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บทคดัย่อ 
 
         การศึกษาคน้ควา้วิจยัแบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง (1) ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธีร
กานทบ์า้นโฮ่ง (2) ทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่งท่ีมีต่อ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ส่วนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากการส ารวจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมดจ านวน 600 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย (�̅�) และร้อยละ 

           ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.7 
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่สามารถน าไปใชก้บัคนทุกอาชีพทุกวนั และทุกสังคม ช่วยใหม้นุษยมี์ความพออยูพ่อกิน 
พอใช้ พึ่งตนเองได ้และมีความสุขตามอตัภาพ ช่วยให้มนุษยอ์ยูร่่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ได้อย่างย ัง่ยืนโดยไม่ท าลาย เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ความพอประมาณตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการท าอะไรท่ีพอเหมาะ พอดี กบัสภาพของตนเอง ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น คุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
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อดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการใชชี้วิตอยา่งเหมาะสม ความมีเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการตดัสินใจอยา่งมีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท 

              ดา้นทศันคติท่ีมีต่อแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมจะอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่  คิดวา่การใช้ชีวิตโดยรู้จกัประมาณตน จะท าให้เราอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข
และไม่เดือดร้อน คิดว่าการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รอบคอบ ระมดัระวงั จะช่วยให้ด าเนินชีวิตได้
อย่างราบร่ืน คิดว่าการมีคุณธรรมเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะช่วยให้คนเรามีความสุขในชีวิตได้อย่าง
แทจ้ริง รองลงมามีทศันคติระดบัมาก ไดแ้ก่ เช่ือว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบติัตนท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้อย่างมัน่คงและ
ย ัง่ยนื เช่ือวา่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมัน่คงแน่นอน เช่ือ
วา่การประยุกตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้ไดผ้ลในการด าเนินชีวิตจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง 

              ดา้นปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง โดยรวมมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การขาดแบบอยา่งท่ีดีในสังคมคิดเป็นร้อยละ 58.0 
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Abstract 
 

This Independent Study had the objectives of studying 1) the understanding of the 
Efficiency Economic Philosophy among the high school students of Theerakarnbanhong School, 
2) the students’ attitude toward the philosophy and the problems and barriers to adapting the 
philosophy to Thai life. The data was collected from 600 high school students of 
Theerakarnbanhong School in the academic year 2013.  The data was analyzed by descriptive 
statistics of frequency distribution, mean (�̅�) and percentage. 

The study results revealed that the majority of the students were female (69.7%).  Their 
overall knowledge and understanding of the Sufficiency Economy Philosophy was at the highest 
level, which was in such aspects as it could be applied to people to live sufficiently and be self-
reliant as well as to live happily according to their personal condition.  Moreover, the philosophy 
could help people coexist sustainably with nature and the environment without destroying it, but 
value it instead while being conscious of preserving the natural resources as well as the 
environment.  The students’ knowledge and understanding was at a high level in such aspects as 
being moderate in all things according to their situation without troubling oneself or others; in 
particular observing the ethics of Sufficiency Economy: being honest, patient, persevering, 
conducting one’s life by wisdom and reason along with making decisions carefully. 
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Their overall attitude toward the philosophy was at the highest level in such aspects as 
knowing that a moderate living according to one’s condition would result in happiness and that a 
sound and careful decision would lead them to a smooth way of life while abiding in morality was 
important in assuring them of true happiness.  The kind of attitude that was ranked at a high level 
also involved the belief that the philosophy could bring success and security that are sustainable 
and it would be a sure way for the country’s development and to apply the Sufficiency Economy 
Philosophy effectively required proper knowledge and understanding. 

The problems and barriers to adapting the philosophy to their lives that the students of 
Theerakarnbanhong School ranked the highest (58.0%) was lacking a good model for the society. 
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