส�าคญัในการบริหารประเทศ	ทัง้การจดัสรร	และการใช้จา่ย	ประเทศไทยจงึจ�าเป็น

ต้องใช้ศาสตร์พระราชา	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และการบริหารประเทศตะวนัตกและตะวนัออก	คูข่นานไป

ด้วยกนั	เป็น		3	หว่ง	2	เง่ือนไข	อนัประกอบไปด้วย	ความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	การมีภมิูคุ้มกนั

ในตวัท่ีดี	เง่ือนไขความรู้	และเง่ือนไขคณุธรรม	เพ่ือสร้างการใช้จา่ยอยา่งมีเหตผุล	และมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 

(ผู้จดัการรายวนั,	2559,	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Thailand,	2017)	สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยหลอ่หลอม 

ให้คนในประเทศเกิด	คณุภาพชีวิตท่ีดี	ซึง่เป็นเร่ืองของการด�ารงอยูข่องชีวิตอยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ 

คณุภาพชีวิตเป็นแนวคดิท่ีใช้กนัจนคุ้นชินในทกุบริบท	แตค่ณุภาพชีวิตท่ีเกิดจากการปรับใช้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ท่ีเช่ือวา่จะสามารถสร้างความยัง่ยืนตอ่ประเทศชาติ	ยงัเป็นงานท่ีคอ่นข้างใหม ่

และรอการตรวจสอบผลจากงานวิจัยโดยจากกสืบค้นงานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองจะพบว่า	 งานท่ีศึกษา 

ความสมัพนัธ์ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จะมีแนวโน้มศกึษากบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

เป็นสว่นใหญ่	อาทิศกึษา	การด�ารงชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัความสขุเชิงอตัวิสยั 

ในเกษตรกร	(ชนดัดา	ภหูงษ์ทอง	และธีระพร	อวุรรณโณ,	2552:	147-165)		กบัการพฒันาตนเองและ 

ตวัชีว้ดัความอยูดี่มีสขุของครอบครัวเกษตรกร	(สมนกึ	ปัญญาสงิห์,	2557:	121-138)	หรือ	ความสมัพนัธ์

ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชน	อาทิ	 การศกึษาความสขุมวลรวมชมุชน 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ธนกฤต	 ทุริสทุธ์ิและชาตรี	 นาคะกุล,	 2556:	 209-220)	 

การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 :	 หลกัการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลกัพุทธธรรม 

อย่างยั่งยืน	 (อนุวัต	 กระสงัข์,	 2560:	 125-144)	 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

การพฒันาชมุชนในศตวรรษท่ี	 21	 (เสกสรรค์	 สนวา	และสพุฒันา	ศรีบตุรดี,	 2560:	 153-168)	 และ	 

การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืนด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม	กรณีศกึษา	สามพรานโมเดล	โดยมลูนิธิสงัคมสขุใจ	(กิตติคณุ	แสงนิล		และสนัตธิร	 

ภริูภกัดี,	 2561:	 168-182)	นอกจากนีย้งัมีการศกึษาเก่ียวกบั	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั

มหภาค	อาทิ	เร่ือง		บทบาทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ่การปฏิรูปประเทศไทย	(ฉตัรณรงค์ศกัดิ์ 

สธุรรมดี	และจินตกานด์	สธุรรมดี,	2560:	187-196)	แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (พทัธนนัท์	หรรษาภิรมย์โชค	และอรจรีย์	ณ	ตะกัว่ทุง่,	2560:	129-140)	และ

ศาสตร์พระราชา	The	King’s	Philosophy	ของอนชุา	เสมารัตน์	(2560:	112-126)
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	 จะเห็นได้วา่งานวิจยัท่ีกลา่วอ้างมาทัง้หมดยงัไม่ได้มีงานใดท่ีระบชุดัเจนถึง	 การปรับใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา	ซึง่นกัศกึษามีความส�าคญั

ในฐานะคนรุ่นใหมท่ี่จะชว่ยพฒันาประเทศ	หากกลุม่คนเหลา่นีไ้ด้รับการหลอ่หลอม	ปลกูฝังหลกัปรัชญา

ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ประทานให้	ก็นา่จะเป็นหลกัประกนัความมัน่คงส�าหรับประเทศไทย

ตอ่ไป	 อีกทัง้ในฐานะท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในจงัหวดันครปฐม	 มีความมุง่หวงั 

ว่าเด็กยุคใหม่ในชาติจ�าเป็นต้องมีการเติบโตอย่างมีภูมิต้านทานต่อความฟุ้ งเฟ้อของโลก	 และมี 

ความเช่ือมัน่วา่แนวคดิ	“ศาสตร์พระราชา”	เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี	9	 

ได้คิดและได้รับการสานต่อจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน	 เป็นแนวคิดท่ีสามารถน�ามาใช้ได้เป็น 

อยา่งดีตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตในทกุมิตขิองความเป็นมนษุย์	งานวิจยัเร่ือง		การปรับใช้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมจึงเกิดขึน้	 

โดยมุง่หวงัหาค�าตอบเบือ้งต้น	และจดุประกายให้ผู้ ท่ีสนใจท�าการศกึษาตอ่ยอดตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

	 2.	เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

	 3.	 เพ่ือศกึษาการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสง่ต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม

กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 ผู้วิจยัได้ท�าการศกึษางานวิจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั	ซึง่จะ

แบง่สาระของการทบทวนวรรณกรรมได้ดงันี ้

 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ได้มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 

หลากหลายความหมาย	ผู้วิจยัขอเสนอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	ดงันี ้

	 ประเวศ	 วะสี	 (2542:	 25)	 ให้ความหมาย	 เศรษฐกิจพอเพียงว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของธรรมรัฐ 

แห่งชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระรีบด่วนของชาติ	 อนัประกอบด้วย	 1)	 สร้างคุณค่าและ 

จิตส�านกึใหม	่2)	สร้างเศรษฐกิจพอเพียง	3)	ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน		4)	ปฏิรูประบบรัฐ 

ทัง้การเมืองและระบบราชการ	5)	ปฏิรูปการศกึษา	6)	ปฏิรูปสื่อ	และ	7)	ปฏิรูปกฎหมาย	ท่ีเม่ือเช่ือมโยง

กนัแล้วจะท�าให้ประเทศไทยมีฐานท่ีเข้มแข็งและเตบิโตได้อยา่งสมดลุ
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	 สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 (2543)	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง 

ความสามารถของชมุชนเมือง		รัฐ		ประเทศ		หรือภมิูภาคหนึง่	ๆ 	ในการผลติสนิค้า	และบริการเพ่ือเลีย้ง

สงัคมนัน้	ๆ	ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะต้องพึง่พาปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเราไมไ่ด้เป็นเจ้าของ

	 พระธรรมปิฎก	ป.อ.	 ปยุตโต	 (มปป.	 อ้างถึงใน	 ปิยบุตร	 หล่อไกรเลิศ,	 2547:	 33)	 ได้ให้ 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่	ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอาจมองได้เป็น	2	ด้าน	คือ	

มองอยา่งวตัถวุิสยั	และมองแบบจิตวิสยั

	 1.		มองอยา่งวตัถวิุสยั	มองภายนอก	คือ	ต้องมีกินมีใช้	มีปัจจยัสีเ่พียงพอท่ีเราพดูวา่	พอสมควร

กบัอตัภาพ	ซึง่ใกล้เคียงกบัค�าวา่	พึง่ตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ

	 2.		สว่นความหมายด้านจิตวิสยัหรือด้านจิตใจภายใน	คือ	คนจะมีความรู้สกึเพียงพอไมเ่ทา่กนั	

บางคนมีเป็นล้านก็ไมพ่อ	บางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการเพียงพอทางจิต

	 ไพเราะ	 เลศิวิราม	 (2550:	43)	 ได้กลา่วถงึความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	 ไว้วา่เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีต้องปรับจิตใจ	และสภาพตวัเราเองเสียก่อน	ถ้าหากยงัหลงในกิเลสตณัหา	

ความมีเหตมีุผลก็หายไป	 ให้จ�าค�าหลกั	 ๆ	 ไว้	 3	ค�า	 คือ	 ท่ีพระองค์ทา่นตรัสไว้	 ยดึค�าวา่พอประมาณ	 

มีเหตมีุผล	และให้มีภมิูคุ้มกนั

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต	ิ(2550:	1)	ได้กลา่วถงึ	เศรษฐกิจแบบพอเพียงไว้วา่	

เป็นความสามารถในการด�ารงชีวิตอยา่งเรียบงา่ยตามฐานะ	มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน	รายจา่ย

ไมเ่กินรายรับ	รู้จกัเก็บออม	รู้จกัเลอืกซือ้สนิค้าท่ีผลติในท้องถ่ิน	มีการผลติเพ่ือให้พอมีพอกินในครอบครัว	

ชมุชน	เหลือจากการบริโภคจงึน�าไปจ�าหนา่ย	รู้จกัการรวมกลุม่สหกรณ์	เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน

และสมาชิกในกลุม่

	 เกษม	 วฒันชยั	 (2549:	 154-161)	 กล่าวถึงแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	

แนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั	ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว	ชมุชน	จนถงึระดบัรัฐ 

ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในสายทางกลาง	 โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ

เพ่ือให้ก้าวหน้าทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์	ความพอเพียง	หมายถงึ	ความพอประมาณ	ความมีเหตมีุผล 

รวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร	 ต่อการมีผลกระทบใด	 ๆ	 อนัเกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน	ทัง้นี	้ จะต้องอาศยัความรอบรู้	 ความรอบคอบและ 

ความระมดัระวงัอยา่งย่ิงในการน�าวิชาการตา่ง	ๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการทกุขัน้ตอน

และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต	ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัทฤษฎี	

และนกัธรุกิจในทกุระดบั	ให้มีส�านกึในคณุธรรมความซ่ือสตัย์สจุริต	และให้มีความรอบคอบท่ีเหมาะสม 

ด�าเนินชีวิต	 ด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติปัญญาและรอบคอบ	 เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ 

การรองรับการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรม

จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี	มีเง่ือนไขอยู	่3	ประการ	คือ
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	 1.		จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต	ิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัทฤษฎีและ 

นกัธรุกิจให้มีส�านกึในคณุธรรม	ความซ่ือสตัย์	สจุริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม

	 2.		ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	มีความเพียร	มีสตแิละความรอบคอบ

	 3.		จะต้องอาศยัความรอบรู้	 ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างย่ิงในการน�าวิชาการ

ตา่ง	ๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการทกุขัน้ตอน

 

 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ปรียานชุ	พิบลูสราวธุ	(2551:	78)	กลา่ววา่	ในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ให้เกิดผลตอ่การพฒันานัน้	ต้องเข้าใจ	“กรอบแนวคดิ”	วา่เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะแนวทางการด�ารงอยูแ่ละ

ปฏิบตัตินในทางท่ีควรจะเป็น	โดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	มุง่เน้นการรอดพ้นจาก

ภยัและวิกฤต	เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา	โดยอาศยัหลกั	3	หว่ง	2	เง่ือนไข	ได้แก่	

การด�ารงชีวิตในความพอดี	มีการปฏิบตัตินตามทางสายกลาง	โดยมีความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	

มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี

 การพฒันาคุณภาพชีวติ

	 มีการอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตไว้เป็นมิติท่ีหลากหลาย	 (multidimensional 

description)	กลา่วคือ	Wikipedia	กลา่วถงึคณุภาพชีวิตวา่เป็นความอยูดี่มีสขุ	(wellbeing)	ของบคุคล

และสงัคม	องค์การอนามยัโลกกล่าวถึง	 คณุภาพชีวิตว่าเป็นความพึงพอใจและการรับรู้สถานะของ

บคุคลในการด�าเนินชีวิต	 โดยจะสมัพนัธ์กบั	ความคาดหวงั	 เป้าหมายของบคุคล	วฒันธรรม	คา่นิยม	

มาตรฐานของสงัคม	รวมถงึ	การเมืองการปกครอง	(Wikipedia,	2017)	

	 Campbell	&	Schraiber	(2013)	กลา่วถงึคณุภาพชีวิตครอบคลมุ	ความสขุ	ความพอใจ	และ

ความหวงั	 เป็น	ภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีทัง้ของตนเอง	 (ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ)	และของสงัคม	ทัง้นี ้

ครอบคลมุไปถงึ	ความปลอดภยั	สทิธิ	 และเสรีภาพ	สว่นในทางการแพทย์มองคณุภาพชีวิตวา่หมาย

ถงึ	สภาพร่างกาย	และจิตใจท่ีมัน่คงแข็งแรง	มีความพอใจ	สขุใจ	สขุกาย	และมีความสงบ	ทัง้นีค้ณุภาพ

ชีวิตจะถกูคกุคามด้วยโรคและภาวะผิดปกตติา่ง	ๆ	ของร่างกายและจิตใจ	

	 สรุปได้ว่ามุมมองคุณภาพชีวิตเกิดจากหลากหลายสาขา	 เช่น	 นักเศรษฐศาสตร์	 มองว่า

หากเศรษฐกิจดี	คนย่อมมีคณุภาพชีวิตดี	นกัสงัคมวิทยามองครอบคลมุหลายประเด็น	 เช่น	สขุภาพ	 

การศึกษา	 สวสัดิการ	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 รายได้	 การมีงานท�า	 ความเสมอภาค	 เทคโนโลยี	 

ความผกูพนัในสงัคม
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 แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ

	 ชีวิตท่ีมีคณุภาพยอ่มเป็นชีวิตท่ีประสบความสมหวงั	รู้จกัยบัยัง้ความต้องการทางร่างกาย	และ

ความต้องการทางอารมณ์ของตนเองให้อยูใ่นขอบเขตท่ีพอดี	สามารถใช้ความรู้	สตปัิญญาความรู้สกึ

นึกคิดของตนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเบียดเบียนหรือให้โทษแก่บคุคลอ่ืนในขณะเดียวกนับคุคล 

จะต้องมีการศึกษาสูง	 มีความขยัน	 อดทน	 ประกอบอาชีพท่ีสุจริต	 เป็นพลเมืองดี	 มีศาสนา 

เป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ	 มีระเบียบ	 มีวินัย	 มีกฎเกณฑ์ทางสังคม	 แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม	 รู้จัก 

ใช้ความคดิ	และสตปัิญญา	แก้ไขปัญหาสขุภาพและการด�ารงชีวิตของตนเอง	ซึง่ถือวา่เป็นคณุลกัษณะ

ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง	 ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา	 ดังต่อไปนี	้ 

(องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตท่ีดี,	2559)

	 1)		พฒันากาย	 เพ่ือมุ่งให้ร่างกายมีสขุภาพแข็งแรงสมบูรณ์	 ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ	 และ 

ความพิการใด	ๆ

	 2)		พฒันาทางอารมณ์	 เพ่ือมุง่ให้อารมณ์มีความสนกุสนานร่าเริง	 ไมมี่ความเครียดหรือวิตก

กงัวลต่อการเรียน	หรือต่อการปฏิบตัิงาน	 ในหน้าท่ีรับผิดชอบ	 มีแต่ความเจริญห	ู เจริญตา	 เจริญใจ	 

มองโลกในแงดี่ตลอดไป	(Kahneman	&	Deaton,	2010)

	 3)		พฒันาทางสงัคม	 เพ่ือมุง่ให้เป็นคนท่ีมีเกียรติ	 ได้รับการยกยอ่ง	 เคารพนบัถือการยอมรับ

ความรู้สกึเป็นเจ้าของ	และความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม

	 4)		พฒันาทางความคิด	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนท่ีมีความต้องการท่ีจะรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง	 ๆ	 มี 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการคิดค้นหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาทัง้หลาย	 ให้ตวัเองได้ด�ารงชีพ 

อยูอ่ยา่งสขุสบาย

	 5)		พฒันาทางจิตใจ	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่	 มีประโยชน์ตอ่ชมุชน	 เป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียว

ทางใจ	มีความมัน่ใจวา่ชีวิตนีมี้คณุคา่มีความสขุหรือมีชีวิตท่ีดีกวา่ในอนาคต	ได้รับความหลดุพ้นจาก

ทกุข์ทัง้หลาย

	 6)		พัฒนาทางปัญญา	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนมีความเฉลียวฉลาด	 สามารถคิดพิจารณาเร่ือง 

ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีเหตผุล	 ซึ่งปัญญาจะแตกฉานในบคุคลได้นัน้	 จ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาเล่าเรียน 

มีความสนใจเอาใจใส่ต่อวิชาความรู้ท่ีครูอาจารย์อบรมสัง่สอนเพ่ือให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 

และน�าไปพฒันาชีวิตท่ีมีคณุคา่ตอ่ไปภายภาคหน้า	(Singer,	2011)

	 7)		พฒันาทางวินัย	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง	 สามารถเคารพและปฏิบตัิ

ต่อภาระหน้าท่ีต่าง	 ๆ	 ท่ีมีอยู่ให้อยู่ในกรอบของข้อบงัคบัของกฎเกณฑ์ท่ีได้ก�าหนดขึน้	 	 รวมถึงการ

รู้พฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีของตนเอง	 (Drucker,	 2005)	 ไม่ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางการมีวินยั 

ท่ีดีนัน้	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 รัชกาลท่ี	9	 ได้ทรงมีทรรศนะวา่	 “คนท่ีมีระเบียบวินยันัน้เป็นผู้ ท่ี 

เข้มแข็ง	 เป็นผู้ ท่ีหวงัดีต่อตวัเอง	 เป็นผู้จะมีความส�าเร็จในอนาคต”	 (กองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้าง

สขุภาพ,	2549)	ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน�ามาสรุปเป็นกรอบแนวคดิได้ดงันี ้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

วธีิด�าเนินการ
	 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ	(quantitative	research)	โดยใช้วิธีส�ารวจ	(survey	research)	อาศยั

แบบสอบถาม	 (questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมลู	 โดยเคร่ืองมีการผ่านการทดสอบความตรง

เชิงเนือ้หา	(content	analysis)	จากผู้ทรงคณุวฒิุจ�านวน	3	ราย	และมีการทดสอบความเท่ียง	ด้วยวิธี

อลัฟาครอนบาค	จากกลุม่นกัศกึษาท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง	 (มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	จ�านวน	30	 ราย)	 

ได้ค่าของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 อยู่ในช่วง	 0.73-0.88	 และการพฒันาคุณภาพชีวิต	 

อยูใ่นชว่ง	0.75-0.77	ซึง่ถือวา่เคร่ืองมือผา่นคณุภาพเพียงพอท่ีจะน�าไปเก็บข้อมลู

	 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง	 	 	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 จงัหวดันครปฐม	 มีสถาบนัระดบัอดุมศึกษา 

ทัง้ภาครัฐและเอกชน	จ�านวน	8	แหง่	ผู้ วิจยัเจาะจงเลอืกเก็บตวัอยา่งจากสถาบนัดงักลา่วจ�านวน	6	แหง่	

ไมจ่ดัเก็บโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	และกรมยทุธศกึษาทหารเรือ	ซึง่เม่ือท�าตารางแจงนบัจ�านวนนกัศกึษา

แล้วพบวา่มีทัง้สิน้	70,929	คน	(กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านกังานจงัหวดันครปฐม,	

2559:	18-25)	น�าประชากรดงักลา่วมาเข้าสตูร	Yamane	(1973)	ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ	95	ได้ตวัอยา่ง

ท่ีต้องจดัเก็บทัง้สิน้	400	ราย	โดยใช้เทคนิคการสุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า	ดงัตาราง

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง (SEP)

สามห่วงสองเงื่อนไข

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม

คุณภาพชีวติของนักศกึษา
(DQL) ในด้าน

1.		 ความพอประมาณ
	 (MODERAT)
2.		 ความมีเหตผุล
	 	(REASON)
3.		 มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี
	 (PRUDENCE)
4.		 เง่ือนไขความรู้
	 (KNOWLEDG)
5.		 เง่ือนไขคณุธรรม
	 (VIRTUES)

1.		 ร่างกาย	(BODY)
2.		 อารมณ์	(EMOTION)
3.		 สงัคม	(SOCIAL)
4.	 ความคดิ	(THOUGH)
5.	 จิตใจ	(MIND)
6.		 ปัญญา	(INTELLEC)
7.	 วินยั	(DISCIPLI)
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้แก่แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และ

คา่ความเท่ียง	ผู้วิจยัด�าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเองและใช้ผู้ชว่ยวิจยั

	 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ประกอบไปด้วย	

	 1)	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	การหาคา่ความถ่ี	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

	 2)	สถิติสรุปอ้างอิงได้แก่	 การวิเคราะห์ถดถอย	 (simple	 regression)	 และการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยนั	(confirmatory	factor	analysis)	ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง	จากโปรแกรม	LISREL

ผลการวจิยั
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (คิดเป็นร้อยละ	 55.75)	 

อยูช่ัน้ปี	3	(คดิเป็นร้อยละ	44.50)	และในคณะสงัคมศาสตร์	(คดิเป็นร้อยละ	50.00)

 ตอนที่ 2 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาคุณภาพชีวติ

ของนักศกึษาในจงัหวัดนครปฐม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวดั

นครปฐมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 (Mean	 =	 3.65-4.32)	 โดยมีผลดงันี	้ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 

(Mean	=	4.32)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นมีความอดทนในการเรียนและการพฒันาตนเอง	

(Mean	=	 4.39)	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 (Mean	=	 4.09)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ท่านมีท่าที 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 (Mean	 =	 4.31)	 ด้านการมี

ภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	(Mean	=	3.71)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นมีการใช้เวลาวา่งในการท�า

10 
 

เป้าหมายที่จดัเก็บ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
มหาวิทยาลยัศลิปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 20,393 115 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 10,768 61 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกําแพงแสน 13,147 74 
มหาวิทยาลยัมหิดลวทิยาเขตศาลายา 12,360 70 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2,450 14 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 10,506 59 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 1,305 7 

รวม 70,929 400 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้แก่แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และค่า
ความเท่ียง ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเองและใช้ผู้ช่วยวิจยั 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย  
1) สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ การหาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติสรุปอ้างอิงได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอย (simple regression) และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง จากโปรแกรม LISREL 
 
ผลการวจิัย 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 55.75) อยู่ชัน้ปี 3 
(คดิเป็นร้อยละ 44.50) และในคณะสงัคมศาสตร์ (คดิเป็นร้อยละ 50.00) 

ตอนที่ 2   การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาในจงัหวัดนครปฐม 

ผลการวิจยัพบว่าการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม
อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ (Mean = 3.65-4.32) โดยมีผลดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม (Mean = 4.32) 
เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีความอดทนในการเรียนและการพฒันาตนเอง (Mean = 4.39) 
ด้านเง่ือนไขความรู้ (Mean = 4.09)เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีท่าทีการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Mean = 4.31)ด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั (Mean = 3.71) 
เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีการใช้เวลาว่างในการทําอาชีพเสริมเป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (Mean = 3.83) ด้านความมีเหตผุล (Mean = 3.68) เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ 
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อาชีพเสริมเป็นการสร้างภมิูคุ้มกนัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 (Mean	=	 3.83)	 ด้านความมีเหตผุล	

(Mean	=	3.68)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นใช้ทรัพยากรทกุชนิดอยา่งคุ้มคา่และประหยดั	

(Mean	=	3.74)	และด้านความพอประมาณ	(Mean	=	3.65)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือทา่นมี

การลดคา่ใช้จา่ยบางอยา่งท่ีไมจ่�าเป็นลง	(Mean	=	3.77)

	 ผลการวิจยัพบวา่	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมาก

ถึงมากท่ีสดุ	 (Mean	=	 4.03-4.34)	 โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้ การพฒันาทางความคิด	 (Mean	=4.34)	

เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง	 ๆ	 เพ่ือพฒันาความคิด 

อยูเ่สมอ	(Mean	=	4.42)		พฒันากาย	(Mean	=	4.26)		เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือทา่นดแูลสขุภาพ

เพ่ือให้ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บตา่ง	(Mean	=	4.32)	พฒันาทางจิตใจ	(Mean	=4.25)	เร่ืองท่ีได้รับ

การประเมินสงูสดุคือทา่นเช่ือวา่ศาสนาเป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียวทางใจท่ีส�าคญัของทา่นและมนษุย์ทกุคน 

(Mean	=	 4.40)	พฒันาทางอารมณ์	 (Mean	=4.17)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือการมองโลก 

ในแงดี่	เป็นการพฒันาทางอารมณ์ท่ีส�าคญัในทศันะของทา่น	(Mean	=	4.26)	พฒันาทางวินยั	(Mean	

=4.15)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านเช่ือว่าคนท่ีมีระเบียบวินยันัน้เป็นผู้ ท่ีเข้มแข็ง	หวงัดีตอ่

ตนเอง	และมีอนาคต	(Mean	=	4.26)	พฒันาทางสงัคม	(Mean	=4.10)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ

คือทา่นมีความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม	และร่วมสร้างสรรค์สงัคม	(Mean	=	4.36)	และพฒันา

ทางปัญญา	 (Mean	=4.03)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านให้ความส�าคญัต่อการพฒันาตน 

ให้มีปัญญาอยูส่ม�่าเสมอ	(Mean	=	4.34)

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั

	 ผู้ วิจยัด�าเนินการวิจยัด้วยการวิเคราะห์คา่การวิเคราะห์ถดถอย	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั	 โดยใช้สมการเชิงโครงสร้างจากโปรแกรม	 LISREL	 ก่อนท�าการวิเคราะห์ได้ท�าการทดสอบ

ปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพห	ุ (multiconnineartiy)	 ด้วยการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนั	พบวา่ 

ไม่มีตวัแปรสงัเกตได้คู่ใดมีความสมัพนัธ์กนัเกินร้อยละ	 80	 ดงันัน้	 จึงสามารถน�าตวัแปรทัง้หมดท�า 

การวิเคราะห์	โดยผลการวิเคราะห์สามารถน�าเสนอในรูปของตวัแบบหลงัปรับดงันี ้
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ภาพที่ 2 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา 

	 	ในจงัหวดันครปฐม

	 ผลการวิจยัพบวา่การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า	 การปรับใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	(							)	เทา่กบั		0.94		ส�าหรับองค์ประกอบท่ีส�าคญัในตวัแปรหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เรียงตามน�า้หนกัปัจจยั	3	ล�าดบัแรก	 ได้แก่	 	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 (	 	 	 	=	0.46)	 ด้านเง่ือนไข 

คณุธรรม	 (	 	 	 	 =	 0.45)	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	 (	 	 	 	 =	 0.17)	 สว่นองค์ประกอบท่ีส�าคญั 

ในตวัแปรการพฒันาคณุภาพชีวิต	เรียงตามน�า้หนกัปัจจยั	3	ล�าดบัแรกได้แก่	พฒันากาย	(									=	0.44)	

พฒันาทางอารมณ์	(						=	0.43)	และพฒันาทางความคดิ	(						=	0.42)

อภปิรายผล
	 1.	 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 แสดงให้เห็นว่านกัศกึษารุ่นใหม่ในจงัหวดั 

มีความตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และให้ 

ความส�าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของตน	ทัง้นีส้อดคล้องกบั	แนวคดิของส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ	 (2550)	 ท่ีเสนอว่า	 การใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง	 คือ	 ความสามารถ 

12 
 

 
ภาพที่ 2การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาใน 

จงัหวดันครปฐม 
 
ผลการวิจยัพบว่าการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า การปรับใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 
(β) เท่ากับ 0.94สําหรับองค์ประกอบท่ีสําคัญในตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงตาม
นํา้หนกัปัจจยั 3 ลําดบัแรกได้แก่ ด้านเง่ือนไขความรู้ (x = 0.46)ด้านเง่ือนไขคณุธรรม (x = 0.45)และ
ด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั (x = 0.17)ส่วนองค์ประกอบท่ีสําคญัในตวัแปรการพฒันาคณุภาพชีวิต 
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ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า การปรับใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 
(β) เท่ากับ 0.94สําหรับองค์ประกอบท่ีสําคัญในตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงตาม
นํา้หนกัปัจจยั 3 ลําดบัแรกได้แก่ ด้านเง่ือนไขความรู้ (x = 0.46)ด้านเง่ือนไขคณุธรรม (x = 0.45)และ
ด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั (x = 0.17)ส่วนองค์ประกอบท่ีสําคญัในตวัแปรการพฒันาคณุภาพชีวิต 
เรียงตามนํา้หนกัปัจจยั 3 ลําดบัแรกได้แก่ พฒันากาย (y = 0.44)พฒันาทางอารมณ์ (y = 0.43)และ
พฒันาทางความคดิ (y = 0.42) 
 
อภปิรายผล 

1. การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใน
จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุแสดงให้เห็นว่านกัศกึษารุ่นใหม่ในจงัหวดัมีความตระหนกัและ
ให้ความสําคัญต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของตน ทัง้นีส้อดคล้องกบั แนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2550) ท่ี
เสนอว่า การใช้หลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ มี
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม 2) ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3) การปรับใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิ ธีการสุ่มแบบโควต้า  จํานวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า  1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ด้านเง่ือนไขความรู้ ด้าน
การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวัด้านความมีเหตผุล และ ด้านความพอประมาณตามลําดบั 2) ระดบัคณุภาพชีวิต
ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับได้ดังนี  ้การพัฒนาด้าน
ความคิดด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านอารมณ์ ด้านวินยั ด้านสงัคม และด้านปัญญา ตามลําดบั3) การปรับ
ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิ ( β ) เท่ากบั 0.94 
 
คาํสาํคัญ :หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คณุภาพชีวิต การปรับใช้ 

 
 

  

                                                            
1อาจารย ์ดร. คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
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ในการด�ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ	 มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน	 รายจ่ายไม่เกินรายรับ	 

รู้จกัเก็บออม	ในขณะท่ีการพฒันาคณุภาพชีวิตก็สอดรับกบัแนวคดิของ	Campbell		&	Schraiber	(2013)	

ท่ีเสนอว่าคณุภาพชีวิตครอบคลมุ	 ความสขุ	 ความพอใจ	 และความหวงั	 เป็น	ภาวะความเป็นอยู่ท่ีดี 

ทัง้ของตนเอง	(ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ)	และของสงัคม

	 2.	 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	ดงันัน้จงึเป็นเหตสุ�าคญัของการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีสมบรูณ์	มีภมิูต้านทาน

ตอ่สงัคมในยคุโลกาภิวตัน์	สอดรับกบัแนวคดิของปรียานชุ	พิบลูสราวธุ	(2551)	ท่ีเสนอวา่	การน�าหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลตอ่การพฒันานัน้	 ต้องเข้าใจ	“กรอบแนวคดิ”	วา่เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะ

แนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบตัิตนในทางท่ีควรจะเป็น	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ

เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภยัและวิกฤต	 

เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา	 โดยอาศยัหลกั	 3	ห่วง	 2	 เง่ือนไข	 และงานวิจยัของ 

วิศิษฐ์	ฤทธิบญุไชย	 (2560:	 125)	 ท่ีเสนอวา่	การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาชว่ยท�าให้

ปัจจยัคณุภาพชีวิต	มีความเข้มแข็งขึน้จงึเป็นสิง่จ�าเป็นในการปลกูฝังให้กบัทกุคนในองค์การ

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้

	 	 1.1	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของ

นกัศกึษา	ดงันัน้การน้อมน�าหลกัปรัชญาดงักลา่วเข้าสูก่ารเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัมีความจ�าเป็น	

เพราะเป็นการสร้างภมิูต้านทานในการด�ารงชีวิตของนกัศกึษาในอนาคต

	 	 1.2		ผลการวิเคราะห์ด้านคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในมิติของการวิเคราะห์องค์ประกอบ

พบวา่ทกุปัจจยัมีน�า้หนกัปัจจยัท่ีเทา่เทียมกนั	แตใ่นสว่นการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ยงัพบวา่การให้น�า้หนกัปัจจยัด้านเง่ือนไขคณุธรรมและความรู้	มากกวา่ปัจจยัด้านความพอประมาณ	

ด้านความมีเหตผุล	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	 ผลการวิจยัดงักล่าวแสดงความไม่สมดลุของ

การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งควรได้รับการศึกษาต่อยอดและน�ามาปรับใช้กบั 

การพฒันานกัศกึษาให้เหมาะสมกบับริบทของนกัศกึษาแตล่ะราย

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1	 ประเด็นการศกึษานี	้ การตัง้สมมติคติในเชิงเหตไุปสูผ่ลอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง

ในแง่ท่ีว่า	 หลกัการด�าเนินชีวิตเกิดจากตวัแปรต้นท่ีหลากหลาย	 ไม่อาจบ่งชีว้่า	 ตวัแปรท่ีศกึษาเพียง

ตวัแปรเดียวจะสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต	ดงันัน้	แนวทางการศกึษาเชิงคณุภาพนา่จะเหมาะสม 

ในเร่ืองนี	้ ทัง้นีก้ารวิจยัครัง้นีเ้น้นการวิจยัเชิงปริมาณ	ยงัขาดมิติในการหาผลวิจยัเชิงลกึด้วยการท�า

วิจยัเชิงคณุภาพ	ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจต่อยอดอาจจะท�าการศึกษามลูเหตเุชิงลกึด้วยการท�าวิจยัดงักล่าว	 

หรืออาจจะใช้การวิจยัผสมวิธี	(mixed	methods	research)
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	 	 2.2	 พืน้ท่ีในการศึกษาจ�ากัดเฉพาะนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม	 ประกอบกับการสุ่ม 

กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ค�านึงถึงโอกาสทางสถิติ	 ท�าให้งานดงักล่าวอาจจะไม่สามารถน�าไปสรุปอ้างอิง 

กบันกัศกึษาในจงัหวดัอ่ืน	ๆ 	ผู้ ท่ีสนใจจะน�างานวิจยัดงักลา่วไปทดสอบในพืน้ท่ีอ่ืนและใช้การสุม่ตวัอยา่ง

ท่ีมีความเช่ือถือกวา่นีอ้าจจะท�าให้งานมีมิตท่ีิแตกตา่งออกไปได้เชน่กนั

สรุป
	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมาก

ถงึมากท่ีสดุ	 โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี 

ในตวัด้านความมีเหตผุล	และ	ด้านความพอประมาณ	ตามล�าดบั	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา

ในจงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากถงึมากท่ีสดุ	โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้การพฒันาทางความคดิ	พฒันา

กาย	พฒันาทางจิตใจ	พฒันาทางอารมณ์	พฒันาทางวินยั	พฒันาทางสงัคม	และพฒันาทางปัญญา	 

ตามล�าดับ	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบวา่	การปรับใช้หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	

เทา่กบั	0.94
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