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บทคดัย่อ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั ตงัแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพือให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัทีดีพอสมควร การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวทางการดาํรงชีวิตของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการ
วิจยั คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาสารคาม  จาํนวน  100  คน  ไดก้ลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ประชากรแบบเป็นระบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติทีใชไ้ดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารพรรณนาเพืออธิบายขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจ 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี ขอ้มูลทวัไป ขอ้มูลเกียวกบัความเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้มูล
เกียวกบัทศันะต่อหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การนาํมาใชใ้นชีวิตและขอ้เสนอแนะ 
 ผลการวิจยัปรากฏดงันี 
 1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียงลาํดบัตามค่าคะแนนเฉลีย ดงันี ความเขา้ใจโดยทวัไป  ความเขา้ใจในหลกัของการมีภูมิคุม้กนั 
ความเขา้ใจในเงือนไขดา้นความรู้และคุณธรรม  ความเขา้ใจในหลกัความมีเหตุผล  และความเขา้ใจ
ในหลกัความพอประมาณ อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั  สาํหรับการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่คิดว่าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ 85 ส่วนทีคิดว่าไม่สามารถนาํหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัไดมี้ร้อยละ 9 และทีไม่ทราบว่าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดมี้ร้อยละ 6 ตามลาํดบั 
 2) แนวทางในการปรับปรุงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควรมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ตังแต่ระดับบริหาร  จนถึงระดับปฏิบัติการ ภายใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้งในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จึงจะสามารถปฏิบติัตนตามยทุศาสตร์ขบัเคลือนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้  และควรมี
การฝึกอบรมและพฒันาให้สามารถนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียน
การสอนและบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัมหาสารคามอยา่งเป็นรูปธรรม 
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Abstract 
 The sufficiency economy is the philosophy that points to the guideline for conducts and 
practices of people at all levels: family, community and state level and both development and 
management the country through the Middle Path approach, especially, economical development 
for stepping into the globalization. Sufficiency defines not extreme but moderation, 
reasonableness and good immunity. This research aims to study the ways of life of professors in 
Mahasarakham University  (hereinafter called “the University”) under the philosophy of 
sufficiency economy. The samples applied in this study are 100 university professors of the 
University by systematic random samples and data analysis software package. The applied 
statistic is average percent standard deviation and description to explain the information from 
survey: general information, information of understanding of the principle of sufficiency 
economy, information of opinions, application and suggestion of the principle of sufficiency 
economy (hereinafter called “the Principle”). 
 The results are as follows; 
 1. Most samples know and understand the Principle by rage and mean. The general 
understanding, understanding of principle of good immunity, understanding of conditions of 
knowledge and morality, understanding of principle of reasonableness and understanding of the 
Principle are equally in moderate level. According to application of the Principle in daily day use 
by random, 85 percent of most samples think that the Principle can be applied, 9 percent think 
that the Principle can not be applied and 6 percent have no idea about such application, in order.  
 2. The solution for improvement under the philosophy of sufficiency economy is that 
should organize the activities to promote the staffs at all level, from executive to practical level, 
for realizing the philosophy correctly and ability to practice under its strategy of motivation in the 
University. Moreover, workshops and developments to apply the philosophy of sufficiency 
economy effectively should be held to integrate for learning, teaching and managing in concrete 
at the University. 
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