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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาการบัญชีช้ันกลาง  2  (AC. 307)  เพื่อสงเสริมสมรรถนะความพอเพียงของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  2)  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะความพอเพียงดานการรูคิด  ดานจิตใจ  ดานสังคม  และดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลองกอนเรียนและหลังเรียน  และเปรียบเทียบสมรรถนะดานความ
พอเพียงระหวางกลุมทดลองที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมที่เรียนตาม
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 

กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่เรียนวิชาการบัญชีช้ันกลาง  2  (AC. 307)  ในภาคการศึกษาที่  1   ประจําปการศึกษา  2550  โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน  2  กลุม  คือ  กลุมทดลอง  จํานวน  40  คน  และกลุมควบคุม  จํานวน  29  คน  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการบัญชีช้ันกลาง  2  (AC. 307)  และแบบวัดสมรรถนะความ
พอเพียงทั้ง  4  ดาน  คือ  ความพอเพียงดานการรูคิด  ความพอเพียงดานจิตใจ  ความพอเพียงดานสังคม  และ
ความพอเพียงดานคุณธรรมและจริยธรรม  คาความเที่ยงของแบบวัดเทากับ  .86  ใชแบบแผนการวิจัยแบบ   
Control  group  Pretest-Posttest  Design  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ  t-tset   แบบ  Dependent Samples 
และ  Independent  Samples 
 ผลการวิจัยพบวา  1)  นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสมรรถนะความพอเพียงดานการรูคิด  ดานจิตใจ  ดานสังคม  และดานคุณธรรมและจริยธรรม  กอน
และหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  2)  นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสมรรถนะความพอเพียงดานการรูคิด  ดานจิตใจ  ดานสังคม  
และดานคุณธรรมและจริยธรรม  สูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
 



Abstract 
 
 The  purposes  of  this  study  were  1)  to  develop  an  instructional  model  based  on the Sufficiency 
Economy Philosophy carried out in the course of Intermediate Accounting II (AC.307) and  2) to study quality 
of the developed instructional model by comparing the student’s sufficiency economy competency between 
before and after implemented model and comparing the student’s sufficiency economy competency of  the 
experimental group and control group after the experiment .  

The sample were undergraduate students who studied in the course of Intermediate Accounting II 
(AC.307)  the first semester of academic year 2007. The sample were devided into the experimental and 
control group. The experimental groups were 40  undergraduate  students and the control groups were 29 
undergraduate students . The research instruments were the Instructional Model Based on the Philosophy of 
the Sufficiency and the inventories of sufficiency economy competency with the reliability coefficients of 
0.86.  Methods of analyses were mean, standard deviation and t-test dependent. 
           The results of this study were as follows.  1)  The Sufficiency Economy Competency  of  the 
experimental groups  significantly increased  after participating in the Instruction Model Based on the 
Philosophy of the Sufficiency Economy Competency  at 0.01 level.  2)  After experiment, The Sufficiency 
Economy Competency of  the experimental  groups were significantly higher than  that control group  at .01 
level. 
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