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Abstract
The purpose of this research were to 1) study the knowledge and lifestyle on sufficiency economy philpsophy
of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Chainat. 2) study the relationship between Knowledge
and lifestyle by sufficiency economy philpsophy of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Chainat.
The sample were 196 nursing students in second semester of academic year 2016, who were selected by
stratified random sampling. The data were collected from 7th to 13th August,2016 inclusive of 1 week.
Research instruments were knowledge test of sufficiency economy philpsophy and Behavior questionnaire on
Sufficiency Economy Philosophy. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation and pearson’s product moment correlation The result were as followed : 1) Knowledge of sufficiency
economy philpsophyof nursing students was at moderate level. The lifestyle on sufficiency economy philpsophy of
nursing students was at good level . 2) The knowledge had statistically significant moderate positive correlations
with lifestyle on sufficiency economy philpsophy of nursing students (p-valve<.01).
Keywords: Knowledge, Lifestyle, Sufficiency economy philpsophy, Nursing students
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจและระดับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ความเข้ าใจกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1-4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 196 คน ใช้ วิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่
วันที่ 7-13 สิงหาคม 2559 รวม 1 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ ในวิจัยเป็ นแบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ สถิติ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า 1)นักศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 2)ความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
คาสาคัญ: ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาพยาบาล
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บทนา
เศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 เพื่อให้ ประชาชนชาวไทย ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตและปฏิบตั ติ น ทรงเน้ นทางสาย
กลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมคิ ้ มุ กันความรอบรู้ ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความอดทน และ
ความเพียร มีสติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาหลักสาคัญของสังคมไทยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
บริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบริหารงานระดับประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จนกระทั่งการดาเนินชีวิตในระดับครอบครัว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ ได้ กบั คน
ทุกวัยและทุกศาสนาได้ เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปรัชญาที่เป็ นจริง สิ่งสาคัญของการดาเนินตาม
ครรลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้ องกับหลักคาสอนของทุกศาสนาที่ให้
ดาเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม ไม่ทาการใด ๆ ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่นื (สุเมธ งามกนก, 2551,น. 8)
ปั จจุ บันภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่างตื่นตัวรับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่ างแพร่ หลาย แต่
แนวทางการดาเนินตามนโยบายเศรษฐกิจ พอเพี ย งมักจะพบเห็นมากในสังคมชนบท เกษตรกรรม ดัง ปรากฏศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงมากมาย มีท้งั ศูนย์อบรมให้ ความรู้ และศูนย์ปฏิบัติ แต่กย็ ังมีประชาชนจานวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ าราชการหรือประชาชนทั่วไปยังไม่มคี วามเข้ าใจในนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้ จริง ส่วนใหญ่จะเข้ าใจว่าเป็ นการ
ทาเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ าน ท้ องถิ่น แบบเลี้ยงตนเอง พอเพียงสาหรับบริโภคและจาหน่าย แบบพออยู่ พอกิน
แบบชาวไร่ชาวนาหรือเป็ นรายได้ เสริม แต่ไม่ทราบว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายและขอบเขตกว้ าง ประยุกต์ได้ กับ
เศรษฐกิจสาขาอื่น ๆ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ (พรรณวดี พันธุวงศา, 2554, น.15)
ประชาชนหลายกลุ่มขาดความรู้ความเข้ าใจที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ ทาให้ ละเลยและเสียโอกาสหรืออาจนาไป
ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้ อง โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็ นกาลังของชาติในอนาคต เยาวชนที่กาลังศึกษาขั้นอุดมศึกษาและกาลังจะ
จบการศึกษาเพื่ อนาความรู้ความสามารถของตนไปใช้ ในการพั ฒนาประเทศ ได้ มีการรับรู้แนวทางมากน้ อยเพี ยงใด
แม้ ในขณะนี้ยังไม่ได้ มีส่วนร่ วมโดยตรงในการพัฒนาประเทศ หรือมีส่วนร่ วมน้ อย แต่ต่อไปบุคคลเหล่ านี้จะเป็ นกาลัง
สาคัญของประเทศ เป็ นตัวจักรที่นาประเทศไปสู่ทศิ ทางแห่งการพัฒนา (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550, น.13)
จากผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปี การศึกษา 2558
พบว่า นักศึกษาพยาบาลร้ อยละ 29.45 ยังไม่เห็นความสาคัญของการใช้ จ่ายโดยคานึงถึงความจาเป็ นและประโยชน์ท่จี ะ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และนักศึกษาพยาบาล ร้ อยละ 48.21 ไม่เห็นความสาคัญของการใช้ ทรัพยากรในการพยาบาล
อย่างคุ้มค่า เพราะเห็นว่าเป็ นของส่วนรวมไมใช่ของตนเองทาให้ นักศึกษาใช้ ทรัพยากรในการให้ การพยาบาลโดยขาดความ
รอบคอบและฟุ่ มเฟื อย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่านักศึกษาพยาบาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้ าใจและมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะสม (วิทยาลัยพยาบาบบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559, น.23)
ด้ วยเหตุน้ สี ถานศึกษาจึงมีส่วนสาคัญที่จะต้ องพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ความเข้ าใจ มีลักษณะนิสยั เสริมสร้ าง
จิตสานึกให้ เกิดการเรียนรู้ในวิถีทางที่ถูกต้ อง และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข การน้ อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นการนาเสนอแนวคิด หลักการที่เป็ นระบบเป็ นการเสริมสร้ างให้ นกั ศึกษามีจิตสานึกในคุณธรรม
คู่ความรู้ท่ีเหมาะสม ดาเนินชีวิตด้ วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบให้ เกิดสมดุลและพร้ อม
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมโลกได้ เป็ นอย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้ าใจ
และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท เพื่อให้ นักศึกษาพยาบาลสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันและ
ปรับตัวให้ พร้ อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจและระดับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 -4 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา2559 มีจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้ ชั้นปี ที่ 1 จานวน 114
คน ชั้นปี ที่ 2 จานวน 64 คน ชั้นปี ที่ 3 จานวน 106 คน และชั้นปี ที่ 4 จานวน 98 คน รวมทั้งสิ้น 382 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่ างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการคานวณกลุ่มตัวอย่ างแบบสัดส่วน ได้ จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ชั้นปี ที่ 1 จานวน 59 คน ชั้นปี ที่ 2 จานวน 33 คน ชั้นปี ที่ 3 จานวน 55 คน และชั้นปี ที่ 4 จานวน 49 คน
รวมทั้งสิ้น 196 คน แล้ วใช้ วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากรายชื่อของนักศึกษา แต่ละชั้นปี ตามสัดส่วนที่กาหนด
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
1. แบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างโดยผู้วิจัย ได้ รับการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 3 ท่าน ได้ ค่า CVI เท่ากับ 0.91 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder Richardson 20) ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ลักษณะของแบบวัด
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่าตามแบบของกัตต์แมน (Guttman, 1994 อ้ างถึงใน สิน พันธุพ์ ินิจ, 2553) มี 2 แบบ คือ ใช่
และ ไม่ใช่ จานวน 24 ข้ อ เกณฑ์การให้ คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
การแปลผลคะแนน โดยใช้ คะแนนดิบดังนี้
ช่วงคะแนน 0-8 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้ต่า
ช่วงคะแนน 9-16 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง
ช่วงคะแนน 17- 24 คะแนน หมายถึง ระดับความรู้สงู
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างโดยผู้วิจัย แบ่งออกเป็ น 4
ด้ านๆ ละ 10 ข้ อ คือ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านวัฒนธรรม รวม 40 ข้ อ ได้ รับการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 3 ท่าน ได้ ค่า CVI เท่ากับ 0.93 หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ เท่ากับ 0.85 ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั มิ ากที่สดุ
ให้ 5 คะแนน
ปฏิบตั มิ าก
ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั ปิ านกลาง
ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั นิ ้ อย
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั นิ ้ อยที่สดุ
ให้ 1 คะแนน
การแปลผลคะแนน โดยใช้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ (Best & Khan, 1998, p.247)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
มีพฤติกรรมในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49
มีพฤติกรรมในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49
มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49
มีพฤติกรรมในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49
มีพฤติกรรมในระดับน้ อยที่สดุ
การพิทกั ษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล บรม
ราชชนนี ชัยนาท จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงเป็ นเอกสารเกี่ยวกับความ
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เป็ นอิสระในการตอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่ างมีสิทธิปฏิเสธการให้ ความร่ วมมือได้ และเซ็นใบยินยอมให้ ความร่ วมมือ สาหรับ
ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามผู้วิจั ยจะเก็บไว้ เป็ นความลับ ไม่ มีการบ่ งชี้กลุ่มตัวอย่ างเป็ นรายบุค คลและการนาเสนอ
ผลการวิจัยจะรายงานเป็ นภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล เข้ าพบนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่1 -4 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงการทาแบบวัดและ
แบบสอบถาม แล้ วให้ เวลาในการทาแบบสอบถาม 60 นาที ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่วันที่ 7 -13
สิงหาคม 2559 รวม 1 สัปดาห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้ อมูลพื้นฐานและความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
โดยใช้ ค่าความถี่ ร้ อยละ
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson, s Product
Moment Correlation Coefficient)
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้ เกณฑ์ดงั นี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542, น. 198)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
.70 - 1.00
มีความสัมพันธ์กนั สูง
.30 - .69
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
.00 - .29
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ผลการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 91.84 มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ
82.24 ศึกษาในชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 30.10 ส่วนรายรับที่นักศึกษาได้ รับจะอยู่ในช่วง 4,001- 5,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 43.88 ส่วนใหญ่มรี ายรับเพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 84.69
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
ดังแสดงในตารางที่ 1 มีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ
มาก ดังแสดงในตารางที่ 2 และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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จานวน

ร้อยละ

ต่า (0-8 คะแนน)

52

26.53

ปานกลาง (9- 16 คะแนน)

87

44.39

สูง (17-24 คะแนน)

57

29.08
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมและรายด้ าน


S.D.

ระดับ

ด้ านเศรษฐกิจ

3.69

.69

มาก

ด้ านสังคม

4.09

.51

มาก

ด้ านสิ่งแวดล้ อม

3.84

.64

มาก

ด้ านวัฒนธรรม

4.46

.46

มาก

4.02

.45

มาก

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยรวม

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
** p<.01

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.623**

อภิปรายผลการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ที่
เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นักศึกษารับรู้โดยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นสิ่งพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ เป็ นความรู้ท่ไี ด้ เผยแพร่โดยการกล่าวถึงภาพรวมและมักจะเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนในชนบทเป็ นส่วนใหญ่ และยังไม่ มีการดาเนินการเผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยเนื้อหาที่เข้ าใจง่ าย และเข้ าถึงกลุ่มนักศึกษาในระดับอุมศึกษาซึ่งเป็ นกลุ่มวัยรุ่น
เช่นการให้ ความรู้เป็ นภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนสีสนั สวยงาม เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และทางอินเตอร์เน็ต ประกอบกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ก็มีการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนาสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโทรทัศน์มาใช้ โดยไม่มกี ารประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท ,2559, น.19) ซึ่งคล้ ายกับพระมหาอนุ ชา ทองทา (2553, น. 119) ได้ วิจัยเรื่อง ความรู้และ
พฤติกรรมในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาเนินชีวิตของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปาน
กลาง และยังคล้ ายกับผลการศึกษาของณัฐวุฒิ บารุงแจ่ม (2551, น.120) พบว่า นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ความเข้ าใจต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง นอกจากนี้
อาจเป็ นผลมาจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ กล่าวถึงความรู้ความเข้ าใจใน
เชิงนาความรู้มาประยุกต์ใช้ กบั ประชาชนในแต่ละระดับ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท ยังมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาต่างๆ เพียงร้ อยละ 12.48 (วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ,2559, น.19) ดังนั้นจึงส่งผลให้ นักศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปานกลาง
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัย
เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โดยพื้นฐานของสังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่องของการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน และ
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ค่อนข้ างสอดคล้ องกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ ว และอีกประการหนึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
เป็ นนักศึกษาที่มภี มู ลิ าเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้ อและสมเหตุสมผลอยู่
เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว ดังนั้นจึงทาให้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมาก คล้ า ยกับผลการศึ กษาของกานดา เต๊ะ ขัน หมาก 2556 ) , น.78) พบว่ า นักศึกษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน ระดับมาก
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทุกชั้นปี ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ ต่างจังหวัด ซึ่งวิถีชีวิตกลมกลืนกับการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญานี้อย่างชัดเจน จึงทาให้ ความรู้ความเข้ าใจละพฤติกรรมการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กนั คล้ ายกับ
การศึกษาของวิไลพร วรจิตตานนท์ (2551, น33 .) พบว่า ความเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มีความสัมพั นธ์กับการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการดาเนินชีวิต
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สรุปผลการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง มี
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงอยู่ในระดับมาก และความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษา
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้ อาจารย์นาผลการวิจัยไปใช๎ในการสร้ างองค์ความรู้และพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษา
พยาบาลให้ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นปกตินิสยั โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่งใกล้ จะ
สาเร็จการศึกษา จึงควรเพิ่ มเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตในช่วง
ของการปัจฉิมนิเทศ
2. ผลการวิ จั ย เป็ นข้ อ มู ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ใ นการร่ ว มกัน หาแนวทางในการสอดแทรกการ
ประยุ กต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงในวิชาต่ างๆ เพื่ อเป็ นการเสริม สร้ างจิตสานึ กเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา ได้ แก่ อิทธิพลของผู้สอน บทบาทของผู้บริหาร และปั จจัยที่ส่งเสริมการน้ อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เป็ นต้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งสู่ อุ ด มศึ ก ษา ก่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นา
สถานศึกษาที่มคี วามสมดุลและยั่งยืน
3. ควรใช้ วิธกี ารวิจัยแบบ longitudinal study ที่เป็ นการศึกษาระยะยาวในนักศึกษาคนเดียวกันตั้งแต่
ชั้นปี ที่ 1-4 เพื่อติดตามพัฒนาการการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
และเป็ นการนาข้ อมูลย้ อนกลับไปใช้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
4. ควรศึกษารูปแบบในการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเพื่อการดาเนินชีวิตของนักศึกษาพยาบาล เพื่อ
นามาเป็ นตัวแบบในการส่งเสริมให้ นักศึกษาพยาบาลยึดเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม
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