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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ
(FB.201) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา FB.201 การเงินธุรกิจ โดยการพิจารณาการเปรียบเทียบกอน
และหลังการเรียนการสอนและเปรียบเทียบระหวางกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นและกลุมที่เรียนตามปกติ ในสมรรถนะความพอเพียง 4 ดาน คือดานการรูคิด ดานจิตใจ 
ดานสังคม ดานคุณธรรม และจริยธรรม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2550 จํานวน 102 คน แลวสุมเพื่อใหไดกลุมทดลองและกลุมควบคุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชา การเงินธุรกิจที่พัฒนาขึ้น 
และแบบวัดสมรรถนะความพอเพียงที่มีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ทากับ 0.86 สถิติที่ใชการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) 
ผลการวิจัยพบวา 

1) นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาขึ้น มีคะแนน สมรรถนะความพอเพียง 4 ดาน คือ ความพอเพียงดานความรูคิด 
ความพอเพียงดานจิตใจ ความพอเพียงดานสังคม และความพอเพียงดานคุณธรรมจริยธรรม สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2) ภายหลังการทดลอง นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนสมรรถนะความพอเพียง 4 ดาน คือความพอเพียง
ดานความรูคิด ความพอเพียงดานจิตใจ ความพอเพียงดานสังคม และความพอเพียงดานคุณธรรม
จริยธรรม สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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Abstract 
             The purposes of this study were 1) to develop An instructional Model based on the 
Sufficiency Economy carried out in the course of Business Finance (FB.201) 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 after the experiment 
 The sample were 102 undergraduate students who studied in the course of Business 
Finance (FB.201)- the first semester of  academic year 2007.The sample were divided into the 
experimental and control group.The research instruments were the Instructional Model Based on 
the Philosophy of the Sufficiency Economy Competency with the reliability coefficients of 0.86  
Methods of analyses were mean, standard deviation and t-test. 
 
 The results of this study were as follows. 

1. The Sufficiency Economy Competency of the experimental group significantly 
increased after participating in the Instructional Model Based on the Philosophy of the 
Sufficiency Economy Competency at 0.01 level. 

2. After the experiment, the Sufficiency Economy of the experimental group was 
significantly higher than that of the control group at 0.01 level. 
 


