
 Volume 11, Number 3, Pages 39 - 45 

_________________ 
E-mail: mathasit24@gmail.com 

การพัฒนาตวับ่งชี้พฤติกรรมการดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
ประยุกตใ์ช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

The indicators development, sufficiency economy philosophy: applying on 
the second order of confirmatory factor analysis model 

เมธาสิทธ์ิ ธัญรตันศรีสกุล1

1งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนราชินีบูรณะ  
จังหวัดนครปฐม 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 3,318 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนจํานวน 616 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้หลัก 11 ตัวบ่งชี้เดี่ยว ซึ่งมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี คํานวณค่าไคสแควร์ได้เท่ากับ 35.086 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 31 ค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.280 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.025 ค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ เท่ากับ 0.015 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ 0.990 และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.979 จากการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้หลักที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 
ได้แก่ การมุ่งอนาคต ตามด้วยการกํากับตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับสังคม ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้, พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

      The objective of this research was developing the indicators of sufficiency economy philosophy. 
The research populations were 3,318 Rachineeburana school students, second semester of academic year 
2015 and samples were 616 students selected by simple sampling method. A research tool was a set of 
questionnaire on sufficiency economy philosophy. Statistical analysis was confirmatory factor analysis. 
The result of this research found that; the indicators of a sufficiency economy philosophy comprising 3 
main indicators and 11 single indicators was consistent with empirical data with 35.086 for chi-square test 
at 31 degree of freedom, 0.280 for p-value, 0.025 for standardized root mean square residual, 0.015 for 
root mean square error of approximation, 0.990 for goodness of fit Index, and 0.979 for adjusted goodness 
of fit Index. The most important weight indicator was future orientation following by self-regulation and 
social interaction. 
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1. บทนํา 
   เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็น
ปรัชญาท่ีชี้ ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบั ติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ 
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง   
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ี
จะต้องมีระบบภูมิคุ้ มกันในตัว ท่ี ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
เล็งเห็นความจําเป็นท่ีนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้กําหนดกลยุทธ์ทางด้านการศึกษากลยุทธ์ที่ 2 
ซึ่งให้สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นํามาสู่การกําหนดจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จุดเน้นท่ี 3 วิถีความเป็นไทยตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ ในประการที่ 10 ความว่า “รู้จักดํารงตน
อยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...” แสดงให้เห็นว่า
การให้ความรู้และการปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง ผู้วิจัย
ในฐานะหัวหน้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ได้เห็นถึงความสําคัญ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนักเรียนทุกคนควร
จะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนําไปปฏิบัติได้ จึง
สนใจท่ีจะพัฒนาตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือนําตัวบ่งชี้
ท่ีพัฒนาไปประยุกต์เป็นเคร่ืองมือท่ีหลากหลายสําหรับ    
การประเมินพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลลักษณะพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้หลัก 
(main indicators) และ 11 ตัวบ่งชี้เด่ียว (single indicators) 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
  ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้หลักและ 11 
ตัวบ่งชี้เด่ียว ซ่ึงสังเคราะห์มาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภาคการศึกษา มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

   4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ 
จังหวัดนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 3,318 คน ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2558 ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจํานวน 616 คน 
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple sampling method) 
ท้ังนี้เป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบซ่ึงจะต้องมีจํานวนอย่างน้อย 30 เท่า
ของตัวบ่งชี้ [1] การวิจัยคร้ังนี้มีการพัฒนา 11 ตัวบ่งชี้ ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 330 คน 

  4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจํานวน 3 ตัวบ่งชี้หลัก 11 ตัวบ่งชี้เด่ียว รายละเอียด
ดังนี้; ตัวบ่งชี้หลักด้านการกํากับตนเอง (self-regulation: 
SR) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ เดี่ยว ได้แก่ ตัวบ่งชี้การใช้
ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด (O1) ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการด้านการเงิน
อย่างเหมาะสม รู้จักประหยัด มีนิสัยการออม ทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย และมีวินัยในการใช้จ่าย (O2) ตัวบ่งชี้การเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและกิริยามารยาทที่ดี (O3) ตัวบ่งชี้การเพิ่มพูน
ความรู้โดยการติดตามข่าวสารให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน
อยู่เสมอ (O4) และตัวบ่งชี้การยึดหลักคําสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ (O5) ตัวบ่งชี้หลักด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม (social 
interaction: SI) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้เด่ียว ได้แก่ ตัวบ่งชี้
การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความสุขกับการเรียนและการทํา
กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกําหนด (I1) ตัวบ่งชี้ความมุ่งมั่นใน
การทํางาน มีการวางแผนการทํางานร่วมกับผู้อื่น (I2) และ 
ตัวบ่งชี้การเผยแพร่หรือเชิญชวนให้ครอบครัวยึดถือหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (I3) และตัวบ่งชี้หลักด้านการมุ่ง
อนาคต (future orientation: FO) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้



Journal of Thai Interdisciplinary Research       41 

เด่ียว ได้แก่ ตัวบ่งชี้การใส่ใจในเรื่องการมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด (M1) ตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (M2) 
และตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและชุมชน (M3) 
  4.3 เครื ่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 
  เค ร่ืองมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรม      
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ข้ันตอนในการสร้างและการหาคุณภาพดังนี้ 
   4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภาคการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ศึกษาจากงานวิจัยของณัฐวุฒิ 
บํารุงแจ่ม [2] อนุชา ทองทา [3] นภาพรรณ วงค์มณี [4] 
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ [5] และศาลินา บุญเกื้อ และคณะ 
[6] เพ่ือนํามาสร้างตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน
โรงเรียนราชินีบูรณะ 
   4.3.2 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 11 
ข้อคําถามตามตัวบ่งชี้เด่ียว ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5, 4, 3, 2, และ 1 มีระดับคุณภาพ
เป็น มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , น้อย , และน้อยที่สุด 
ตามลําดับ 
   4.3.3 นําแบบสอบถามพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสร้างข้ึนไปหา
คุณภาพ ด้านความตรง (validity) พิจารณาความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 
(index of item objective congruence: IOC) ผลการพิจารณา
พบว่าแบบสอบถามพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่า IOC แต่ละข้อคําถาม
เท่ากับ 1.00 จากนั้นนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 จํานวน 36 คน ท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน 
(reliability) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการของครอนบัค (Cronbach) 
ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความเชื่อม่ันแบบสอดคล้องภายใน 
(internal consistence reliability) ผลการตรวจสอบพบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.859 

  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามไปยัง
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ผ่านนักเรียน
ท่ีเป็นหัวหน้าห้องเรียน จํานวน 700 ฉบับ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 ได้รับกลับมาเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์

และใช้ในการวิเคราะห์ได้จํานวน 616 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
88 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

  4.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้โดยใช้
สถิติในชุดการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) ประกอบด้วย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-
square) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (standardized root mean square 
residual: SRMR) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ  
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (root mean square error 
of approximation: RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness of fit index: GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ท่ีปรับแก้แล้ว (adjusted goodness of fit index: AGFI) 
เกณฑ์การพิจารณาคือ ค่าไคสแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p > .05), GFI มากกว่า 0.95, AGFI มากกว่า 0.90, SRMR 
และ RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 (ยุทธ ไกยวรรณ์ [7]        
ชัยวิชิต เชียรชนะ [8]) 
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่ามีค่าสถิติ
ทดสอบ KMO เท่ากับ 0.927 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง หมายความ
ว่าท้ัง 11 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ และพบว่า Bartlett's test of sphericity 
เท่ากับ 1667.307 ที่องศาอิสระเท่ากับ 55 มีค่านัยสําคัญ
เท่ากับ .000 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
ท้ังหมดของตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวบ่งชี้ได้ดังตารางท่ี 1  
  เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์จํานวน 55 คู่ พบว่า 
ทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.112 ถึง 0.605 และ
พบว่าไม่มีตัวบ่งชี้คู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกิน 0.80 
นั่นคือ ในการวิเคราะห์จะไม่เกิดภาวะตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันเองสูง (multicollinearity) ผลการวิเคราะห์
ค่าการวัดความพอเพียงในการสุ่ม (measure of sampling 
adequacy: MSA) ซ่ึงปรากฏในเมทริกซ์สหสัมพันธ์พาเชียล
ระหว่างตัวบ่งชี้แต่ละคู่ เม่ือขจัดความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ 
อ่ืนออกไป พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.793 ถึง 0.882 นั่นคือมี
ค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ได้รับการทํานาย
ได้ดีปราศจากความคลาดเคล่ือนจากตัวบ่งชี้อ่ืน 
 
 



42                                                                  Vol. 11 No. 3 May – June 2016 
 

 

Indicators 
SR SI FO 

O1 O2 O3 O4 O5 I1 I2 I3 M1 M2 M3 

SR 

O1 -           
O2 .458** -          
O3 .387** .406** -         
O4 .299** .334** .397** -        
O5 .339** .370** .271** .416** -       

SI 
I1 .183** .172** .247** .252** .250** -      
I2 .241** .290** .311** .267** .382** .430** -     
I3 .190** .220** .221** .245** .339** .327** .605** -    

FO 
M1 .356** .279** .359** .344** .406** .218** .297** .273** -   
M2 .180** .173** .153** .211** .273** .273** .291** .339** .288** -  
M3 .112** .114** .184** .204** .241** .279** .254** .218** .357** .335** - 

MSA .847 .846 .855 .881 .882 .876 .794 .793 .871 .874 .824 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) = 0.927 
Bartlett's test of sphericity: Chi-square = 1667.307, df = 55, p = .000, **p < .01 
 

  จากค่าสถิติท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลจากการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างพบว่าโมเดลตัวบ่งชี้ ท่ี
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ
ไคสแควร์เท่ากับ 35.086 ที่องศาอิสระเท่ากับ 31 ด้วยค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.280 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลัง
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 
0.025 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.015 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.990 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.979 จาก  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ พบว่าแต่ละตัวบ่งชี้
เด่ียวมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loadings: b) ต้ังแต่ 
0.500 ถึง 0.877 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาในส่วนตัวบ่งชี้หลัก พบว่าตัวบ่งชี้หลักทุกด้านมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงตัวบ่งชี้หลักด้านการกํากับตนเอง (SR) 
ตัวบ่งชี้หลักด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม (SI) และตัวบ่งชี้หลัก
ด้านการมุ่งอนาคต (FO) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.711, 0.526 และ 0.910 ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณาถึงน้ําหนักความสําคัญของแต่ละตัวบ่งชี้ 
พบว่าตัวบ่งชี้หลักด้านการกํากับตนเอง มีตัวบ่งชี้เด่ียวท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากที่สุดคือ ตัวบ่งชี้การยึดหลักคําสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ (0.735) รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้   
การเป็นผู้มีระเบียบวินัยและกิริยามารยาทท่ีดี (0.621) ตัวบ่งชี้

การบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเหมาะสม รู้จักประหยัด 
มีนิสัยการออม 
  สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ (0.540) และตัวบ่งชี้
การใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด (0.500) โดยมีค่าความเที่ยง (R2) อยู่
ระหว่าง 0.259 - 0.515 ตัวบ่งชี้หลักด้านปฏิสัมพันธ์กับ
สังคม มีตัวบ่งชี้เด่ียวท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ ตัวบ่งชี้
ความมุ่งม่ันในการทํางาน มีการวางแผนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
(0.877) รองลงมา ได้แก่ ตัวบ่งชี้การเผยแพร่หรือเชิญชวนให้
ครอบครัวยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (0.703) 
และตัวบ่งชี้การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความสุขกับการเรียนและ
การทํากิจกรรมตามที่โรงเรียนกําหนด (0.600) ตามลําดับ 
โดยมีค่าความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.293 - 0.600 ตัวบ่งชี้
หลักด้านการมุ่งอนาคต มีตัวบ่งชี้เด่ียวท่ีมีน้ําหนักความสําคัญ
มากท่ีสุดคือ ตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (0.651) รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้
การใส่ใจในเรื่องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกล
ยาเสพติด (0.560) และตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน (0.548) ตามลําดับ 
โดยมีค่าความเท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง 0.162 - 0.568 ผลจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง พบว่าตัวบ่งชี้
ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดคือ ตัวบ่งชี้หลักด้านการมุ่ง
อนาคต (0.910) รองมาได้แก่ ตัวบ่งชี้หลักด้านการกํากับ
ตนเอง (0.711) และตัวบ่งชี้หลักด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม  
 

ตารางท่ี 1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี้หลัก 
ตัวบ่งชี้
เด่ียว 

ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน 

b SE t R2 

SR 
b = 0.711** 
R2 = 0.753 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

0.500 
0.566 
0.621 
0.540 
0.735 

0.500** 
0.566** 
0.621** 
0.540** 
0.735** 

- 
0.050 
0.062 
0.053 
0.071 

- 
11.384 
10.066 
10.216 
10.334 

0.259 
0.302 
0.467 
0.345 
0.515 

SI 
b = 0.526** 
R2 = 0.551 

I1 
I2 
I3 

0.600 
0.877 
0.703 

0.600** 
0.877** 
0.703** 

- 
0.102 
0.090 

- 
8.597 
7.832 

0.293 
0.600 
0.372 

FO 
b = 0.910** 
R2 = 0.677 

M1 
M2 
M3 

0.560 
0.651 
0.548 

0.560** 
0.651** 
0.548** 

- 
0.036 
0.038 

- 
7.430 
8.404 

0.568 
0.162 
0.221 

** p < .01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ 

(0.526) แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ดัง
ตารางท่ี 2 และรูปภาพท่ี 1 
  ผลการ วิ เคราะ ห์ ข้อ มูลค ร้ั งนี้ ทํ า ใ ห้ ไ ด้ สมการ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
  USING = 0.711 * (SR) + 0.526 * (SI) + 0.910 * (FO) 
  ทํานองเดียวกันทําให้ได้สมการตัวบ่งชี้หลักท่ีเกิดจาก
การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เด่ียวเข้าด้วยกันดังนี้ 
  SR = 0.500 * (O1) + 0.566 * (O2) + 0.621 * (O3)  
      + 0.540 * (O4) + 0.735 * (O5) 
  SI = 0.600 * (I1) + 0.877 * (I2) + 0.703 * (I3) 
  FO = 0.560 * (M1) + 0.651 * (M2) + 0.548 * (M3) 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

  ตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
หลักและ 11 ตัวบ่งชี้เดี่ยว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 35.086 ท่ีองศาอิสระ
เท่ากับ 31 ด้วยค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.280 มีค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) เท่ากับ 0.025 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.015 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.990 และค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.979 
นั่นคือ โมเดลตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ (n = 616) 
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7. อภิปรายผล 

  ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการดําเนนิชวิีต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือ โมเดลตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้
ซ่ึงได้มาจากการศึกษางานวิจัยท่ีกล่าวถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภาคการศึกษา ได้แก่งานวิจัยของ  
ณัฐวุฒ ิบํารุงแจ่ม [2] อนุชา ทองทา [3] นภาพรรณ วงค์มณี [4] 
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ [5] และศาลินา บุญเกื้อ และคณะ 
[6] ทั้งนี้พบว่าตัวบ่งชี้เดี่ยวที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด
ได้แก่ ตัวบ่งชี้การยึดหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น การส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาท่ีนักเรียน
นับถือเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้
เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม ซึ่งการยึดหลักคําสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเงื่อนไข
คุณธรรม [6] นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ตัวบ่งชี้การใช้
ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นตัวบ่งชี้เด่ียวท่ีมีน้ําหนักความสําคัญน้อย
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนในประเด็นดังกล่าวอาจถูกบังคับโดยกฎระเบียบของ
โรงเรียน และอยู่ภายใต้การดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ
ของครู การท่ีนักเรียนแสดงพฤติกรรมในประเด็นนี้จึงไม่อาจ
ระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดจากการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนอย่างแท้จริง และเมื่อ
พิจารณาถึงตัวบ่งชี้หลักพบว่า  ตัวบ่งชี้หลักท่ีมีน้ํ าหนัก
ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ การมุ่งอนาคต ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้เด่ียวจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้การใส่ใจในเรื่อง
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ตัวบ่งชี้
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้เดี่ยวทั้ง 3 ตัวบ่งชี้นั้นเป็น
เร่ืองสําคัญ อีกท้ังยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการท่ีจะระบุได้
ว่านักเรียนมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านการมุ่งอนาคตตามตัวบ่งชี้เด่ียวท้ัง 3 จะทําให้
นักเรียนตระหนักในเร่ืองการมีสุขภาพท่ีดี การห่างไกลยาเสพติด 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถ่ินและชุมชน ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง [3, 6] 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ จาก
ผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความตรงตามโครงสร้าง 
ดังนั้น ควรมีการนําตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมการดําเนินชี วิตตาม    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาจประยุกต์ใช้เป็น
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา คัดเลือก
นักเรียนเข้ารับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 
  8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  ควรมี 
การวิจัยเพ่ือประเมินความต้องการจําเป็น (need analysis) 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภาคการศึกษา ทั้งนี้อาจวิจัยใน
รูปแบบของการวิเคราะห์เมทริกซ์เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็งและ
จุดด้อยท่ีต้องเร่งพัฒนาต่อไป 
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