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การน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน 
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

Application of the Philosophy of Sufficiency Economy to the Operations in the 
Faculty of Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University 

 
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร1และวีรวรรณ แจง้โม้1 

 
1คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัย 1 โปรแกรม 1 ทุนวิจัย เรื่องการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาสภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร2) ศึกษาแนวทาง
การน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและ 3) ทดลองการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแหล่งข้อมูลในการ
วิจัยคือ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 46 คน  

จากการศึกษา พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีสภาพการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านงบประมาณมีสภาพการ 
น้อมนําฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ส่วนด้านท่ีควรปรับปรุง คือ ด้านบริหารจัดการ และปัจจัย
ภายในที่ส่งผลต่อการน้อมนําฯ มากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจากการสนทนากลุ่ม สามารถสรุป
แนวทางในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติงานในคณะฯท้ังหมด 4 ด้าน 
คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและด้าน
งบประมาณ โดยมอบหมายให้โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังนํามาทดลองใช้ จากการ
ทดลองใช้พบว่า บุคลากรภายในโปรแกรมฯเกิดความตระหนักในการเห็นคุณค่าทรัพยากรและ
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการนําวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ มีการน้อมนําหลัก
ปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน เช่น จัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้ทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ในแต่ละเดือนทําให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและมีเงินออมมากข้ึน รู้จักพอประมาณในการซื้อสินค้า
โดยมีการพิจารณาถึงความจําเป็นและมีการปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการซ้ือสินค้า
ต่างๆ  
คําสําคัญ: การน้อมนําการปฏิบัติงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The research of 1 program with 1 research fund with the title of “Application  
of the Philosophy of Sufficiency Economy to the Operations in the Faculty of 
Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University was aimed  to 1 ) study 
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the states and the factors affecting the application of the Philosophy of Sufficiency 
Economy Philosophy to the operations in the Faculty of Management Science of 
Kamphaeng Phet Rajabhat University 2) study the guidelines to develop the 
application the Philosophy of Sufficiency Economy  to the operations in the Faculty 
of Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University and 3) to try out the 
application of the Philosophy of Sufficiency Economy to the operations in the 
Faculty of Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University. The 
respondents consisted of 46 teachers in the Faculty of Management Science. 
 The results revealed that in general, the state of the application of the 
Philosophy of Sufficiency Economy to the operations in the Faculty of Management 
Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University was at the moderate level. The 
highest mean was budget. The lowest mean was management. The internal factor 
affecting the application of the Philosophy of Sufficiency Economy to the operations 
in the Faculty of Management Science of Kamphaeng Phet Rajabhat University was 
administrator. The external factor were university’s policy and cooperative network. 
After having focus group discussion, there were 4 aspects of the guidelines to apply 
the Philosophy of Sufficiency Economy in the Faculty of Management Science which 
consisted of management, personnel development, instructional support, and 
budget. The Program of Financial Economy was assigned to try outall of the 
guidelines, it was found that the staff realized the resources’ worth and considered 
the method of energy saving .Wasted materials were reused. The Philosophy of 
Sufficiency Economy was applied to use in daily life for example household account 
could make the staff plan to use their money and they could save money. The staff 
knew whether the goods should be bought or not. 
Keywords: Application, The operation, Philosophy of Sufficiency Economy   
 
บทนํา 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวปฏิบัติหรือแนวทางการดําเนินชีวิตท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต้ังแต่
ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550) ซ่ึงเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องการให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
บุคคล องค์กรทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน มีแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทุกๆ ด้าน ทั้งการใช้
ชีวิต ดําเนินธุรกิจ ปรับตัวหรือพัฒนาให้เป็นไปโดยยึดหลักทางสายกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมที่
เป็นอยู่เรื่อยไปจนถึงสังคมโลก (จุฑา เทียนไทย, 2550) จากการศึกษารายงานผลการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย ระบุว่า คุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในขั้นวิกฤติโดยเฉพาะการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมต่ําท่ีสุด (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) เน่ืองจากครู
ขาดประสิทธิภาพในการสอน สื่อการเรียนการสอนล้าสมัย การขาดการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนการสอน งบประมาณและการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนตํ่า (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551) 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดทิศทางกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการน้อมนําการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการกําหนด
นโยบาย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาที่สมดุลและยั่งยืนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือวางรากฐานสําหรับการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองในระยะยาวและทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน (พศิน รัชเดชานนท์, 
2551) 

ดังน้ันโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ จึงสนใจที่จะศึกษา สภาพและปัจจัยในการน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการอย่างไร มีปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการน้อมนําสู่การปฏิบัติงานอย่างไรทั้งนี้เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาเป็น
แนวทางให้บุคลากรใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาและเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษา 
สู่การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นการปฏิบัติเพ่ือ
สนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3. เพ่ือทดลองการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี ประชากรท้ังสิ้น 46 คน ซ่ึงได้แก่ คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 
ประชากรดังกล่าวมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 คือ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จํานวน 46 คน 
กลุ่มที่ 2 คือ คณาจารย์ที่ได้รับการทดลองนําแนวทางการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 3 ประเภท ได้แก่  
1. แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรโดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ดําเนินการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ระหว่างแบบสอบถาม
กับวัตถุประสงค์และจะเลือกแบบสอบถามที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ 0.5 ขึ้นไปไว้และนําแบบสอบถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องตํ่ากว่า 0.5 มาปรับปรุงแก้ไข
และให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหม่เพ่ือให้ได้แบบสอบถามตามที่กําหนดไว้ครบทุกด้าน
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จากน้ันจึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรต่อไป 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน 

3. การสนทนากลุ่ม (focus group) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการน้อมนํา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานจริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอนคือ  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการน้อมนําฯ จากประชากรท้ังสิ้น 46 คนโดยใช้

แบบสอบถาม 
2. ประมวลผลท่ีได้จากแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงจะใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลทางด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

4. ประมวลผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแนวทางร่วมกัน 
ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานผ่านวิธีการสนทนากลุ่ม 

5. ทดลองใช้แนวทางการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะเลือกใช้เพียงบางแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ในเร่ืองของสภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน
ในคณะวิทยาการจัดการ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีการทางสถิติพรรณนาอย่างง่ายใน
รูปของค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ (percentage) และการหาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ในส่วนของการหาแนวทางในการนําไปปฏิบัติโดยการใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 
1. จากการศึกษาสภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรพบว่า คณะวิทยาการ
จัดการมีสภาพการน้อมนําฯ อยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน้อมนําฯ ประกอบไปด้วย 
2 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยทางด้านผู้บริหารเม่ือผู้บริหารเห็นความสําคัญของการ 
น้อมนําฯก็จะนํามาสู่การวางนโยบายซ่ึงจะมีผลต่อคนส่วนใหญ่ในคณะวิทยาการจัดการ การวาง
นโยบายดังกล่าวอาจถูกกําหนดไว้ในรูปแบบโครงการ แนวปฏิบัติหรือแผนงานเพ่ือกระตุ้นให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ  
มากย่ิงขึ้น ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุดคือ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
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2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรโดยการ
สนทนากลุ่มพบว่า แนวทางในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในคณะฯ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและด้านงบประมาณ ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการควรมีการทํา SWOT เพ่ือหากลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนคณะฯ โดยการวางแผนกําหนดขอบเขต เป้าหมายและท่ีสําคัญคือ ควรมีการทําโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการปฏิบัติจริงและเหมาะสมกับบริบทของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้
บุคลากรในคณะฯ สามารถนําไปเป็นแบบอย่าง เช่น การนํากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้อีก หรือลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ดังน้ันหลังจากได้แนวทางในการน้อมนํา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการแล้ว โปรแกรม
วิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเป็นโปรแกรมต้นแบบในการทดลองใช้แนวทางการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเลือกวิธีการประหยัดพลังงานและการนําวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้
ใหม่ รณรงค์การประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ได้แก่ สวิตช์ไฟฟ้า โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ภายใน
ห้องพักอาจารย์ 1134 รวมทั้งสวิตช์ไฟฟ้าภายในห้องน้ํา และบริเวณทางเดินช้ัน 3 อาคาร 11 คณะ
วิทยาการจัดการผลจากการทดลองใช้พบว่า บุคลากรในโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ เกิดความ
ตระหนักในการเห็นคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ฯมากย่ิงขึ้นและมีการ
น้อมนําหลักปรัชญาฯ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันอาทิ การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาในทุกข้ันตอนพบว่า การให้ความรู้กับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการน้ันเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความสําคัญมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ชนิต ต๊ะนัย(2551) ที่ได้ทําการศึกษา
ผลการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและศึกษาข้อเสนอแนะในการน้อมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทอดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี
การศึกษา 2550 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนควรมีการปลูกฝังค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดกับนักเรียนโดยการจัดอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานเป็นต้น เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน
และคณะครูอาจารย์ เพราะการให้ความรู้ดังกล่าว ยังเป็นการบอกหรือกระตุ้นในคณาจารย์/บุคลากร
ในคณะฯ รู้จักตัวเองมากขึ้นว่า โดยแท้จริงแล้วการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ 
การปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่คณาจารย์/บุคลากร 
ไม่ทราบเท่านั้นว่าปัจจุบันตนเองก็มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เช่น ความพอประมาณในการซ้ือกับข้าว ความไม่ประมาทในการสอนซ่ึง
สะท้อนออกมาผ่านการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีก่อนเข้าสอนนักศึกษาทุกครั้งเป็นต้น ซ่ึงหลักการ
ต่างๆ เหล่าน้ีคณาจารย์หลายๆ ท่านมีการเขียนไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 แล้ว เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของเพ็ญนภา ธีรทองดี (2552) ทําการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือตอบคําถาม
ดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังน้ันแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการสร้างความตระหนัก
ให้แก่ครู เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจ
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พอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน(รุ่ง
ทิวา สันติผลธรรม, 2552) ในส่วนด้านงบประมาณโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง เป็น
เพียง 1 ในหลายๆโปรแกรมวิชา ที่อยู่ภายใต้การดูแล กํากับ ติดตามและประเมินการทํางานสังกัด
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาการจัดการก็เป็นเพียง 1 คณะในหลายๆ หน่วยงานท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ต้องพ่ึงการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ดังน้ันในด้าน
งบประมาณจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการจัดทําโครงการต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเน่ือง
กับเศรษฐกิจพอเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญนภาธีรทองดี (2552) และรุ่งทิวาสันติ
ผลธรรม (2552) พบว่าในด้านการบริหารงานทั่วไปยังขาดแคลนงบประมาณปัญหาดังกล่าวสามารถ
แก้ไขได้โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นโปรแกรม
วิชาเศรษฐศาสตร์ฯ จึงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับโครงการต่างๆ โดยการ
ดําเนินโครงการ อย่างเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดโครงการมาก
ที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยคณะควรจัดทํา SWOT เป็นอันดับแรกเพ่ือใช้ในการพัฒนาหน่วยงานตาม

กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หน่วยงานต่างๆ ควรศึกษาสภาพการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใน

หน่วยงานก่อนนํางานวิจัยฉบับน้ีไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ควรใช้คําที่กระชับและเข้าใจง่าย 
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการติดตามเพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดหลังจากการน้อมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในคณะ เพ่ือจะได้หาแนวทางการดําเนินงานอย่างย่ังยืนและพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
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