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การวิจยัมีวัตถปุระสงค  ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของ

นักเรียนเตรียมทหาร ในชั้นปที่ 1 2 และ 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

เตรียมทหารระหวางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานวัฒนธรรม 
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

เตรียมทหารในช้ันปที่แตกตางกัน 
 

ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนเตรียมทหารที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร         

ปการศึกษา 2550   แบงเปนตัวอยางประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 432 นาย และตัวอยาง

ประชากรที่ถูกสัมภาษณ จํานวน 24 นาย   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง

วิเคราะหคาความเที่ยงได 0.9106 และแบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถี่  หาคารอยละ  คาเฉลี่ย ( )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช One way ANOVA  และวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดย

การแจกแจงความถี่ 

X

 
ผลการวิจยัพบวา 

            1. นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับ

การปฏิบัติ ดังนี้ ดานวัฒนธรรม  ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม  และดานเศรษฐกิจ  

         2.นักเ รียนเตรียมทหารมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ระหวางดานตางๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

            3.  นักเรียนเตรียมทหารในแตละชั้นป มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไมแตกตาง

กันในการดําเนินชีวิตประจําวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 The purposes of this research were :  

1. to study the application of sufficiency economy philosophy in daily lives of pre-cadet 

students in  grades 1 – 3. 

2. to compare the sufficiency economy philosophy performance levels of pre-cadet students 

on economic, social, environment and culture aspects. 

3. to compare the sufficiency economy philosophy performance among pre-cadet students 

with different grade levels. 

            

The samples were pre-cadet students of Pre-Cadet School in academic year 2007 which 

consisted of two groups: one group with 432 students answered the questionnaires and another 

group with 24 students were interviewed. The research instruments were a set of questionnaire with a 

reliability of 0.9106 and an interview form. The data from the questionnaires were analyzed by 

frequency distributions, percentage, mean, standard deviation and one way ANOVA and the data 

from interview form were analyzed by frequency distributions. 

                         

               The findings of the study were:  

1.Sufficiency economy philosophy application among pre-cadet students in general were 

high ,sequently from their practice as follows: culture ,social ,environment  and economic aspects. 

2.Performance on sufficiency economy philosophy application in daily lives of pre-cadet 

students were significantly different at .05 level when comparing in different aspects. 

3.Sufficiency economy philosophy performance level of pre-cadet students in each grade 

levels were not significantly different at .05 level. 
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