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 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีภูมิหลังตางกัน 2) เพ่ือพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคานิยมและพฤติกรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา และ 3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนตนแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนนํารองทดลองตัวอยางชุดหนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1,193 คน ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ไดแก คานิยมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางครอบครัว ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีตัวแปรสังเกตได 30 ตัวแปร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีความเที่ยงในการวัด
ตัวแปรสังเกตได ต้ังแต .6583 ถึง .8818 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหโมเดลลิสเรล ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้  
 

1) นักเรียนมีคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับคอนขางสูงและมีพฤติกรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีระดับคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
สูงกวาเพศชาย นักเรียนในโรงเรียนที่เปนทั้งโรงเรียนตนแบบและนํารองมีระดับคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงกวานักเรียนในโรงเรียนตนแบบและนักเรียนในโรงเรียนนํารอง แตไมพบความแตกตางของระดับ
คานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนและภูมิภาคตางกัน  

2) โมเดลเชิงสาเหตุของคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน และปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุดตอคานิยมและพฤติกรรมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว 

3) โมเดลเชิงสาเหตุของคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
โดยภาพรวมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 = 80.84, df = 122, p = .998, GFI = 1, AGFI = 0.98, 
RMR = 0.004) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคานิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 50 และ 86 ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were 1) to study and compare the level of values and 
behaviors of secondary school students of different backgrounds based on the sufficiency economy 
philosophy 2) to develop a causal model of values and behaviors of secondary school students 
based on the sufficiency economy philosophy and 3) to examine the goodness of fit of the model 
with empirical data. The research samples consisted of 1,193 secondary school students in the 
prototype learning process and the management based on the sufficiency economy philosophy and 
secondary school students in the experimental pilot schools with a set of example learning units of 
sufficiency economy philosophy. Variables consisted of six latent variables: value based on the 
sufficiency economy philosophy, behavior based on the sufficiency economy philosophy, student’s 
characteristic factor, family environment factor, school environment factor and social and culture 
environment factor. These latent variables were measured by thirty observed variables. The research 
instruments were questionnaires, which had the reliability coefficients .6583 to .8818. The research 
data were analyzed by employing descriptive statistics, one-way ANOVA, Pearson correlation and 
LISREL model analysis .The research findings were as follows:  
 

1) Values and behaviors based on the sufficiency economy philosophy of secondary school 
students were at a high level. Females had higher values and behaviors based on the sufficiency 
economy philosophy than males. Students in both pilot and prototype schools had higher values and 
behaviors based on the sufficiency economy philosophy than students in pilot schools and students 
in prototype schools. But students who studied a different class and region had values and 
behaviors based on the sufficiency economy philosophy weren’t different. 

2) The causal model consisted of variable having both direct and indirect effect. Among these 
variables, the school environment factor had the highest direct effect on the values based on the 
sufficiency economy philosophy and the student’s characteristics factor had the highest direct effect on 
the behaviors based on the sufficiency economy philosophy. The family environment factors had the 
highest indirect effect on the values and behaviors based on the sufficiency economy philosophy. 

3) The causal model fitted the empirical data.  (χ2 = 80.84, df = 122, p = .998, GFI = 1, 
AGFI = 0.98, RMR = 0.004).The variables in the model accounted for 50% and 86% of variance of 
values and behaviors respectively based on the sufficiency economy philosophy. 
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