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Abstract 

Code of project: social-5/2555 
Project name: Perception of Students toward applying the Sufficiency Economy   

                    Philosophy to Alleviate the Lavish Habit: A Case Study of then  

                    Rajamangala University of  Technology Rattanakosin’s Students  

Resercher nam : Miss.Jiraporn  Kiatwuthiamorn and Miss.Suphanan  Phobtrakul 

 This is a survey research, samples composed of students from RMUTR totally                
90 students, Bachelor Degree level. Questionnaires are used as the instrument. 
Findings indicate the following : Majority of students, are male, study at Faculty of 
Engineering and Architecture, โFirst year level, average grade point 2.75, living in 
Bangkok and nearby area. Parent earn living by doing business and private 
entrepreneur, income more than 40,000 Baht, students received 5,000 – 8,000 
Baht/month. 
 Perception of students toward applying the sufficiency economy philosophy to 
alleviate the lavish habit are in the middle level, perception about family economic 
problem is the highest, part time job, expenditure planning, income expenditure 
account is the lowest level. Perception about social are in the middle level, recent 
Thai social condition and perception is the highest, perception about the importance 
of money, power and materials is the lowest. 
 Factors affection perception of students towards applying the sufficiency 
economy are faculty studied , perception about economic problems, social problems, 
and environment problems. Variables that can explain and influence variation are 
perception about social, second is the economic problems; whereas, social problems 
is the variable that influence and explain the variation of sufficiency economy 
philosophy to alleviate the lavish habit is the lowest. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
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Period of project : October 2011 - September 2012 

mailto:jiraporn.kia@rmutr.ac.th


ค 

 

 

 

สารบัญ 
 

  
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

สารบัญ 
 

ค 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญภาพ ช 

บทที่ 
  1 บทน ำ 1 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 5 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 5 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 5 

2 แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 6 

 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมกำรบริโภค 8 

 
แนวคิดเก่ียวกับควำมยำกจน 9 

 
แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง 10 

 
แนวคิดเก่ียวกับทัศนะ 12 

 
ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 13 

 
กรอบแนวควำมคิด 15 

3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  16 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  17 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  20 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  20 

 
 



ง 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ 
 

หน้า 
4 ผลกำรศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษำ  21 

 

ผลกำรศึกษำผลกำรศึกษำถึงทัศนะของนักศึกษำต่อกำรน ำ ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

25 

 

ผลศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษำต่อกำรน ำ ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

33 

 
 ข้อเสนอแนะ  43 

5 สรุปกำรศึกษำ  44 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย  48 

 
ข้อเสนอแนะ 57 

 
บรรณำนุกรม 

 
58 

ภำคผนวก 
 

60 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จ 

 

 

 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

1 ประชำกรในกำรศึกษำจ ำแนกตำมคณะที่นักศึกษำสังกัด 21 

2 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมเพศ  23 

3 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมคณะ  22 

4 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมชั้นปี  22 

5 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมระดับผลกำรศึกษำ  23 

6 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมภูมิล ำเนำ  23 

7 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมอำชีพของผู้ปกครอง  24 

8 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมรำยได้ของผู้ปกครอง  25 

9 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำ จ ำแนกตำมรำยได้  26 

10 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรรับรู้ด้ำนเศรษฐกิจ  27 

11 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรรับรู้ด้ำนสังคม  28 

12 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรรับรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม  30 

13 สรุปกำรรับรู้ของนักศึกษำ  30 

14 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทัศนะของนักศึกษำ 95 
ด้ำนควำมพอประมำณ 

31 

15 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทัศนะของนักศึกษำ ด้ำนควำมมี
เหตุผล 

32 

16 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทัศนะของนักศึกษำ  
ด้ำนควำมมีภูมิคุ้มกันท_ ีด ี

32 

 



ฉ 

 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

17 สรุปทัศนะของนักศึกษำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  33 

18 ผลกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนเพศต่อทัศนะของนักศึกษำในกำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

34 

19 ผลกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนคณะที่นักศึกษำสังกัดต่อทัศนะของนักศึกษำในกำร
น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย  

35 

20 ผลกำรศึกษำอิทธิพลของชันปีที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษำ ในกำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

36 

21  ผลกำรศึกษำอิทธิพลของระดับผลกำรศึกษำที่มีต่อทัศนคติของ นักศึกษำในกำร
น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

36 

22 ผลกำรศึกษำอิทธิพลของภูมิล ำเนำที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษำ ในกำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

37 

23 ผลกำรศึกษำอิทธิพลของอำชีพผู้ปกครองที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษำในกำรน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

38 

24 4.24 ผลกำรศึกษำอิทธิพลของรำยได้ผู้ปกครองที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษำใน
กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

39 

25 ผลกำรศึกษำอิทธิพลของรำยได้ของนักศึกษำที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษำในกำร
น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำมฟุ่มเฟือย 

40 

26  ผลกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำน
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษำในกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหำควำม
ฟุ่มเฟือย 

40 

   



ช 

 

 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ 
 

หน้า 

1 กรอบแนวคิด   15 
 



บทที ่1 
บทน ำ 

1.ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การพัฒนาได้รับความส าคัญในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างต่อเนื่ อง ต้ังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิดการพัฒนากระแสหลักที่
เน้นการสร้างความทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมกันของประชาชนในทุกภูมิภาค 
รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้และความเจริญสู่ชนบทและภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง จนส่งผลให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่นานาประเทศให้การ
ยอมรับเป็นอย่างสูง 
 จากการที่รัฐบาลยอมรับว่าแม้การพัฒนาที่ผ่านมาจะท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสูงขึ้นก็จริง แต่ปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน อาทิ การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จากต่างประเทศเพ่ือเร่งการผลิตเพ่ือการส่งออก ได้ท าลายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของดินที่ท า
การเกษตรไปอย่างยาก ต่อการฟ้ืนฟ ูการส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกรูปแบบรวมทั้งการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น
กลไกหลักในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาค  ได้ท าความเสียหายให้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่กว้างขวาง จนเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชน
จ านวนมหาศาลจนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับปัญหาทางด้านสังคมนั้น การพัฒนากระแสหลักภายใต้ระบบทุนนิยมแข่งขันเสรี 
(Liberal Competitive Capitalism) และระบบเศรษฐกิจการตลาด (Market Economy) ได้ท าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ปรับเปลี่ยนวิถกีารผลิตจากท่ีเคยเป็น “การผลิตเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือ
อยู่เพื่อกิน” ไปเป็น       “การผลิตเพื่อขายหรือเพ่ือการตลาด” เมือ่ตลาดมีการแข่งขันสูง จึงส่งผลให้
ประชาชนมีความเป็นปัจจัยสูงขึน้เรื่อยๆมีค่านิยมบริโภคเกินศักยภาพของตนเองและต้องพ่ึงพิงตลาด
สูงสุดท้ายความสามารถในการพึ่งตนเองลดลง 
 ในการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 มุ่ง
พัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศที่ธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”โดยมีพันธกิจดังนี้ (1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
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คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทันมีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้
มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม 
มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของ 
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระดับการออมทีพ่อเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริหารบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุด
แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พลังงาน          กฎ
กติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมข้อ  (3) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์
คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาสู่ทุกภาคีควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มี
การกระจายอ านาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจสังคม และการใช้ทรัพยากร (แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2550 – 2553) 

ในสภาพที่โลกได้พัฒนาเป็นโลกาภิวัตน์ ทีซ่ึ่งเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งโลกพร้อมกันมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาท าหน้าที่สร้างคุณค่าใหม่ ๆ ได้มากขึ้นนี้มีผลท าให้ระบบต่าง ๆ ที่เคยมี
มาต่างต้องได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวหรือแปลงสภาพตนเองครั้งใหญ่ดังนี้ คือ 
 ระบบเศรษฐกิจเปิดที่มำกด้วยกำรแข่งขัน เมื่อเศรษฐกิจโลกได้มีเทคนิควิธีการผลิตมากขึ้น 
การรวมกลุ่มทางการค้าของประเทศต่าง ๆ การวางกติกาการท าธุรกิจกับการก าหนดมาตรฐานการ
ผลิตและขายสินค้าระหว่างประเทศต่างก็ได้มีการพัฒนาเป็นมาตรฐานร่วมกันเพ่ือใช้ส าหรับการติดตอ
ทางการค้าทีเ่พ่ิมขยายมากข้ึน ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดโดยปริยาย 
 กำรตลำดโลกำภิวัตน์ ในระบบข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจโลกเปิดถึงกัน
เป็นตลาดโลกใบเดียว ท าให้ธุรกิจทุกแห่งต้องรับรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ(Key Success 
Factor) คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศที่นักบริหาร โดยเฉพาะงานด้านการบริหาร
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การตลาดของทุกองค์การจะต้องปรับตัว โดยเข้าใจและรู้จักน าเอาไอทีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมใน
หลาย ๆ ทาง คือ 1. การรู้จักเอาไอทีเข้ามาช่วยต่อการผลิตเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานและมีราคาถูกลง 
2. การพัฒนาระบบงานการตลาดของตนให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว โดยให้ไอทีทีส่ามารถท าบริการแบบ One Stop Service แก่ลูกค้าได้  3. สร้างระบบและ
ข่ายการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงลูกค้าในตลาดวงกว้างในระดับโลกได้หลาย ๆ ทางด้วยสื่อหลาย 
ๆ ชนิด 4. น าเอาไอทีมาสร้างขายการบริหารและท างานกับภายนอก คือ การน าใช้ติดต่อสื่อสารกับคู่
ค้า โดยการร่วมสร้างคุณค่าและท ากิจกรรมร่วมกันได้ในระบบ “สายโซ่อุปทาน”(Supply Chain) ใน
ระบบสากล 
 กำรต้องเร่งเข้ำใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นอกจากส่งผลกระทบท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งกว้างและลงลึกแล้วในอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง
กว่าก็คือ“ผู้บริโภค”(Consumer)ที่ต่างได้รับการยกฐานะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
ต้ังแต่ป ี2517 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยพระราชด ารัสในวันนั้นมีข้อความบางตอน
ระบุว่า “คนอ่ืนจะว่าอย่างไร ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่อย่างพอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่ พอกิน มี
ความสงบ ไม่ให้คนอืน่มาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได”้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่
ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน 
ของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
หมายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงถูกบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 
2549) เป็นครั้งแรก โดยทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่ไปกับแนวคิดของสังคมที่ต้องการให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเป้าหมายของแผนพัฒนา ฯ ที่ถูกวางไว้ต่อเนื่องจากเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่8 
 การจะน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับสังคมไทยให้เกิดประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลและประเทศชาตินั้น สิ่งส าคัญที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการด าเนินการคือผู้
ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสอดคล้องกันทั้ง



4 

ประเทศ ทั้งผู้วางนโยบายและผู้ปฏิบัติหรือภาคประชาชน เนื่องจากลักษณะส าคัญในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีเรื่องของความรู้ ความเข้าใจและการมีเหตุผลเข้ามาเป็นเงื่อนไขด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเดียงจึงได้ขยายผลไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550 – 
2554) ทีไ่ด้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส าคัญกับการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพทั้ง “ทุนทาง
สังคม” “ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ “ทุนทางเศรษฐกิจ” มาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูล เป็นการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน
ของแผน ฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติรวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 :1) 
 ทั้งนี้ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 ได้ระบุถึงเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจไว้ว่าจะต้องปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืน และรัฐบาลปัจจุบันได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ยึดความพอดีหรือทาง
สายกลางหลักเดียว หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน สร้างความสมดุล สร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้
การมีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็ นการพัฒนาทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมิได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
แต่เน้นดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนในประเทศโดยรวม ด้วยการมีความพอเพียงในชีวิต การมีส่วน
ร่วมในการดูแล คิด ตัดสินใจ ในการร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ด้วยพลังปัญญาของคนไทยในชุมชนอีก
ด้วย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเองได้น าไปสู่การพัฒนา
ทีย่ั่งยืน 
 มิติทางด้านค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนในสังคม พบว่า สังคมไทยมีปัญหาหลาย
ประการที่สะท้อนถึงความวิกฤติ อาทิค่านิยมเลียนแบบการบริโภคตามต่างชาติ ไม่เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย เกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เด็กวัยรุ่นมีทัศนคติเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการขาดความอดทน 
ต้องการรวยเร็ว มีผลกระทบต่อการเลือกเรียน ท างานและใช้ชีวิตอย่างฉาบฉวยและว้าเหว่มากขึ้น 
ขณะเดียวกันเกิดโรคทางสังคมแบบใหม่ คือ เสพติดอาหาร เครือ่งดื่ม สาร และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ไม่เป็นคุณต่อร่างกายและสติปัญญา เช่น อาหารปรุงส าเร็จ อาหารสะดวกซื้อ บุหรี่ เหล้า 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ติดตามมามากมาย เช่นภาวะโรคอ้วน 
สื่อมีส่วนน าเสนอข่าวสารที่กระตุ้นให้คนในสังคมเกิดค่านิยม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเป็นการวางรากฐาน
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ในการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในอนาคต เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชาติของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน 

2.วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1. เพ่ือศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา

ความฟุ่มเฟือย 
2.2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
2.3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ปัญหา

ความฟุ่มเฟือย 
2.4. เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
3.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนะของ
นักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

3.2. ขอบเขตขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3.3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 – กันยายน 
พ.ศ.2555 

4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
4.1. ท าให้ทราบถึงทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ

แก้ปัญหาการฟุ่มเฟือยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
4.2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ผลต่อทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การแก้ปัญหาการฟุ่มเฟือยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
4.3. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการวางแผนและการ

ด าเนินการพัฒนาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาการฟุ่มเฟือยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องทัศนะของนักศึกษาตอการน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นี้ ผู้วจิัยได้ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง โดยได้น าเสนอเนื้อหาที่ส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 3. แนวคิดเก่ียวกับความยากจน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. แนวคิดเก่ียวกับทัศนะ 
 6. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 7. กรอบแนวความคิด  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาเป็นกระแสความคิดที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

อังกฤษและอเมริกา ก่อนที่จะขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ยึดเอาเป็นแม่แบบในการปรับปรุง
ประเทศ ค าว่า พัฒนา (Development) มีความสัมพันธ์กับค าว่า Progress, Growth, Advance เป็น 
อย่างยิ่ง 

1.1 ความหมายของการพัฒนา 
โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2536 : 14 – 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา คือ

กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ ในอันที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดย
ต่อเนื่องในกระบวนการของการพัฒนานั้น หมายถึง 

1. ความก้าวหน้าเศรษฐกิจ เท่ากับความเจริญทางเศรษฐกิจทางสังคมเท่ากับเหตุผล
และกลไกที่อ านวยให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจโดยสันติวิธี 

2. ความมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อที่ 1 

3. ความเป็นธรรม คือ ทุกคนมีสวนรวมและได้รับผลของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ทวี ทิมข า(2528 : 1 – 2) ให้ความหมายว่าการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะต้องเป็นไปในทางที่ดีข้ึน หรือดีกว่าที่เป็นอยู่ 
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สนิท สมัครการ (2525: 39) ให้ความหมายว่า การพัฒนาสังคม หากพิจารณาอย่างกว้าง ๆ หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ (Social Relation) ที่มีอยู่ต่อกันภายในสังคม ไม่ว่า
ความสัมพันธ์ในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตนด้านอ่ืน ๆ 
เพราะฉะนั้นหากมองในแง่นี้ การพัฒนาสังคมมีความหมายเท่ากับการพัฒนาประเทศ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525-2526 :580) ให้ความหมายค าว่า “พัฒนา” มาจากภาษา
บาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลว่า เพ่ิมขยายขึ้นฝึกฝนท าให้ยืนยาวขึ้นและมาจาก “วรฺ ธน” ใน
ภาษาสันสกฤต แปลว่า ความเจริญ เมื่อน ามาใช้ในภาษาไทย ก็มีความหมายว่า ความเจริญ ความงอก
งาม การขยับขยาย 
 โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะว่าการพัฒนาสังคมด้านวัตถุ
อย่างเดียวจะท าให้สังคมมีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกิดมาจากการเสื่อมเสียทาง
ศีลธรรม คือ ความตกต่ าาทางจิตใจ เพราะไปเป็นทาสของวัตถุ การพัฒนาที่ถูกต้องควรจะเริ่มพัฒนา
บุคคลที่จิตใจเพราะการพัฒนาทางจิตใจเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องมาก่อน เมื่อจิตใจได้รับการ
พัฒนาถูกต้องดีแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ด้วย และ
การพัฒนาจิตที่ถูกต้องก็คือ พัฒนาจิตใจมีธรรมเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จนกระทั่ง พัฒนาจิตให้มี
สมาธิ ตั้งมั่น  มั่นคง บริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สงบ จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควร
แก่การท างาน สามารถจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาสังคม คือ การท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมดีขึ้น โดย
การปรับปรุงคุณภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคม ได้แก่ 
การพัฒนาด้านกาย การพัฒนาด้านศีลธรรม (จริยธรรม) การพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาปัญญาและ
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาด้านกายคือให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การพัฒนาด้าน
ศีลธรรม คือ ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้ดีขึ้น ให้มีระเบียบวินัย การพัฒนา
จิตใจ คือการฝึกฝนตนเองและอบรมตนเอง กระท าตนให้เจริญขึ้นด้วย คุณธรรม มีเมตตา กรุณา เป็น
ต้น การพัฒนาปัญญา คือ การศึกษาหาความรู้ ท าความรู้แจ้งเห็นจริง ในชีวิตและโลกอย่างชัดเจน 
สามารถน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การมีทรัพย์สินเงินทอง
ใช้ มีรายได้ มีปัจจัย 4 พอแก่การด ารงชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการต่าง ๆ ให้
อ านวยประโยชน์แก่สมาชิกในสังคม ให้คนในสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

1.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แตงอ่อน มั่นใจตน (เอกสารอัดส า เนา 2548 : 10) การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

ความหมายขององค์กรโลกเป็นการพัฒนาบูรณาการ (Integrated) คือ ท าให้เป็นองค์รวม (Holistic) 
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หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่าง 
คือ ดุลยภาพ (Balance) ซึ่งก็คือ การบูรณาการธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจ หรือ การท าให้
กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งวิธีการที่จะท าให้
เกดิการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เริ่มด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ถือว่าการพัฒนาที่ผ่านมาผิดพลาดใน 2 ส่วนใหญ่ 
ๆ คือ ความผิดพลาดในการพัฒนาและความผิดพลาดในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้ าหมายการแก้ไข
ปัญหามีอยู่ 3 เรื่อง คือ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอ และการก่อมลภาวะโดยวิธีการแก้ไข
ปัญหา คือ ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
เป็นไปในทิศทางใหม่ที่ถูกต้อง คือวิทยาศาสตร์ต้องค้นหาความรู้ที่จะเอามาใช้ป้องกันปัญหาแทนที่จะ
มุ่งค้นหาความรู้ที่จะเอามาสร้างเทคโนโลยีเหมือนเมื่อก่อน เทคโนโลยีต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง คือ ต้อง
ผลิตและใช้ในความมุ่งหมายอย่างใหม่ ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิต
มาเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง  เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไป
ในแนวทางที่ไม่ท าลายทรัพยากรและไม่ก่อของเสียมากเกินไป 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 

ธงชัย สันติวงศ์ (2515) ให้ความหมายว่า การกระท าของบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหามาให้ได้และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซึ่งมีมาอยู่แล้ว ซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว 
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ให้ความหมายว่า การกระท าที่ผู้บริโภคแสดงออก ได้แก่ การค้นหาการเลือก
ซ้ือ การเลือกใช้ การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมถึงการ บริการที่ผู้บริโภคได้รับหรือ
พึงจะได้รับ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นที่คาดว่าจะสนองต่อความ ต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ ได้ 
เพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจในทางปฏิบัติ พฤติกรรมผู้บริโภคควรจะจ ากัดขอบเขต ในลักษณะที่เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมของมนุษย์ โดยจะจ ากัดความที่รัดกุมไว้ ณ ที่นี้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ้ง
สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการ
ก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว” 
กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละคนว่าจะท าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอะไรหรือไม่ ถ้าจะซื้อจะซื้อจากใคร ที่ไหน อย่างไร จึงจะเหมาะสมและ
สร้างความพึงพอใจในการซื้อให้แก่ตนมากที่สุด 
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2.2 ลักษณะผู้บริโภค 
ผู้บริโภค (Consumer) คือ ผู้ที่มีความต้องการซื้อ (Need) มีอ านาจซื้อ (Purchasing 

power) ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using 
bebavior) 

2.3 พฤติกรรมของผู้ซื้อ 
ในทางปฏิบัติเราจะสนใจถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อ (buyer behavior) ซึ่งเป็นเพียงส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติในการบริโภค พฤติกรรมของผู้ซื้อ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการด้วยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นตัว
ก าหนดให้มีการกระท านี้ พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้นหมายรวมถึง ผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม (Industrial 
buyer) หรือที่เป็นการซื้อขององค์การธุรกิจต่าง ๆ หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อ (คือผลิตเป็นสินค้าแล้วน าไป
ขายต่อ) ด้วยนั่นเอง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน 
3.1 ความยากจนในความหมายใหม่ 

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2547) ในระดับสากล แนวคิดในการวิเคราะห์ความ ยากจน
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีลักษณะที่มองความยากจน หลากหลายมิติมาก
ขึ้น จากการศึกษาแนวคิดขององค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับการ  แก้ปัญหาความยากจน 
เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP ) ธนาคารโลก คณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาความยากจนในยุโรป กล่าวถึงความยากจนว่ามี ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถสนองความต้องการพื้นฐานที่จ าเป็นขั้นต้น 
2. มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการในชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนในสังคม

เดียวกัน  
3. มีอ านาจต่อรองทางการเมืองและสังคม ต่ ากว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ รวมทั้งคนที่สังคมอคติหรือ

ความเชื่อที่กีดกันพวกเขาให้ ไม่ได้รับสิทธิเสมอภาค  
4. ไม่มีสิทธิหรือขาดโอกาสที่จะได้รับบริการข้ันพื้นฐาน เช่น การศึกษา โอกาสในการประกอบ

อาชีพ โอกาสที่จะได้รับบริการทางสาธารณสุข และบริการต่าง ๆ ทัดเทียมกับคนอ่ืน ๆความยากจน 
คือ สภาวะที่อัตคัดอย่างที่ไม่อาจยอมรับได้ ( Unacceptable deprivation ) ของมนุษย์ปุถุชน ซึ่ง
สามารถพิจารณาความอัตคัดทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับความไม่
สมบูรณ์ของสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานทางวัตถุ หรือทางชีววิทยา 
นิธินันท์ วิศเวศวร และคณะ (อ้างถึงใน วิเชียร, 2525: 49 – 50) มีความพยายามที่จะจ าแนกว่า ความ
ยากจน คืออะไร ซึ่งโดยรวมแล้วมี 2 แนวทาง 
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 1) แนวทางแรก ความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) “คนจน หมายถึง คนที่มี
น้อยกว่าที่จ าเป็นจะต้องมี ไม่ว่าเราจะจัดในรูปของ รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ ที่อยู่อาศัย การศึกษา 
สุขภาพ ตลอดจนวิถีชีวิต” วิธีการนี้มักพิจารณาว่า ปัจเจกชน หรือครัวเรือนที่ยากจนนั้นไม่สามารถจะ
มีความมั่นคงในการเสาะหาสินค้าหรือบริการที่พอเพียงแก่ความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีพ  ซึ่ง
แนวคิดนี้มักจัดอยู่ในประเภท “ความอัตคัดทางกายภาพ” ซึ่งรวมถึงตัวเงินหรือระดับในการบริโภค 
ความอัตคัดนี้ควรรวมไปถึง “ความอัตคัดทางสังคม” อันได้แก่ ความเสี่ยง ( Risk), ความอ่อนไหว
(Vulnerability), การขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง (Jack of Autonomy ), ความไร้อ านาจ
ในการต่อรอง (Powerless ) , และการขาดความนับถือตนเอง ( Lack of Self-respect) 
 2) แนวทางที่สอง ความยากจนเชิงสัมพันธ์ (Relative Poverty) “คนจน หมายถึง คนที่มี
น้อยกว่าคนอ่ืนโดยเปรียบเทียบ” ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ คือ กรอบแนวคิด วิเคราะห์ ความ
ยากจนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของนิยามที่แตกต่างกัน จะน าไปสู่การก าหนดแนวยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความยากจนในความหมายเช่นใดก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ถือว่า
ปัญหาความยากจนเป็นตัวสะท้อนสังคมว่ายังไม่เกิดสวัสดิการสูงสุด เพราะสังคมที่มีคนจนจ านวนมาก
เป็นการชี้ว่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อาจมีชีวิตที่มีเกียรติหรือศักดิ์ศรีได้ แสดงว่าสวัสดิการของสังคมโดย
ส่วนรวมยังจะสามารถเพ่ิมข้ึนได้ ถ้ามีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระราชด ารัสแนะแนวทางด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั้งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
  พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน
รากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัว
อาคารให้มั่นคง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม
เสียด้วยซ้ า” 

4.2 หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด ารัสพระราชทานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2540 เพ่ิมเติมว่า “ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึง
ครึ่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนใจ
ร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าท าตั้งแต่เดี่ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้” และพระองค์ทรง
พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นตอน 1 พอเพียงเลี4ยงตัวเองในระดับครอบครัว คือ ให้พอเลี4ยงตัวเองได้ มีชีวิตประหยัด 
มีความสามัคคีในท้องถิ่น ในขั้นนี้การที่ต้องผลิตของกินเองใช้เองให้ได้ก่อน โดยไม่ต้องพ่ึงตลาด
ภายนอก ตัวเราเองเป็นตลาดอยู่แล้ว ขายไม่ได้เราก็กินเอง ขายไม่ได้เราก็ใช้เอง เหลือก็เป็นรายได้ส่วน
เสริม ถ้าขายไม่ออกเราก็แจกแลกเปลี่ยนกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันเป็นระดับพ้ืนฐาน 
 ขั้นที่ 2 พอเพียงในระดับชุมชน เมื่อแต่ละคนที่พ่ึงตนเองได้มารวมตัวกันก็จะเกิดพลังขึ้นใน
ระดับชุมชนร่วมกันท างานอยู่ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน แก้ปัญหาท าให้คนใน
สังคมรู้จักการให้และการรับจนสามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ท่ีจะมีส่วนสนับสนุนคนในชุมชนได้โดยไม่ต้อง
กู้ภายนอกชุมชน ทั้งเงินความคิดต้องช่วยกันคิดอยู่ในชุมชน 
 ขั้นที่  3 พอเพียงในระดับประเทศความพร้อมที่เราจะแข่งขันท าสินค้าไปขายในเมือง
ต่างประเทศได้แล้ว ซึ่งแปลว่าถ้าเรายังพ่ึงตัวเองไม่ได้ก็อย่าไปกู้เงินจากภายนอก เพราะเงินกู้ภายนอก
ชุมชน หมายถึง มีเงื่อนไขถึงเวลาก็ต้องใช้คืน เราขาดอิสระทันทีที่จะใช้สติปัญญาขอบเราแต่ถ้าชุมชน
ใดเข้มแข็่งพอที่จะรับผิดชอบได้ จึงร่วมมือกับพันธมิตรกับแหล่งเงินทุนภาคเอกชนเพ่ือผลิตสินค้าขาย
ทั้งในและต่างประเทศ 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจและการกระท า 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการพิจารณา 5 ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบความคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤตเพ่ือความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจ าค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
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  3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้น ต้อง
อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกียวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ คือ 
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

5. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะ 
 5.1 ความหมายของทัศนะ 

ได้มีผู้ศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายของค าว่าทัศนะหรือความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2531 : 234) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทัศนะว่า หมายถึง 
ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น การแสดง 

หลวงวิเชียร แพทยาคม (2509:102-103 อ้างถึงในทศพร เคนวารีย์ 2544 : 5) กล่าวว่าความ
คิดเห็น (Opinion) กับทัศนคติ (Attitude) มักจะถูกใช้สลับกันได้เสมอ ทัศนคติมักจะหมายถึงความ
พยายามที่จะท า (Intention To Act) ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับอุปนิสัยและพฤติกรรม ส่วน
ความคิดเห็นเป็นเพียงค าพูดและเครื่องหมาย แต่ทุกคราวที่พูดถึงการทดสอบทัศนคติ มักจะเผยถึง
ความคิดเห็นด้วย Nunnally (1959 : 285) ค าว่าความคิดเห็นนั้น จะใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการลง
ความเห็น (Judgements) และความรู้ (Knowledge) ขณะที่ทัศนคติมักจะใช้กันมากในเรื่องที่
เกี่ยวกับความรู้สึก (Feeling) และความชอบ (Preference) และเรามักจะใช้ค าว่า “ทัศนคต”ิ 

โยธิน ศันสนยุทธและจุมพล พูลภัทรชีวิน (2529 :36) ได้กล่าวถึงความคิดเห็น (Optinions) 
ว่า นักจิตวิทยาสังคมวิทยานิยามความคิดเห็น ว่าเป็นการแสดงออกทางถ้อยค าเกี่ยวกับทัศนคติ ความ
เชื่อ หรือค่านิยม ความเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับทัศนคติ เพราะในตัวของมันเองไม่จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือทางพฤติกรรม 

นิศา สุวรรณประเทศ (2535 : 15) สรุปว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกด้าน
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยการพูด การเขียน โดยมีพ้ืนฐานความรู้เดิมประสบการณ์ที่
บุคคลได้รับตลอดจนภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเป็นหลักในการแสดงความคิดเห็น 
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สุชา จันทร์เอม และสุรางค ์จันทร์เอม (2520 : 103 อ้างถึงในเธียรธิดา เหมพิพัฒน์ 2546 : 5) 
ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นออกจากทัศนคติ
ได้ เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคล้ายทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทัศนคติตรงที่ทัศนคตินั้น 
เป็นความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่อาจแสดงออกมาได้ ทั้งการพูดและการกระท า ทัศนคติ
ไม่เหมือนกับความคิดเห็นตรงที่ไม่ใช่สิ่งเร้าที่แสดงออกมาได้อย่างเปิดเผย หรือตอนสนองอย่างตรง ๆ 
และลักษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 

จากความหมายขั้นต้น สรุปได้ว่า ความคิดเห็นคือการแสดงออกทางด้านความเชื่อและ
ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นหรือ
เหตุการณ์นั้น โดยมีอารมณ์ ประสบการณ ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐานการแสดงออกซึ่ง
อาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ 

6. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดจากการเรียกร้องการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา

ในสมัยย้อนไปเมื่อ 30ปีก่อน ซึ่งถูกสังคมมองว่าเป็นนักเรียนชั้นสองของสังคม จัดการศึกษาได้เพียงแค่
ระดับ ปวส.และการก้าวสู่ระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องผ่านการสอบแข่งขันกับนักเรียนสาย สามัญ เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงได้ถือก าเนิดขึ้นตามร่าง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2518 ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้
การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ า กว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ท า
การวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยมาเป็น  วิทยาเขต 
ตามล าดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมในหลายๆด้าน จนกระทั่งในปี 2531 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ 15 กันยายน 
พุทธศักราช 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษา (ระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรี ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ท าการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สั งคม  ท านุบ ารุ งศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  
           สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของ
รัฐด าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่าง 
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เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย                เป็น
มหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง     อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 
19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง  9 แห่ง คือ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NARHON 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUBARNABHUMI 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ได้แก่  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
- วิทยาลัยเพาะช่าง  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย              
 
ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
ชั้นปี 
ระดับผลการศึกษา 
ภูมิล าเนา 
อาชีพของผู้ปกครอง 
รายได้ของผู้ปกครอง 
รายได้ต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านการรับรู้ 
การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การรับรู้ปัญหาด้านสังคม 
การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 



บทที ่3 
วิธีการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่องทัศนะของนักศึกษาตอการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) มุ่งศึกษาทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใน
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเลือกจากนักศึกษา 3 คณะ ก าหนดขนาดของ
ตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1970:886) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.10 
และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 10% และสัมประสิทธิ P ความผันแปรเท่ากับ 0.10 จากประชากร
ทั้งสิ้น 924 คน จะได้ตัวอย่าง 90 คน โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของ
ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 90% ความผิดพลาดไม่เกิน 10% มีสูตรใน
การค านวณ ดังนี้ 
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N
n

Ne




 

   
เมื่อ   n = จ านวนตัวอย่างที่จะต้องท าการสุ่ม 

         N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
        e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า 

2

924

1 924(0.1)
n 



 

 
= 90.23  
≈ 90   

ดังนั้น จะต้องท าการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน 
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 ในการสุมตัวอยางใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)    
โดยจ านวนหน่วยตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับจ านวนประชากร ใช้คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นชั้นภูมิ      ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละระดับ (ชั้นภูมิ) โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้ตัวอย่างตามคณะต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ประชากรในการศึกษาจ าแนกตามคณะที่นักศึกษาสังกัด 
คณะ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวนตัวอย่าง 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 377 44 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 218 24 

บริหารธุรกิจ 347 22 
รวม 924 90 

ที่มา : http://www.rmutr.ac.th สืบค้นเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ.2553 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 เครื่องมือทีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับทัศนะของ
นักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนะ เศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความฟุ่มเฟือย 
การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของนักศึกษา การรับรู้ปัญหาด้านสังคมของนักศึกษา การรับรู้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา แล้วน าผลการศึกษาดังกล่าวมาก าหนดเป็นเนื้อหาในแบบสอบถาม 

2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับทัศนะกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม โดยแบบสอบถามมีส่วนประกอบที่สามารถแบ่งได้ 4 ส่วน 

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ 

ชั้นปี ระดับผลการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของ ผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือน การ
รับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรับรู้ ปัญหาด้านสังคม การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ (Check list) 
  ส่วนที่ 2 การรับรู้ปัญหา ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การ
รับรู้ปัญหาด้านสังคม การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ 
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 ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าการให้คะแนนตามระดับ โดยก าหนดให้ 
ก. ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ถ้าตอบ  มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
  ถ้าตอบ   มาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ถ้าตอบ   ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ถ้าตอบ  น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
  ถ้าตอบ   น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

 ข. ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ถ้าตอบ  มากที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
   ถ้าตอบ   มาก   ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ถ้าตอบ   ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ถ้าตอบ   น้อย   ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ถ้าตอบ   น้อยที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการอิงเกณฑ์ซึ่งแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้วิธีการค านวณ
ความกว้างของชั้นดังนี้ 
 

ความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 = 1.33 
                                                             จ านวนชั้น                  3 
 
 เกณฑ์การวัดระดับการรับรู้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของทุกทัศนะ 
โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.33  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ในระดับสูง 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
เป็นแบบสอบถามวัดระดับทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย ในลักษณะค าถามเชิงปฏิฐาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative) โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าการให้คะแนนตามระดับ โดยก าหนดให้ 
 ก. ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ถ้าตอบ  มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
  ถ้าตอบ   มาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ถ้าตอบ   ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ถ้าตอบ  น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
  ถ้าตอบ   น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

 ข. ข้อค าถามที่มีความหมายเชิงนิเสธ (Negative) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ถ้าตอบ  มากที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
   ถ้าตอบ   มาก   ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ถ้าตอบ   ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ถ้าตอบ   น้อย   ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ถ้าตอบ   น้อยที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการอิงเกณฑ์ ซึ่งแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้
วิธีการค านวณความกว้างของชั้นดังนี้ 

ความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =  5-1  =  1.33 
                                                          จ านวนชั้น                  3 
 เกณฑ์การวัดระดับทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนรวมของทุกทัศนะ โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.33  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00  หมายถึง มีระดับของการรับรู้ในระดับสูง 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถท า
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และข้อเสนอแสนะอ่ืน ๆ โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open – 
ended) ให้ตอบได้อย่างอิสระ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ท าการสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 90 คน โดย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือ และผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

คอมพิวเตอร์ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่ว ๆ ของตัวอย่าง และทัศนะ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาการฟุ่มเฟือย 

(2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ เพ่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
variance : ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
                  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมาจ าแนก
จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ส่วนประกอบ และสรุปผล โดยอาศัยความสอดคล้องและ
ความเป็นเหตุเป็นผล 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงได้แก่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ บริหารธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

คณะผู้วิจัยท าการน าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยจ าแนกตามเพศ คณะ ชั้นปี 
ระดับผลการศึกษา ภูมิล าเนา รายได้ของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือน ดังนี้ 

ตาราง 4.1  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 64 71.11 
หญิง 26 28.89 
รวม 90 100 

 
จากตาราง 4.1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เป็นตอบแบบสอบถามเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 

71.11  ส่วนนักศึกษาหญิงที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 28.89 
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ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามคณะ 
คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 48.89 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 24 26.67 

บริหารธุรกิจ 22 24.44 
รวม 90 100 

 
 จากตาราง 4.2 พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 48.89 เป็น
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 26.67 เป็นนักศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นร้อยละ 24.44 และเป็นนักศึกษาบริหารธุรกิจ  
 
ตาราง 4.3  จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามชั้นป ี

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 35 38.89 
ชั้นปีที่ 2 30 33.33 
ชั้นปีที่ 3 21 23.33 

ชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า 4 4.44 
รวม 90 100 

  

จากตาราง 4.3 พบวา นักศึกษาสวนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
38.89 รองลงมาเป็นนักศึกษาทีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นนักศึกษาทีก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 23.33 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่าร้อยละ 4.44 

 
ตาราง 4.4   จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามระดับผลการศึกษา 

ระดับผลการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 2.00 3 3.33 
2.00 – 2.50 30 33.33 
2.51- 2.75 24 26.67 
สูงกว่า 2.75 33 36.67 

รวม 90 100 
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 จากตาราง 4.4 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับผลการศึกษาสูงกว่า 2.75 คิดเป็นร้อยละ 
36.67 รองลงมามีผลการศึกษาอยู่ในช่วง 2.00 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นนักศึกษาที่มีผล
การศึกษาอยู่ในช่วง 2.51 – 2.75 คิดเป็นร้อยละ 26.67 และเป็นนักศึกษาที่มีระดับผลการศึกษาต่ า
กว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 3.33 

ตาราง 4.5   จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 4 4.44 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5.56 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 15 16.67 

ภาคใต้ 23 25.56 

กรุงเทพและปริมณฑล 43 47.78 

รวม 90 100 

 จากตาราง 4.5 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.78 มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพ
และปริมณฑล รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 25.56 มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ และภาคกลางและภาค
ตะวันออก ร้อยละ 16.67 มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 5.56 และมีภูมิล าเนา
อยู่ในภาคเหนือร้อยละ 4.44 
 
ตาราง 4.6 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

พนักงานบริษัทเอกชน 7 7.78 

ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 34 37.78 

รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 10.0 

เกษตรกร 26 28.89 

รับจ้าง 11 12.22 

อ่ืน ๆ 3 3.33 

รวม 90 100 
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 จากตาราง 4.6 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 37.78 มีผู้ปกครองประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 28.89 ผู้ปกครองประกอบอาชีพเป็น
เกษตรกร ร้อยละ 12.22 ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10.0 ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับ
ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.78 ผู้ปกครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
ร้อยละ 3.33 ผู้ปกครองประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
 
ตาราง 4.7 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง 
 

รายได้ของผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 12 13.33 

10,000 – 15,000 บาท 14 15.56 
15,001 – 20,000 บาท 11 12.22 
20,001 – 25,000 บาท 11 12.22 
25,001 – 30,000 บาท 7 7.78 
30,001 – 35,000 บาท 8 8.89 
35,001 – 40,000 บาท 4 4.44 
มากกว่า 40,000 บาท 23 25.56 

รวม 90 100 
 
 จากตารางที 4.7 พบวา ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนมากมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อ
เดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 25.56 รองลงมา ผู้ปกครองมีรายได้ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 15.56 ผู้ปกครองร้อยละ 13.33 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ผู้ปกครองร้อยละ 12.22 มี
รายได้ในช่วง 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้ในช่วง 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน 
ผู้ปกครองร้อยละ 8.89 มีรายได้ในช่วง 30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน ผู้ปกครองร้อยละ 7.78 มี
รายได้ในช่วง 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และผู้ปกครองร้อยละ 4.44 มีรายได้ในช่วง 35,001 – 
40,000 บาทต่อเดือน 
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ตาราง 4.8 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามรายได้ 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 29 32.22 
5,000 – 8,000 บาท 34 37.78 
8,001 – 10,000 บาท 11 12.22 
10,001 – 12,000 บาท 11 12.22 
12,001 – 15,000 บาท 3 3.33 
มากกว่า 15,000 บาท 12 13.33 

รวม 90 100 
 
 จากตาราง 4.8 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37.78 มีรายได้เดือนละ 5,000– 
8,000 บาท รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 32.22 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท นักศึกษาร้อยละ 
13.33 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท นักศึกษาร้อยละ 12.22 มีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 
10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท และนักศึกษาร้อยละ 3.33 มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 
12,001 – 15,000 บาท 
 
4.2 ผลศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย 
 คณะผู้วิจัยท าการน าเสนอผลของการศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย โดยจ าแนกตามการรับรู้ด้านเศรษฐกิจ การรับรู้ด้านสังคม 
และการรับรู้ด้านสิงแวดล้อม โดยพิจารณาทัศนะของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน 
ดังนี้ 
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ตาราง 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ด้านเศรษฐกิจ 
การรับรู้ด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ

รับรู้ 
1. ท่านทราบภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว  4.06 0.81 สูง 
2. ท่านทราบภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  3.50 0.81 ปานกลาง 
3. ท่านซือ้สินค้าทีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการศึกษา 3.79 0.64 สูง 
4. ท่านซ้ือสินค้าเมือพิจารณาแล้วว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ
เหมาะสมกับจ านวนเงินทีท่านต้องจ่าย 

3.92 0.79 สูง 

5. ท่านสามารถควบคุมการใช้จ่ายของท่านให้เหมาะสมกับ
จ านวนเงินทีได้รับจากผู้ปกครอง โดยไม่ต้องขอเงินเพ่ิม 

3.57 0.86 ปานกลาง 

6. ท่านมีการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าประเภทอ่ืนเป็น
ทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ 

3.87 0.87 สูง 

7. ท่านมีความเชื่อมัน ในสินค้าทีเคยเห็นผ่านโฆษณา
มากกว่าสินค้าทีไม่เคยเห็นผ่านโฆษณา 

2.51 0.86 ปานกลาง 

8. ท่านจะพิจารณาซื้อสินค้ายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดมากข้ึนหาก
สินค้านัน้มีของแถม 

2.73 0.94 ปานกลาง 

9. ท่านนิยมซือ้สินค้าด้วยระบบผ่อนส่ง เพ่ือให้ได้สินค้านั้น
มา โดยทยอยจ่ายเงินทีละน้อย 

3.59 1.14 ปานกลาง 

10. ท่านมีการออมเงิน และระมัดระวังการใช้จ่ายไม่ให้เกิดหนี้ 3.15 1.06 ปานกลาง 

11. ท่านมีการลดรายจ่ายทีไม่จ าเป็นของตนเองลงหรือลด
การซือ้สินค้าฟุ่มเฟือย 

3.19 0.85 ปานกลาง 

12. ท่านมีการท างานพิเศษ หรือหารายได้เพ่ิมเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัว 

2.44 1.30 ปานกลาง 

13. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีการท า
บัญชีรายรับ – รายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่าย 

2.44 1.30 ปานกลาง 

14. ท่านจะซ้ือสินค้าใหม่ทดแทนของเก่าทีไม่สามารถใช้
งานไดแ้ล้วเท่านั้น 

2.81 1.20 ปานกลาง 

15. ท่านติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของตนเอง 

3.46 0.89 ปานกลาง 

ภาพรวมการรับรู้ด้านเศรษฐกิจ 3.33 0.36 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.9 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ทางด้านเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.33) โดยนักศึกษาทราบภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว มีการซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและการศึกษา การซื้อสินค้าเมือพิจารณาแล้วว่าสินค้านั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับจ านวนเงิน
ทีต้องจ่าย และการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าประเภทอ่ืนเป็นทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ ใน
ระดับสูง นอกจากนั้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาทราบภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงทีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมานักศึกษามีการซื้อสินค้าเมือพิจารณาแล้วว่าสินค้านั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับ
จ านวนเงินทีต้องจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.92) ส่วนเรืองทีนักศึกษามีน้อยที่สุดได้แก่ การมีการท างานพิเศษ
หรือหารายได้เพ่ิมเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว และการมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีการท า
บัญชีรายรับ – รายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 2.44 เท่ากัน) 
ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ด้านสังคม 

การรับรู้ด้านสังคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การรับรู้ 

16. ท่านทราบว่าภาวะสงัคมในปัจจุบนัของไทย รวมทั้งทราบ
ค่านิยมของสังคมไทย 

3.60 0.82 ปานกลาง 

17. สังคมปัจจบุันเป็นสงัคมทีดิ้นรนเพื่อตัวเอง แก่งแย่งแสวงหา 
และมีการแข่งขันมาก 

2.90 0.91 ปานกลาง 

18. สังคมปัจจบุันให้ความส าคญักับเงิน อ านาจ และวัตถ ุ 2.54 0.91 ปานกลาง 
19. ท่านมีการวางแผนชีวิต เพือ่ความอยู่รอดในสังคม  3.48 0.84 ปานกลาง 
20. การคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นในสังคมปัจจุบนั ต้องใช้
วิจารณญาณค่อนขา้งมาก 

3.24 0.82 ปานกลาง 

21. สินค้าหรือบริการทีทา่นซื้อ ส่วนหนึ่งเปน็สนิค้าหรือบริการ
เพือ่ความบันเทิงหรือเพื่อการเข้าสังคมของตัวทา่น 

2.66 0.82 ปานกลาง 

22. ท่านมีการติดตามเรืองเศรษฐกิจพอเพียง และไดน้ าแนวคิด
นั้นมาใช้ในชวีิต 

3.06 0.98 ปานกลาง 

23. ท่านไม่ซื้อสินคา้ทีผลิตจากต่างประเทศ แต่ซื้อสินค้าทผีลิต
ในประเทศ หรือสินค้าจากกลุ่มชุมชนในประเทศ เช่นสนิค้า 
OTOP แทน 

2.83 0.96 ปานกลาง 

24. ท่านซื้อสนิค้าหรือบริการ โดยพิจารณาจากสิงทีเพื่อนหรือ
บุคคลรอบตัวท่านม ี

3.12 0.99 ปานกลาง 

25. ท่านซื้อสนิค้าใหม่ทีออกสู่ทอ้งตลาด หรือสินค้าทีหรูหรา
รวมทั้งแต่งตัวตามสมัยนยิม เพื่อแสดงถึงความทันสมัยและ
ความส าคัญของตนเอง 

3.35 1.03 ปานกลาง 
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ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ด้านสังคม (ต่อ) 
การรับรู้ด้านสงัคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู้ 
26. สินค้าที่ท่านซื้อ ต้องเป็นสินค้าทีมีชื่อเสียงหรือยี่ห้อโด่งดัง 
มีการออกแบบทันสมัย มีราคาสงู 

3.08 1.23 ปานกลาง 

27. ท่านมีการลดการจัดเลี้ยงฉลองต่าง ๆ ในสถานทีซึ่งหรูหรา 
มีราคาแพง และชักจูงเพื่อน ๆ ให้มีแนวคิดเดียวกัน 

3.31 0.93 ปานกลาง 

28. ท่านให้ของขวัญที่เหมาะสม มีความจ าเปน็ และราคาไม่
แพงแก่เพือ่นในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 

3.01 0.98 ปานกลาง 

29. ท่านไปดูคอนเสิร์ตชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ และมีการ
สะสมสนิค้าของศิลปินหรือดาราที่ท่านชืน่ชอบเป็นงานอดิเรก 

3.18 1.28 ปานกลาง 

30. ท่านติดตามขา่วสารการเปลี่ยนแปลงดา้นสงัคมอย่าง 
สม่ าเสมอ เพือ่เตรียมความพร้อมของตนเอง 

3.19 0.34 ปานกลาง 

ภาพรวมการรับรู้ด้านสังคม 3.10 0.21 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4.10 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ทางด้านสังคมในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.10) โดยทุกประเด็นย่อยนักศึกษาล้วนมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษา
มีการรับทราบว่าภาวะสังคมในปัจจุบันของไทย รวมทั้งทราบค่านิยมของสังคมไทย สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.60) รองลงมานักศึกษามีการวางแผนชีวิต เพ่ือความอยู่รอดในสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.58) นักศึกษามีการ
รับรู้เกีย่วกับการที่สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับเงิน อ านาจ และวัตถตุ่ าทีสุ่ด(ค่าเฉลี่ย 2.54) 
ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการุ
รับรู้ 

31. ท่านทราบภาวะแวดล้อมของสังคมและโลก  3.71 0.91 สูง 
32. ท่านมีจิตส านึกและทัศนคติทีดีต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ 
ท าตามกฎ ระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มักง่าย 

3.69 0.86 สูง 

33. ท่านใช้พลังงาน และทรัพยากรทุกชนิดเท่าท่ีจ าเป็น 
ใช้อย่างคุ้มค่า ประหยัด และไม่ให้เกิดมลภาวะ 

3.55 0.91 ปานกลาง 

34. ท่านเข้าใจถึงอนามัยหรือสาธารณสุข ของสิ่งแวดล้อม
อย่างด ีและรักษาสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน ์จะได้ไม่เจ็บป่วย 

3.39 1.05 ปานกลาง 
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ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ด้านสิงแวดล้อม (ต่อ) 
การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ

รับรู้ 
35. ท่านไม่สูบบุหรี่ ไม่รับประทานสุรา และหลีกเลียงสิ่ง 
เสพติดและอบายมุขต่างๆ และค านึงถึงความปลอดภัย 
ของสังคมและส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

3.71 1.34 สูง 

36. ท่านซื้อสินค้าต่างๆ ตามความจ าเป็น เลือกซื้อเสื้อผ้า
เครือ่งประดับแบบเรียบๆ แต่สามารถใช้ได้นาน ไม่ต้องซื้อ
ใหม่บ่อย ๆ 

3.70 0.98 สูง 

37. ท่านพยายามพ่ึงตนเอง โดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้
รับประทานเอง หรือท าอาหารมารับประทานเอง 

3.60 0.88 ปานกลาง 

38. ท่านมีการเปรียบเทียบสิ่งของต่าง ๆ ที่ท่านมีกับ
สิ่งของต่าง ๆ ทีค่นอ่ืนมี 

3.54 1.05 ปานกลาง 

39. ท่านช่วยสอดส่องลดปัญหาอาชญากรรม เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งความสุข 

2.71 1.24 ปานกลาง 

40.ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ค านึงถึง
อิทธิพลจากการโฆษณา 

3.19 1.03 ปานกลาง 

41. ท่านด ารงชีวิตด้วยการยึดมัน ในความซือ้สัตย์ สุจริต 
และใช้หลักศีลธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ 

3.33 0.95 ปานกลาง 

42. ท่านติดตามหาความรู้เรืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น ามาปฏิบัติ และชักชวนเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 
ให้ร่วมกันสร้างประชาคมพอเพียง 

3.53 0.83 ปานกลาง 

43. ท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม สนับสนุนพัฒนาสิงแวดล้อมให้เจริญ 
ก้าวหน้าแบบยัง ยืน 

3.65 0.82 ปานกลาง 

ภาพรวมการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 3.48 0.52 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4.11 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) โดยนักศึกษาทราบภาวะแวดล้อมของสังคมและโลก มีจิตส านึกและทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ ท าตามกฎ ระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มักง่าย ไม่สูบบุหรี่ ไม่รับประทาน
สุรา และหลีกเลียงสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ และค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและส่วนรวม



30 

 

เป็นทีตั้ง และซื้อสินค้าต่างๆ ตามความจ าเป็น เลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับแบบเรียบๆ แต่สามารถ
ใช้ได้นาน ไม่ต้องซือ้ใหม่บ่อยๆ ในระดับสูง 
 นักศึกษาทราบภาวะแวดล้อมของสังคมและโลก และไม่สูบบุหรี่ ไม่รับประทานสุรา และ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ และค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและส่วนรวมเป็นที่ต้ังสูง
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมานักศึกษาซื้อสินค้าต่างๆ ตามความจ าเป็น เลือกซื้อเสื้อผ้า 
เครือ่งประดับแบบเรียบๆ แต่สามารถใช้ได้นาน ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ และนักศึกษามีการช่วยสอดส่อง
ลดปัญหาอาชญากรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความสุขต่ าทีสุด (ค่าเฉลี่ย2.71) 
ตาราง 4.12 สรุปการรับรู้ของนักศึกษา 

การรับรู้ของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับทัศนะ 

การรับรู้ด้านเศรษฐกิจ 3.33 0.36 ปานกลาง 
การรับรู้ด้านสังคม 3.10 0.21 ปานกลาง 

การรับรู้ด้านสิงแวดล้อม 3.48 0.51 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านการรับรู้ 3.30 2.89 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.12 พบว่า ในภาพรวมด้านการรับรู้ นักศึกษามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) โดยมีระดับของการรับรู้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33 3.10 และ 3.48 ตามล าดับ) 
 
ตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของนักศึกษาด้านความพอประมาณ 

ทัศนะด้านความพอประมาณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ทัศนะ 

44. เมือ่ท่านได้รับเงินมา ท่านจะน ามาจัดสรรให้เพียงพอ 
ไม่ต้องขอจากผู้ปกครองเพ่ิม 

3.47 0.83 ปานกลาง 

45. ท่านไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเกินไป หากมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ท่านจะเลี่ยงไปซื้อสินค้าทดแทนที่มีราคาไม่แพง 

3.53 0.78 ปานกลาง 

46. ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา 3.51 0.83 ปานกลาง 
47. ท่านมีความพึงพอใจในสิ่งทีท่านเป็น ท่านมี โดยไม่
ต้องขวนขวายหาสิ่งอ่ืนใดมาเติมเต็ม 

3.52 0.90 ปานกลาง 

ภาพรวมทัศนะด้านความพอประมาณ 3.51 0.64 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.13 พบวา ในภาพรวมทัศนะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณอยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.51) โดยประเด็นย่อยต่างๆ ในด้านความพอประมาณนักศึกษามีทัศนะในระดับ
ปานกลางทัง้สิ้น นักศึกษาไม่ซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูงเกินไป หากมีความจ าเป็น ต้องใช้นักศึกษาจะเลียงไป
ซ้ือสินค้าทดแทนที่มีราคาไม่แพงสูงทีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.53) รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจในสิงที่
ตนเองเป็น ตนเองมี โดยไม่ต้องขวนขวายหาสิ่งอ่ืนใดมาเติมเต็ม (ค่าเฉลี่ย3.52) และนักศึกษามีการ
จัดสรรเงินทีได้รับให้เพียงพอ โดยไม่ต้องขอจากผู้ปกครองเพ่ิมต่ าทีสุด(ค่าเฉลี่ย3.47) 
 
ตาราง 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของนักศึกษาด้านความมีเหตุผล 

ทัศนะด้านความมีเหตุผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ทัศนะ 

48. สินค้าท่ีท่านซื้อ เป็นสินค้าทีมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 

3.69 0.75 สูง 

49. สินค้าท่ีท่านซื้อเป็นสินค้าทีใช้ในการศึกษา 3.59 0.78 ปานกลาง 
50. ท่านใช้จ่ายเงินด้วยความมีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟือย 3.59 0.71 ปานกลาง 
51. ท่านมีวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

3.60 0.74 ปานกลาง 

52. เมือ่มีปัญหาในเรืองการใช้จ่าย ท่านแก้ไขอย่างมี
เหตุผล โดยพยายามหาสาเหตุและแก้ไขอย่างมีสติ 

3.59 0.65 ปานกลาง 

ภาพรวมทัศนะด้านความมีเหตุผล 3.61 0.53 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4.14 พบว่า ในภาพรวมทัศนะด้านความมีเหตุผลของนักศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.61) โดยนักศึกษามีการซื้อสินค้าที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 
3.69) และเป็นเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุด นอกนั้นอยู่ในระดันปานกลางทั้งสิ้น รองจากการซื้อสินค้าที่
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดแล้ว นักศึกษามีวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.60) และนักศึกษามีการซื้อสินค้าทีใช้ในการศึกษา การใช้
จา่ยเงิน ด้วยความมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย และการพยายามหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้จ่าย
อย่างมีสติต่ าทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 3.59 เท่ากัน) 
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ตาราง 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของนักศึกษาด้านความมีภูมิคุ้มกันทีดี่ 

ทัศนะด้านความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ทัศนะ 

53. ท่านใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง และไม่ก่อหนี้ 3.85 0.90 สูง 
54. ท่านมีเงินการออมเงิน ทัง้การออมด้วยวิธีการฝากเงิน 
หรือวิธีอ่ืนๆ เช่น ซ้ือทรัพย์สินทีสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน
ยามฉุกเฉิน หรือเพ่ิม รายได้ด้วยการลดรายจ่าย 

3.43 0.87 ปานกลาง 

55. ท่านได้มีการหารายได้เพ่ิม เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 2.83 1.26 ปานกลาง 
56. ท่านมีความเชื่อมั่น ในตนเอง และยึดเส้นทางสาย
กลางในการด ารงชีวิต 

3.44 0.89 ปานกลาง 

57 . ท่านมีความสุขกับภาวะความเป็นอยู่และ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

3.79 0.92 สูง 

ภาพรวมทัศนะด้านการมีภูมิคุ้มกันทด 3.47 0.61 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4.15 พบว่า ในภาพรวมทัศนะด้านการมีภูมิคุ้มกันทีดีนักศึกษามีระดับของทัศนะ
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47) โดยนักศึกษาใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง และไม่ก่อหนี้ และมี
ความสุขกับภาวะความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในระดับสูง นอกนั้น อยู่ในระดับปาน
กลางทัง้สิ้น นักศึกษาใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง และไม่ก่อหนี้สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย3.85) รองลงมาได้แก่
การที่นักศึกษามีความสุขกับภาวะความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่วนการหารายได้เพ่ิม 
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวต่ าทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 2.83) 
 
ตาราง 4.16 สรุปทัศนะของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทัศนะของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับทัศนะ 

ด้านความพอประมาณ  3.51 0.64 ปานกลาง 
ด้านความมีเหตุผล  3.61 0.53 ปานกลาง 
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  3.47 0.61 ปานกลาง 

ภาพรวมทัศนะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.53 0.52 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.16 พบว่า ในภาพรวมทัศนะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.53) โดยมีทัศนะด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51 3.61 และ 3.47ตามล าดับ) 
4.3 ผลศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 คณะผู้วิจัยท าการน าเสนอผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 4.3.1 เพศของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ 
ฟุ่มเฟือย 

ท าการศึกษาว่าปัจจัยด้านเพศมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) ดังนี้ 
 HO : เพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
 H1 : เพศมีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
 ใช้สถิติที (t –Test) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญของการทดสอบ 0.05 ได้
ผลลัพธ์ดังตารางที 4.17 
 
ตาราง 4.17 ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านเพศตอทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติที ค่า Sig. 
ชาย 64 3.53 0.07 0.95 
หญิง 38 3.52 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที 4.17 พบว่า ค่าสถิติทีเท่ากับ 0.07 และค่า Sig. เท่ากับ 0.95 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าต้องยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) นั้น คือ เพศไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของ
นักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
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4.3.2 คณะที่นักศึกษาสังกัดมีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่าคณะทีนักศึกษาสังกัดมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนี้ 
 
 HO : คณะไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : คณะมีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.18 
 
ตาราง 4.18 ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านคณะที่นักศึกษาสังกัดต่อทัศนะของนักศึกษาในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

คณะ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 3.74 2.11  

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 24 3.27 
บริหารธุรกิจ 22 3.31 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 4.18 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 2.11 และค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า ต้องปฏิเสธ Ho นั้น คือ คณะมีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย  

การพิจารณาว่านักศึกษาคณะใด มีทัศนะในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือยแตกต่างกัน โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 4.19 
 
4.3.3 ชั้นปีที่นักศึกษาเรียนอยู่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่าปัจจัยด้านชั้นปี ทีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และ
สมมติฐานรอง (H1) ดังนี้ 
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 HO : ชั้นปีที่ศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : ชั้นปีที่ศึกษามีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.20 
 
ตาราง 4.19 ผลการศึกษาอิทธิพลของชันปีที่มีตอทัศนคติของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

ชั้นป ี จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ชั้นปีที่ 1 25 3.54 0.60 0.62 
ชั้นปีที่ 2 26 3.47 
ชั้นปีที่ 3 31 3.49 
ชั้นปีที่ 4 18 3.67 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.19 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.60 และค่า Sig. เท่ากับ 0.62 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้น คือ ชั้นปีทีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 
4.3.4 ระดับผลการศึกษาของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา 
ความฟุ่มเฟือย 

ท าการศึกษาว่าระดับผลการศึกษามีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนี้ 
 HO : ระดับผลการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : ระดับผลการศึกษามีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.21 
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ตาราง 4.20 ผลการศึกษาอิทธิพลของระดับผลการศึกษาทีมีตอทัศนคติของนักศึกษาในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

ระดับผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ต่ ากว่า 2.00 3 3.47 0.82 0.49 
2.00 – 2.50 30 3.60 
2.51 – 2.75 24 3.39 
สูงกว่า 2.75 33 3.57 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.20 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.82 และค่า Sig. เท่ากับ 0.49 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้นคือ ระดับผลการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 
4.3.5 ภูมิล าเนาของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่าภูมิล าเนามีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง(H1) ดังนี้ 
 HO : ภูมิล าเนาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : ภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.22 
 
ตาราง 4.21 ผลการศึกษาอิทธิพลของภูมิล าเนาทีมีตอทัศนคติของนักศึกษาในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

ภูมิล าเนา จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ภาคเหนือ 4 3.75 0.73 0.58 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 3.50 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 15 3.44 

กรุงเทพและปริมณฑล 23 3.63 
 หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.21 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.73 และค่า Sig. เท่ากับ 0.58 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้น คือ ภูมิล าเนาของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 
4.3.6 อาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่าอาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนี้ 
 HO : อาชีพของผู้ปกครองไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : อาชีพของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.23 
 
ตาราง 4.22 ผลการศึกษาอิทธิพลของอาชีพผู้ปกครองที่มีตอทัศนคติ ของนักศึกษาในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

อาชีพของผู้ปกครอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
พนักงานบริษัทเอกชน 7 3.55 0.76 0.58 

ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 34 3.68 
รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 3.43 

เกษตรกร 26 3.50 
รับจ้าง 11 3.43 
อ่ืน ๆ 3 3.47 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.22 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.76 และค่า Sig. เท่ากับ 0.58 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้นคือ อาชีพของผู้ปกครองไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
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4.3.7 รายได้ของผู้ปกครองของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่ารายได้ของผู้ปกครองมีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนี้ 
 HO : รายได้ของผู้ปกครองไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : รายได้ของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.24 
 
ตาราง 4.23 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายได้ผู้ปกครองทีมีต่อทัศนคติของนักศึกษาในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

รายได้ของผู้ปกครอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 12 3.69 0.54 0.81 

10,000 – 15,000 บาท  14 3.56 
15,001 – 20,000 บาท 11 3.47 
20,001 – 25,000 บาท 11 3.58 
25,001 – 30,000 บาท 7 3.33 
30,001 – 35,000 บาท 8 3.64 
35,001 – 40,000 บาท 4 3.51 
สูงกว่า 40,000 บาท 23 3.44 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.23 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.54 และค่า Sig. เท่ากับ 0.581 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้นคือ รายได้ของผู้ปกครองไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
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4.3.8 รายได้ของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย 
 ท าการศึกษาว่ารายได้ของนักศึกษามีผลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานหลัก (HO) และสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนี้ 
 HO : รายได้ของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 H1 : รายได้ของนักศึกษามีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบ 0.05 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที 4.25 
 
ตาราง 4.24 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายได้ของนักศึกษาทีมีต่อทัศนคติของนักศึกษาในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

รายได้ของนักศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติเอฟ ค่า Sig. 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 29 3.52 0.57 0.72 
5,000 - 8,000 บาท 34 3.43 
8,001 - 10,000 บาท 11 3.68 
10,001 - 12,000 บาท 11 3.60 
12,001 - 15,000 บาท 3 3.56 
มากกว่า 15,000 บาท 12 3.63 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4.24 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.57 และค่า Sig. เท่ากับ 0.72 แสดงว่ายอมรับ 
Ho นั้นคือ รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
4.3.9 การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามีผลต่อการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 คณะผู้วิจัยท าการทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรับรู้ปัญหาด้านสังคม 
และการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อมของนักศึกษาที่มีต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)   
ซ่ึงผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.25 ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 

ตัวแปรอิสระ 
 

สมการถดถอย 
ที ่1 

สมการถดถอย 
ที ่2 

สมการถดถอย 
ที ่3 

ค่าคงที 0.66 -0.35 0.58 
การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 0.86 

(Beta = 0.59) 
0.86 

(Beta = 0.59) 
0.13 

(Beta = 0.09) 
การรับรู้ปัญหาด้านสังคม - 0.33 

(Beta = 0.13) 
0.03 

(Beta = 0.01) 
การรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม - - 0.70 

(Beta = 0.71) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) 0.59 0.61 0.78 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 0.35 0.37 0.60 
สัมประสิทธิ์การตดัสินใจทีเพ่ิมข้ึน(R2 change) 0.35 0.02 0.23 
ค่าสถิติ F 53.56 28.52 48.04 
ค่า Sig.(P) 0.00 0.00 0.00 
 
 จากตาราง 4.25 พบว่า ตัวแปรล าดับแรกทีเข้าสู่สมการถดถอย ได้แก่ การรับรู้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ โดยตัวแปรดังกล่าวมีความสามารถอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้ร้อยละ 35 มีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05    
(R2 = 0.35 , Sig.(P) = .000) 
 ตัวแปรล าดับทีสองทีเข้าสู่สมการถดถอย ได้แก่ การรับรู้ปัญหาด้านสังคม โดยเมื่อเพ่ิมตัวแปร
ดังกล่าวเข้าสู่สมการถดถอย มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(R2 Change = 0.02 , Sig.(P) = .000) เมือรวมตัวแปรทั้งสองเข้าด้วยกันสามารถอธิบายความผัน
แปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้ร้อยละ 37 มี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (R2 = 0.37 , Sig.(P) = .000) 
 ตัวแปรล าดับทีสามทีเข้าสู่สมการถดถอย ได้แก่ การรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อมโดยเมือเพ่ิม 
ตัวแปรดังกล่าวเข้าสู่สมการถดถอย มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 มีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 (R2 Change = 0.23 , Sig.(P) = .000) เมือรวมตัวแปรทั้งสามตัวเข้าด้วยกัน สามารถ
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อธิบายความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้
ร้อยละ 60 มีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (R2 = 0.60, Sig.(P) = .000) 
 เมือเปรียบเทียบน้ าหนักของตัวแปรอิสระในการอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษา ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวพบว่า เมื่อ
ควบคุมตัวแปรอิสระอ่ืนให้คงทีแล้ว ตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรของการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้มากที่สุด คือ การรับรู้ปัญหาด้าน
สิงแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.71 ตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษารองลงมา 
คือ การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์ มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.09 ส่วนการรับรู้ปัญหา
ด้านสังคมเป็นตัวแปรทีมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้น้อยทีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Beta) 
เท่ากับ 0.01 
 โดยพบว่าตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษา กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ยิงนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ มีการรับรู้ปัญหาทางด้านสังคม และมีการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อมมากเท่าใด ก็จะท าให้
นักศึกษายิงน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพ่ือแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของตนเองมากข้ึนเท่านั้น 
 โดยหากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย นักศึกษาจะน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น 0.13 หน่วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหาก
นักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 100 คน จะมีนักศึกษาที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 13 คน หากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสังคมเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วยนักศึกษา
จะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น 0.03 หน่วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่า หากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสังคม 100 คน จะมีนักศึกษาที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 3 คน และหากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อมเพ่ิม ขึ้นหนึ่งหน่วย 
นักศึกษาจะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น 0.70 หน่วย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า หากนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม 100 คน จะมีนักศึกษาทีน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 70 คน 
 
4.4 ผลศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของนักศึกษาในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย โดยการรวบรวมค าตอบทีนักศึกษาตอบไว้
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เป็นหมวดหมู่ และนับจ านวนนักศึกษาที่ตอบคล้ายกันไว้เป็นค าตอบเดียวกันน าเสนอโดยจ าแนกเป็น
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการกระตุ้นการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
4.4.1 ปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการต่างๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 1) สินค้าทีผลิตในประเทศบางชนิดขาดคุณภาพ ไม่เป็นทีรู้จักและนิยมในหมู่วัยรุ่นจ านวน 11 คน 
 2) คุณภาพของสินค้ารวมทั้งบริการที่ผลิตในประเทศไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามความ
ต้องการ ท าให้ต้องไปเลือกใช้สินค้าจากต่างประเทศทีมีราคาแพงกว่าจ านวน 6 คน 
 3) ความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี ท าให้การเลือกซื้อสินค้าไม่จ ากัดอยู่เพียงการออกไป
เลือกซื้อหา แต่สามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ รวมทั้งมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ความ
สะดวกสบายในการซื้อท าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายจ านวน 2 คน 
 4) อิทธิพลจากการโฆษณา ท าให้สินค้ามีความน่าสนใจ ดึงดูด เกิดความอยากรู้ และอยาก
ลองใช้สินค้า จ านวน 7 คน 
 5) ค่านิยม สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ความต้องการส่วนตัว ชอบความสะดวกสบายหรูหรา 
จ านวน 19 คน 
 6) ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 3 คน 
 7) สภาพแวดล้อมทางด้านที่อยู่อาศัย เช่น นักศึกษาพักอยู่ในหอพักที่ไม่สามารถท าอาหาร
รับประทานเอง หรือไม่สามารถปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานได้จ านวน 2 คน 
 8) ความไม่เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 คน 
 
4.4.2 ข้อเสนอในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
มหาวิทยาลัย 
 1) ควรกระตุ้นการออมเงิน เพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น จ านวน 6 คน 
 2) ใช้จ่ายอย่างประหยัด ซ้ือเฉพาะของที่จ าเป็นต้องใช้ ไม่ซื้อสินค้าตามกระแสหรือแฟชั่นซื้อ
สินค้าใหม่ เมือ่ของเก่าใช้ไม่ได้แล้ว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จ านวน 15 คน 
 3) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และรณรงค์การบริ โภคตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง จ านวน 10 คน 
 4) กระตุ้นให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัด
กิจกรรมเพือ่สร้างแรงจูงใจในการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ท าให้เกิดเป็นแบบอย่างแก่
ผู้อืน่ จ านวน 12 คน 
 5) ซ้ือสินค้าที่ผลิตในประเทศ ทดแทนสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้สินค้าที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ จ านวน 4 คน 
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 6) ผลิตสินค้าที่ทันสมัยมีคุณภาพดี ปรับปรุงคุณภาพสินค้าที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นเพ่ือ
ดึงดูดให้เกิดการใช้สินค้าทดแทนสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งผลิตสินค้าตรายี่ห้อของมหาวิทยาลัย
หน่ายในราคาไม่แพงแก่นักศึกษา จ านวน 4 คน 
 7) กระตุ้นการปรับเปลี่ยนค่านิยม ในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วได้รับการยกย่องว่าเป็น  
ผู้มีรสนิยมดี มีฐานะด ีมายกย่องผู้ทีประหยัดและใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแทนจ านวน 2 คน 
4.4.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดสถานทีรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีมากกว่านี้และเพียงพอต่อ
นักศึกษาและควรขายในราคาถูก 
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บทที ่5 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
5.1 สรุปการศึกษา 
 5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  4. เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 5.1.2 สมมติฐานการวิจัย 
  1. เพศของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย 
  2. คณะที่นักศึกษาสังกัดมีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
  3. ชั้นปีที่ีนักศึกษาเรียนอยู่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  4. ระดับผลการศึกษาของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  5. ภูมิล าเนาของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
  6. อาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษามีผลตอการน าปรัชญาเศ่ รษฐกิจพอเพียงไปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  7. รายได้ของผู้ปกครองของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
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  8. รายได้ของนักศึกษามีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความฟุ่มเฟือย 
  9. การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามีผล
ต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
 
 5.1.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
  1) ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเลือกจากนักศึกษา 3 คณะ ก าหนดขนาด
ของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane,1970:886) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 
0.10 และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 10% และสัมประสิทธิ Q ความผันแปรเท่ากับ 0.10 จาก
ประชากรทัง้สิ้น 924 คน จะได้ตัวอย่าง 90 คน ในการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยจ านวนหน่วยตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับจ านวนประชากร ใช้คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเป็นชั้นภูมิ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละระดับ(ชั้นภูมิ) โดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ีอวัดระดับ
ทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ รวมทัง้กรอบแนวคิดที่ก าหนดขึน้ 
 2.1) หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม ส าหรับหลักเกณฑ์ในการสร้างข้อค าถาม
เพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
   2.1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนะ เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาความฟุ่มเฟือย การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของนักศึกษา การรับรู้ปัญหาด้านสังคมของ
นักศึกษา การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา แล้วน าผลการศึกษาดังกล่าวมาก าหนดเป็น
เนื้อหาในแบบสอบถาม 
   2.1.2) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับทัศนะกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา 
   2.1.3) อาศัยความรู้และประสบการณ์ของคณะผู้วิจัยเพ่ิมเติม ในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
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  2.2) ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามมีส่วนประกอบที่สามารถแบ่งได้    
4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยค า ถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบ 
ได้แก่ เพศ ชั้นปี ระดับผลการศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง รายได้ต่อ
เดือน การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรับรู้ปัญหาด้านสังคม การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดทีม่ีตัวเลือกให้เลือกตอบ (Check list) 
  ส่วนที่ 2 การรับรู้ปัญหา ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การรับรู้ปัญหาด้านสังคม การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับโดยแบบสอบถามทั้งหมดในส่วนนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ(Rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง 
 
  ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามวัดระดับทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย ในลักษณะค าถามเชิงปฏิฐาน(Positive) และเชิง
นิเสธ (Negative) โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถท าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและ
บริการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และข้อเสนอแสนะอ่ืน ๆ โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open – ended) ให้ตอบได้อย่างอิสระ 
  3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การน าแบบสอบถามทีส่ร้างข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปทดสอบความเที่ยงตรง
และความน่าเชื่อถือ ดังขัน้ตอนต่อไปนี้ 
   3.1) การหาค่าความเกี่ยวตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียง
แล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ 
ภาษาที่ใช้ (Wording) และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์
ของค าถามแต่ละข้อ เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   3.2) การหาค่าความเชื่อมัน (reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบ (pre-test) โดยทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ท าการศึกษา จ านวน 30 หน่วยตัวอย่าง จากนั้นจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้ง 
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30 ชุดนั้น มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ Q 
แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ Q แอลฟาเท่ากับ 0.87 
 
  4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ท าการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 90 คนโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ และผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 4.2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1) วิธีประมวลข้อมูล ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ประมวลข้อมูลตาม
 ขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 
   5.1.1) รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากภาคสนาม 
   5.1.2) ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพ่ือดูความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
   5.1.3) จัดค าตอบเป็นกลุ่ม และเป็นหมวด รวมทัง้ให้รหัส (code) ค าตอบ 
   5.1.4) จัดท าคู่มือลงรหัส 
   5.1.5) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) 
   5.1.6) จากนันท าการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
  5.2) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
    (1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วๆ ของตัวอย่าง 
และทัศนะของนักศึกษาเกีย่วกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาการฟุ่มเฟือย 
    (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
    ก. สถิติทีใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
    - การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ Q แอลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
    ข. สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
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    - การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร โดยการทดสอบที        
(t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) และการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
    - การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
   5.2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยการน า
ข้อมูลซึ่งได้จากแบบสอบถามในส่วนที่เป็นค าถามปลายเปิดมาจ าแนก จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูลที่
ได้วิเคราะห์ส่วนประกอบ และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล 
  
 5.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปแยกเปน็ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่ว ไปของนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาชาย (คิดเป็นร้อยละ 71.11) โดยเมื่อจ าแนกตามคณะที่นักศึกษาสังกัด นักศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คิดเป็นร้อยละ 48.89) เป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด  (คิดเป็นร้อยละ 38.89) มีระดับผลการศึกษาสูงกว่า 2.75 
เป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 36.67) นักศึกษาส่วนมาก (คิดเป็นร้อยละ 47.78) มีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพและปริมณฑล โดยนักศึกษาส่วนใหญ่  (คิดเป็นร้อยละ 47.78) มีผู้ปกครองประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.56) 
ส่วนตัวนักศึกษาเองได้รับรายได้ต่อเดือน 5,000 – 8,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 32.22) 
 
  2) สรุปผลศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 
   2.1) การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  นักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.33) 
โดยนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา
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นักศึกษามีการซื้อสินค้าเมื่อพิจารณาแล้วว่าสินค้านั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) ส่วนเรื่องที่นักศึกษามีน้อยที่สุด ได้แก่ การมีการท างานพิเศษหรือหารายได้เพ่ิมเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัว และการมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย
เพ่ือควบคุมการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 2.44 ) 
  จากการรับรู้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจของนักศึกษา ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้
เห็นว่า นักศึกษายังไม่มีความตื่นตัวกับปัญหารอบตัวมากเท่าที่ควร สิ่งที่ท าให้นักศึกษารับรู้จึงอาจจะ
เป็นการรับรู้ตามความจ าเป็น เช่น การใช้จ่ายเงินที่เริ่มไม่เพียงพอทั้งๆ ที่ได้รับเงินจากผู้ปกครองเท่า
เดิม หรือกรณีที่มีการขอเงินเพ่ิมจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองอาจจะมีปัญหาในการจ่ายเงินให้รวมทั้ง
อาจจะเข้มงวดเรื่องการใช้เงินของนักศึกษามากขึน้ ท าให้นักศึกษารู้สึกถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สุดขึ้น
ทางอ้อม นักศึกษาจึงรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงที่สุด 
 นอกจากนัน นักศึกษาอาจจะรับรู้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จากการที่สินค้าที่เคยจับจ่ายใช้
สอยได้เพ่ิมราคาสูงขึ้นท าให้นักศึกษาต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนซื้อสินค้าซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายไป และพยายามซื้อแต่สินค้าที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ในการด ารงชีวิตหรือจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา รวมทัง้พยายามเปรียบเทียบหา 
สินค้าที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สามารถทดแทนกันได้มาใช้ เพ่ือลดภาระการใช้จ่ายลง ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล้องกัน 
 แต่นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่าย รวมทั้งการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายเพ่ือควบคุมการใช้
จ่ายน้อย ซ่ึงเป็นปกติของบุคคลทั่วไปที่ค่อนข้างควบคุมการใช้จ่ายได้ยาก กับการที่นักศึกษายังเป็นผู้ที่
อยู่ในช่วงวัยรุ่น ท าให้ความคิดความอ่านยังไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังไม่มองอนาคตที่อยู่
ไกลตัวมากนัก ประกอบกับสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษาเอง ที่นิยมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟื 
อย สินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพง ทั้งการนิยมเลียนแบบนักแสดง นักร้อง หรือผู้ที่มีชื่อเสียง จึงท าให้
นักศึกษามีการบริโภคสินค้าโดยการพิจารณาจากการโฆษณา สินค้าที่ไม่ได้ผ่านการโฆษณานักศึกษา
จะไม่ค่อยเชื่อมันในตัวสินค้าเท่าท่ีควร 
 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการท างานพิเศษหรือหารายได้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว ซ่ึง
อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ค่านิยมลักษณะของครอบครัว 
รวมทั้งค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองจะเป็นผู้ส่งเสียให้ลูกหลานเล่า
เรียนจนจบการศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องท างานในระหว่างเรียนไปด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของนักศึกษายังมีความผันแปรในบางเรื่อง
ค่อนข้างสูง อาทิเช่น การท างานพิเศษหรือหารายได้เพ่ิมเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายเพ่ือควบคุมการใช้จ่าย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักศึกษาส่วน
หนึ่งจะไม่ได้มีการท างานพิเศษหรือหารายได้เพ่ิม เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว รวมทั้งไม่ได้มีการท าบัญชี
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รายรับรายจ่ายเพ่ือควบคุมการใช้จ่าย แต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ท า ซ่ึงนักศึกษากลุ่มนี้อาจจะเป็ 
นนักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ท าให้ต้องขวนขวายหาเงินเพ่ือส่งเสียตนเองเรียน หรือ
อาจได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวให้รู้จักคุณค่าของเงิน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งนักศึกษากลุ่มนี้อาจจะมีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอจึงท าให้สามารถรับรู้ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและเห็นความส าคัญของการหารายได้เพ่ิมเพ่ือเป็นเงินออมส ารองในอนาคต 
 การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาที่มีความผันแปรสูงรองลงมา คือการซื้อสินค้าใหม่
ทดแทนของเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาบางส่วนยังนิยมซื้อสินค้า
โดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าของตัวสินค้านั้นอย่างแท้จริง แต่อาจจะซื้อเพราะสินค้านันถูกใจ หรือตรง
ความต้องการ หรือเป็นสินค้าที่ก าลังอยู่ในกระแสความนิยม จึงได้ซื้อสินค้านั้นมาใช้ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมของนักศึกษา รวมทั้งอาจจะซื้อสินค้าเพราะต้องการมีข้าวของ   
เครื่องใช้เหมือนเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ส่วนเรื่องที่นักศึกษามีการรับรู้สอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ 
การซือ้สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจพอสมควร จึงท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันในการบริโภคสินค้าและบริการ 
 การศึกษาการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันกับการศึกษาปัญหา
ข้อเสนอแนะ ซ่ึงนักศึกษาระบุว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ เกิดจากการที่สินค้าที่ผลิตในประเทศยังไม่เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่วัยรุ่น ความต้องการ
ความสะดวก สบาย และการชื่นชอบความหรูหรา รวมทั้งคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศหรือ
สินค้าจากชุมชนต่างๆ เช่น สินค้า OTOP มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือความต้องการของ
นักศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยปัจจุบันของนักศึกษาที่ส่วนมากเช่าหอพัก             
หรืออพาร์ทเมนต ์ท าให้ไม่สามารถปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภคได้ 
   2.2) การรับรู้ปัญหาด้านสังคม 
   ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ทางด้านสังคมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.10) โดยทุกประเด็นย่อยนักศึกษาล้วนมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง  และนักศึกษามีการ
รับทราบว่าภาวะสังคมในปัจจุบันของไทย รวมทั้งทราบค่านิยมของสังคมไทยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
รองลงมานักศึกษามีการวางแผนชีวิต เพ่ือความอยู่รอดในสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.58) นักศึกษามีการรับรู้
เกีย่วกับการที่สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับเงิน อ านาจ และวัตถุต่ าทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 2.54) 
   เช่นเดียวกันกับการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ นักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้าน 
สังคมในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาขาดการกระตือรือร้นในการรับรู้ข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง จากการที่รับรู้ปัญหาเพียงเล็กน้อยท าให้นักศึกษาไม่สามารถที่จะด ารงตนให้
สามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ โดยไม่ถูกกระแสสังคมชักน าไป นักศึกษาจึงนิยมการบริโภคสินค้าหรือ
บริการทีม่ีราคาสูง เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ได้มีความจ าเป็ นอย่างแท้จริงในการด ารงชีวิต และส่วนใหญ่
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เป็นสินค้าหรือบริการเพ่ีอความบันเทิง เช่น การชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์แทนการดูโทรทัศน์อยู่ที่
ที่พัก การสะสมสินค้าของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ โดยบางครั้งสะสมแข่งขันกับเพ่ือนในกลุ่ม การ
ปฏิบัติตนตามกระแสนิยมตะวันตก เช่น การจัดเลี้ยงวันเกิด การให้ของขวัญราคาแพงแก่คนรักในวัน
แห่งความรัก เป็นต้น 
   สิ่งที่นักศึกษานิยมมากอย่างหนึ่ งคือ สินค้าที่ผลิตและน าเข้าจาก
ต่างประเทศเนื่องจากท าให้นักศึกษาดูเป็นคนที่มีรสนิยม สามารถน าสินค้าเหล่านั้นมาแสดง
ความส าคัญของตนเองกบเพ่ือนในกลุมได้ นักศึกษามีคานิยมวาสินค้าที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ 
เป็นสินค้าทีม่ีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศ รวมทั้งนึก
ศึกษานิยมบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น น้ าหอม เครื่องส าอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยเฉพาะการ
บริโภคสินค้ตามกระแสที่นักแสดงหรือนักร้องบริโภค ซ่ึงในส่วนนี้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษามากที่สุด 
ก็คือสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมรอบ ๆ ตัวนักศึกษานั่นเอง 
   อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางส่วนก็ไม่ได้บริโภคสินค้าตามกระแสสังคม
ทั้งหมด มีนักศึกษาบางส่วนที่บริโภคสินค้าที่ไม่นิยมการไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ไม่นิยมไปดู
คอนเสิร์ต และไม่สะสมสินค้าของที่ระลึกจากศิลปินหรือดาราทีต่นเองชื่นชอบ รวมทั้งมีการไปแสวงหา
ความบันเทิงในลักษณะนี้น้อยมาก สินค้าที่นักศึกษากลุ่มนี้บริโภค ไม่จ าเป็นต้องมีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่
ต้องมีการออกแบบทันสมัยหรือมีราคาสูง พิจารณาจากความผันแปรของพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงออก (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28 และ 1.23 ตามล าดับ) ซ่ึงความผันแปรในเรื่องดังกล่าวมีค่า
สูง แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรมแตกต่างกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า นักศึกษามีการรับรู้ปัญหา
ด้านสังคมแตกต่างกันนั่นเอง 
   ส่วนเรื่ องที่นักศึกษามีการรับรู้ เหมือนกันหรือคล้ ายคลึ งกันได้แก่           
การติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอย่างสม่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมของตนเอง      
ซ่ึงนักศึกษาตอว่าตนเองได้มีการรับรู้ดังกล่าวคล้ายคลึงกัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) ในความ
เป็นจริงนักศึกษาน่าจะได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง และกระแสความนิยมในเรื่องที่ตนเองสนใจ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแฟชั่นดารา นักร้องมากกว่า พิจารณาจากการที่นักศึกษาติดตามความ
เคลื่อนไหวของวงการบันเทิงอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพราะเป็นสิ่งที่สังคมรอบตัวของนักศึกษาให้
ความสนใจ สิ่งที่เป็ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ นักศึกษายังให้ความสนใจน้อย พิจารณาจากการที่
นักศึกษาให้ความคิดเห็นในส่วนข้อเสนอแนะถึงเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความรู้ในเรื่ีองดังกล่าวอย่างแท้จริง 
   2.3) การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.48) นักศึกษาทราบภาวะแวดล้อมของสังคมและโลก และไม่สูบบุหรี่ ไม่รับประทานสุรา
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และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ และค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและส่วนรวมเป็น
ที่ต้ังสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมานักศึกษาซื้อสินค้าต่างๆ ตามความจ าเป็น เลือกซื้อเสื้อผ้า
เครือ่งประดับแบบเรียบๆ แต่สามารถใช้ได้นาน ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ และนักศึกษามีการช่วยสอดส่อง
ลดปัญหาอาชญากรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความสุขต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.71)แสดงให้เห็นวา
นักศึกษามีการรับรู้ภาวะแว่ ดล้อมของสังคมและโลกพอสมควร ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่นักศึกษามี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเพราะเห็นว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นอิทธิผลของ
สภาพแวดล้อมภายนอก (environment) อันส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา เกิดจากการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ 
และผลกระทบที่มีต่อคนบนโลกและเกิดจากการเรียนรู้จากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือให้
ช่วยกันลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
  อย่างไรก็ตามนักศึกษายังช่วยสอดส่องสังคมเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งความสุขน้อยท่ีสุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาอาจจะยังมีความเกรงกลัวภัยอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบตัว และครอบครัว จึงใช้วิธีการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปพัวพันกับอบายมุข  
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่จะน าพาไปสู่การก่ออาชญากรรม เช่น การพนัน สิ่งเสพติด ฯลฯ แทนทั้งนี้        
เป็นเพราะการมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่าง
สงบ ไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัวต่อสิ่งใด 
  แต่ในประเด็นดังกล่าว เป็นเรื่องทีม่ีความผันแปรของการรับรู้สูงที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.34) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักศึกษาบางส่วนจะพยายามหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ แต่กลับ
มีนักศึกษาบางส่วนที่ได้เข้าไปพัวพันเก่ียวข้องด้วย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่นักศึกษาได้รับอิสระซึ่งก่อน
หน้านี้ไม่เคยได้รับ นักศึกษาจึงกระท าตามความต้องการพ้ืนฐานของตนเองได้อย่างเต็มที่สังคมรอบ
ข้าง รวมทัง้เพ่ือนที่นักศึกษาคบหาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักศึกษามีการเกี่ยวข้องกับอบายมุข ที่เริ่ม
จากการสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การเล่นการพนัน ฯลฯ ซ่ึงโดยเริ่มต้นนักศึกษาอาจจะท าลงไปเพราะต้องการ
ทดลอง ต้องการเรียนรู้ โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา 
  ในเรื่องของการเข้าใจถึงอนามัยหรือสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกายอย่างสม่าเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เช่นเดียวกันนักศึกษา
บางส่วนมีการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ดูแลตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้อย่างดีในขณะที่
นักศึกษาบางส่วนไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรับรู้แต่ไม่ใส่ใจ ทั้งไม่ใส่ในต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาปัญหาที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถบริโภคตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ในประเด็นของสภาพที่อยู่อาศัย ซ่ึงส่วนมากเป็นหอพักที่มีสภาพแวดล้อม 
คุณภาพห้องพัก ความสะอาด การบริการต่างๆ แตกต่างกันตามราคาห้องพัก ซ่ึงนักศึกษาบางส่วนที่
ฐานะทางบ้านไม่เอ้ืออ านวยก็จ าเป็นต้องเลือกที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับจ านวนเงินที่ตนเองได้รับ 
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  นักศึกษาส่วนหนึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา การบริโภคสินค้าและบริการ
ต่างๆ ของนักศึกษายังคงพิจารณาจากการที่เคยเห็นสินค้าหรือบริการนั้นผ่านการโฆษณา และมีความ
เชื่อวา สินค้าที่ได้รับการโฆษณาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย และท าให้ตนเองมั่นใจในการ
ใช้ได้มากกว่าสินค้าที่ไม่ผ่านการโฆษณาหรือตนเองไม่เคยเห็นผ่านโฆษณา สอดคล้องกับผลการศึกษา
ในเรื่องปัญหาของการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่นักศึกษาระบุว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศและไม่ผ่านการโฆษณาด้อยกว่าคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการโฆษณา การโฆษณาท าให้สินค้า
น่าสนใจ เกิดการดึงดูด ท าให้ต้องการทดลองใช้สินค้า 
  2.4) ทัศนะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณ 
  ในภาพรวมทัศนะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) โดยประเด็นย่อยต่างๆ ในด้านความพอประมาณนักศึกษามีทัศนะในระดับปานกลาง
ทัง้สิ้น นักศึกษาไม่ซือ้สินค้าที่มีราคาสูงเกินไป หากมีความจ าเป็น ต้องใช้นักศึกษาจะเลี่ยงไปซื้อสินค้า
ทดแทนที่มีราคาไม่แพงสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.53) รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น 
ตนเองมี โดยไม่ต้องขวนขวายหาสิ่งอี่ืนใดมาเติมเต็ม (ค่าเฉลี่ย 3.52) และนักศึกษามีการจัดสรรเงินที่
ได้รับให้เพียงพอ โดยไม่ต้องขอจากผู้ปกครองเพ่ิมต่ าทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย3.47) 
  จากทัศนะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่
รู้สึกเฉยๆ ต่อการบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
การที่นักศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอสมควรพิจารณาจาก
การที่นักศึกษาเลียงไปซื้อสินค้าที่มีราคาไม่แพง แต่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที
นักศึกษาต้องการใช้แต่มีราคาแพง โดยความผันแปรในเรื่องดังกล่าวต่ าที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.78) อันแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกันในการบริโภคสินค้าตามหลักความพอประมาณ นอกจากนั้น
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาข้อเสนอแนะในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงนักศึกษาได้เสนอแนะให้ซื้อสินค้าเท่าที่จ าเป็น ซ้ือสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ทดแทนสินค้าทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ รวมทัง้การใช้สินค้าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
  ในด้านความพอประมาณนักศึกษามีทัศนะที่สอดคล้องกันทั้งหมด พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของทัศนะย่อยต่างๆ ซ่ึงใกล้เคียงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินที่ได้รับให้เพียงพอโดยไม่
ขอผู้ปกครองเพ่ิมเติม การซื้อสินค้าทดแทนสินค้าที่มีราคาแพงมากแต่จ าเป็นต้องใช้ การใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าคุ้มราคา รวมถึงการมีความพึงพอใจในสิ่งทีต่นมีโดยไม่ขวนขวายหาสิ่งอ่ีนใดมาเติมเต็ม 
แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี ยังคงขวนขวายหาสิ่งของอ่ืนๆ มาเติม
เต็มให้กับตนเอง พิจารณาจากการที่ความผันแปรของประเด็นนี้สูงที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.90) นั้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาบางส่วนเกิดความรู้สึกว่าการที่ตนเองมีการบริโภคสินค้าที่ตรายี่ห้อ
มีชื่อเสียงโด่งดัง สินค้าราคาแพง สินค้าจากต่างประเทศนั้น ท าให้ตนเองดูมีรสนิยมดี เกิดความ
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ภาคภูมิใจว่าตนเองมีดี เกิดความเชื่อมั่น ใจตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาที่ท าให้นักศึกษาไม
สามารถบริโภคตามแนว่ เศรษฐกิจพอเพียงได้ ซ่ึงนักศึกษาระบุว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักศึกษามี
ความต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง ชอบความสะดวกสบายและความหรูหรา รวมทั้ง
ความเจริญของเทคโนโลยีที่ท าให้การซื้อของ ไม่จ ากัดด้วยการออกไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง แต่สามารถ
ซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือสั่งซือ้ทางโทรทัศน ์ท าให้นักศึกษากล้าที่จะลองสั่ง ซ้ือสินค้าบางอย่างที่
โดยปกติไมก่ล้าไปซื้อหาเอง 
  ซ่ึงการกระตุ้นให้นักศึกษาบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านความ
พอประมาณนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ และท าให้นักศึกษา
เห็นประโยชน์ของการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นและรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้อาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ
เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นควรสร้างค่านิยมใหม่ โดยยกย่องผู้ที่ประหยัดและบริโภคสินค้าตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงแทน 
 
 
 
  2.5) ทัศนะของนักศึกษาในด้านความมีเหตุผล 
  ในภาพรวมทัศนะด้านความมีเหตุผลของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.61) โดยนักศึกษามีการซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.69) และเป็นเรื่อง
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นอกนั้นอยู่ในระดันปานกลางทั้งสิ้น รองจากการซื้อสินค้าที่จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดแล้ว นักศึกษามีวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.60) และนักศึกษามีการซื้อสินค้าที่ใช้ในการศึกษา การใช้จ่ายเงินด้วยความมี
เหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย และการพยายามหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายอย่างมีสติที่ต่ าสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.59 เท่ากัน) 
  จากทัศนะในด้านความมีเหตุผลของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษารู้สึกเฉย ๆ 
ต่อการบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่านักศึกษา
ยังไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ยังมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้สินค้า
ฟุ่มเฟือยอยู่ ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากวัย และสังคมแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษาที่นิยม
เลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียง บริโภคสินค้าตามกระแสนิยม รวมทั้งการรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศ
เข้ามา พิจารณาจากการที่ประเด็นในเรื่องเก่ียวกับความมีเหตุผล นักศึกษามีค่ามีค่าเฉลี่ยของทัศนะใน
ระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งการซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต การ
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ซ้ือสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา การใช้จ่ายเงินด้วยความมีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟือย การมีวินัย
ทางการเงิน การแก้ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังคงบริโภค
สินค้า โดยพิจารณาจากความชอบสวนตัวเพ่ือนหรือการโฆษณายังมีอิทธิพลต่อการบริโภคของ
นักศึกษา 
  นักศึกษามีการใช้จ่ายโดยไม่มีเหตุผลมาก เพียงแต่อาจจะยังถูกควบคุมการใช้จ่าย
โดยผู้ปกครอง จึงยังไม่สามารถใช้จ่ายอย่างที่ตนเองต้องการเต็มที่ พิจารณาจากความผันแปรของ
ประเด็นการสินค้าที่นักศึกษาซื้อเป็นสินค้าที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา ซ่ึงความผันแปรสูงที่สุด(ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนหนึ่งมีการใช้จ่ายในเรื่องอ่ืนที่ไม่จ าเป็นสูงใน
ขณะที่นักศึกษาบางส่วนก็ซื้อเฉพาะสินค้าที่จ าเป็ นต้องใช้ในการศึกษาเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิด
จากฐานะของครอบครัวของนักศึกษา นักศึกษาทีม่ีฐานะดีกว่าผู้ปกครองให้เงินใช้มากกว่าก็จะสามารถ
ซ้ือสินค้าอ่ืนๆ ทีต่อบสนองความต้องการของตนเองได้มากกว่านักศึกษาที่ฐานะด้อยกว่า 
  อย่างไรก็ตามทัศนะของนักศึกษาในการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
มีเหตุผลคล้ายคลึงกันมากทั้งในด้านค่าเฉลี่ยและความผันแปร แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีเหตุผลในการ
ใช้จ่ายและการบริโภคพอสมควร สอดคล้องกันกับข้อเสนอแนะในการบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงนักศึกษาระบุว่า ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด ซ้ือสินค้าฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ ไม่ซื้อสินค้าตาม
กระแสหรือแฟชั่น ซ้ือสินค้าใหม่เมื่อของเก่าใช้ไม่ได้แล้ว และไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย 
 
  2.6) ทัศนะของนักศึกษาในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  ในภาพรวมทัศนะด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนักศึกษามีระดับของทัศนะอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47) โดยนักศึกษาใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง และไม่ก่อหนี้ และมีความสุขกับภาวะ
ความเป็นอยู ่และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในระดับสูง นอกนั้น อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น นักศึกษา
ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง และไม่ก่อหนี้สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมาได้แก่การที่นักศึกษามี
ความสุขกับภาวะความเป็ นอยู่และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนการหารายได้เพ่ิม เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวต่ าทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 2.83) 
  จากทัศนะของนักศึกษาในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดu แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่รู้สึกที่ดีต่อการบริโภคสินค้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ ดี นักศึกษาได้รับ
อิทธิพลจากครอบครัว สังคม และการมีความเข้าใจในตนเอง มีการพ่ึงตนเองทางจิตใจพิจารณาจาก
การที่นักศึกษาระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายของตนเอง และพยายามไม่ก่อหนี้ รวมทั้งการที่นักศึกษา
รู้สึกมีความสุขกับภาวะความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การได้รับอิทธิพลจากครอบครัว 
นักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายและพฤติกรรมการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังและอบรมสั่งสอน
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มา แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของนักเรียนนักศึกษาเอง มีความเข้าใจตนเองว่ามีความต้องการอะไร และ
สามารถจะตอบสนองความต้องการนันได้เพ่ียงใด และอย่างไร โดยไม่ให้ตนเองผู้ปกครอง และสมาชิก
คนอี่ืน ๆ ในครอบครัวเดือดร้อน 
  อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่ามีทัศนะในเรื่องการหารายได้เพืมเพ่ือช่วยเหลือรอบครัวที่
นักศึกษามีทัศนะทีแ่ตกต่างกันมาก (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26) โดยมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้มี
การหารายได้เพ่ิม เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว ซ่ึงอาจจะเกิดจากสังคมและวัฒนธรรมของไทย ที่บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน จนจบการศึกษา รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวนักศึกษาเองทีเ่พ่ือน ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการหารายได้เพ่ิมหรือท างานพิเศษแต่
ก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มีการท างานพิเศษหรือหารายได้เพ่ิมเพ่ือช่วยเหลือรอบครัว ซ่ึงนักศึกษากลุ่มนี้
อาจจะเป็นนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ท าให้ต้องขวนขวายหาเงินเพ่ือส่งเสียตนเอง
เรียนหรืออาจได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวให้รู้จักคุณค่าของเงิน  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
  การศึกษาทัศนะของนักศึกษาในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาระบุว่า ควรมีการกระตุ้นการออมเงินของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถเก็บไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉินได้ ควรมีการกระตุ้นการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
บริโภคสินค้าเท่าท่ีจ าเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและผู้ปกครองของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการ
ช่วยประเทศชาติทางอ้อม โดยลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
 
3) สรุปผลศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย ได้แก่ คณะที่นักศึกษาสังกัด การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การรับรู้ปัญหา
ด้านสังคม และการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผัน
แปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้มากที่สุด คือ การ
รับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่วนการรับรู้ปัญหาด้านสังคม 
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
แก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยของนักศึกษาได้น้อยที่สุด โดยทั้งสามปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนะ
ของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
  นั่นคือ หากต้องการให้ทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยอยู่ในระดับที่ ดี จะต้องท าการเพ่ิมการรับรู้ของนักศึกษาให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะมีความสามารถอธิบายความผันแปรของทัศนะของก
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ศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือยได้มากที่สุด กล่าวอีกยหนึ่ง 
คือหากต้องการให้นักศึกษามีทัศนะที่ดีต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การก้ปัญหาความ
ฟุ่มเฟือย ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบภาวะเศรษฐกิจของสังคมและโลกยายามปลุก
จิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้พลังงานและทรัพยากรทุกชนิดเท่าที่จ าเป็น อย่าง
คุ้มค่า และประหยัด กระตุ้นให้นักศึกษาดูแลสุขภาพของตนเอง พ่ึงตนเอง มีการช่วยสอดส่องสังคม
เพ่ือช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ปลุกจิตส านึกให้นักศึกษาใช้ชีวิตด้วยการยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต 
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการด ารงชีวิต รวมทัง้ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ และควรเพ่ิมการรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่นักศึกษาด้วย
เช่นกัน 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือมีความรู้ความเข้าใจเพียงเล็กน้อย 
  2) ควรมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
มหาวิทยาลัยและให้บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด โดยเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรม
อย่างจริงจัง 
  3) ควรมีการติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่ีอง 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเพ่ือน าสิ่งที่ได้มาวางแผนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมกระตุ้น
ต่าง ๆ 
 2) ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรของภาครัฐในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
การบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
ทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา 

ความฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดท ำเครื่องหมำย ลงใน ( ) หน้ำข้อที่ตรงตำมควำมเป็นจริงของท่ำน 
1. เพศ  ( ) ชำย   ( ) หญิง 
2. ชั้นป ี
( ) ชั้นป ีที ่1   ( ) ชั นป ีที ่2 
( ) ช ันป ีที ่3   ( ) ชั นป ีที ่4 หรือสูงกว่ำ 
3. ระดับผลกำรศึกษำ (GPA) 
( ) ต่ ำกว่ำ 2.00   ( ) 2.00 – 2.50 
( ) 2.51 – 2.75   ( ) สูงกว่ำ 2.75  

4. ภูมิล ำเนำ 
( ) ภำคเหนือ    ( ) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
( ) ภำคกลำงและภำคตะวันออก  ( ) ภำคใต้ 
( ) กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
5. อำชีพของผู้ปกครอง 
( ) พนักงำนบริษัทเอกชน    ( ) ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
( ) รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ( ) เกษตรกร 
( ) รับจ้ำง     ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
6. รำยได้ของผู้ปกครอง 
( ) ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท     ( ) 10,000 – 15,000 บำท 
( ) 15,001 – 20,000 บำท    ( ) 20,001 – 25,000 บำท 
( ) 25,001 – 30,000 บำท    ( ) 30,001 – 35,000 บำท 
( ) 35,001 – 40,000 บำท    ( ) มำกกว่ำ 40,000 บำท 
7. รำยได้ต่อเดือน 
( ) ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท     ( ) 5,000 – 8,000 บำท 
( ) 8,001 – 10,000 บำท    ( ) 10,001 – 12,000 บำท 
( ) 12,001 – 15,000 บำท ( ) มำกกว่ำ 15000 บำท 
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ส่วนที ่ 2  การรับรู้ปัญหา   โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องทีต่รงตำมควำมเป็นจริงของท่ำน 
 

การรับรู้ 

ระดับการรับรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านเศรษฐกิจ           

1. ท่ำนทรำบภำวะเศรษฐกิจของครอบครัว           

2. ท่ำนทรำบภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ           

3. ท่ำนซื้อสินค้ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรศึกษำ           

4. ท่ำนซื้อสินค้ำเมื่อพิจำรณำแล้วว่ำสินค้ำนั้นมีคณุภำพ 
เหมำะสมกับจ ำนวนเงินท่ีท่ำนต้องจ่ำย           

5. ท่ำนสำมำรถควบคมุกำรใช้จ่ำยของท่ำนให้เหมำะสมกับ
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกผู้ปกครอง โดยไมต่้องขอเงินเพิ่ม           

6. ท่ำนมีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบสินค้ำประเภทอื่นเป็น
ทำงเลือกก่อนกำรตัดสินใจซื้อ           

7. ท่ำนมีควำมเช่ือมั่น ในสินค้ำท่ีเคยเห็นผำ่นโฆษณำมำกกว่ำ
สินค้ำท่ีไม่เคยเห็นผ่ำนโฆษณำ           
8. ท่ำนจะพิจำรณำซื้อสินค้ำยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดมำกข้ึน หำกสินคำ้
นั้นมีของแถม           

9. ท่ำนนิยมซื้อสินค้ำด้วยระบบผอ่นส่ง เพื่อให้ได้สินคำ้นั้นมำ 
โดยทยอยจ่ำยเงินท่ีละน้อย           

10. ท่ำนมีกำรออมเงิน และระมัดระวังกำรใช้จ่ำยไม่ให้เกิดหนี ้           

11. ท่ำนมีกำรลดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของตนเองลง หรือลดกำร
ซื้อสินค้ำฟุ่มเฟือย           

12. ท่ำนมีกำรท ำงำนพิเศษ หรือหำรำยได้เพิ่ม เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัว           

13. ท่ำนมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยอย่ำงรอบคอบ มีกำรท ำบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำยเพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำย           
14. ท่ำนจะซื้อสินค้ำใหม่ทดแทนของเก่ำที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้
แล้วเท่ำน้ัน 

          

15. ท่ำนติดตำมข่ำวสำรดำ้นเศรษฐกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่เตรียม
ควำมพร้อมของตนเอง           

 



64 
 

 

การรับรู้ ระดับการรับรู ้

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านสังคม           

16. ท่ำนทรำบว่ำภำวะสังคมในปัจจุบันของไทย รวมท้ังทรำบค่ำนิยม
ของสังคมไทย 

          

17. สังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีดิ้นรนเพื่อตัวเอง แก่งแย่งแสวงหำ และ
มีกำรแข่งขันมำก 

          

18. สังคมปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับเงิน อ ำนำจ และวัตถุ           

19. ท่ำนมีกำรวำงแผนชีวิต เพื่อควำมอยู่รอดในสังคม           

20. กำรคบหำสมำคมกับบุคคลอื่นในสังคมปัจจุบัน ต้องใช้
วิจำรณญำณค่อนข้ำงมำก 

          

21. สินค้ำหรือบริกำรท่ีท่ำนซ้ือ ส่วนหน่ึงเป็นสินค้ำหรือบริกำรเพื่อ
ควำมบันเทิงหรือเพื่อกำรเข้ำสังคมของตัวท่ำน 

          

22. ท่ำนมีกำรติดตำมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้น ำแนวคิดน้ันมำ
ใช้ในชีวติ 

          

23. ท่ำนไม่ซ้ือสินค้ำท่ีผลิตจำกต่ำงประเทศ แต่ซ้ือสินค้ำท่ีผลิตใน
ประเทศ หรือสินค้ำจำกกลุ่มชุมชนในประเทศ เช่นสินค้ำ OTOP แทน 

          

24. ท่ำนซ้ือสินค้ำหรือบริกำร โดยพิจำรณำจำกสิ่งท่ีเพื่อนหรือบุคคล
รอบตัวท่ำนมี 

          

25. ท่ำนซ้ือสินค้ำใหม่ท่ีออกสู่ท้องตลำด หรือสินค้ำท่ีหรูหรำ รวมท้ัง
แต่งตัวตำมสมัยนิยม เพื่อแสดงถึงควำมทันสมัยและควำมส ำคัญของ
ตนเอง 

          

26. สินค้ำท่ีท่ำนซ้ือ ต้องเป็นสินค้ำท่ีมีชื่อเสียงหรือยี่ห้อโด่งดัง มีกำร
ออกแบบทันสมัย มีรำคำสูง 

          

27. ท่ำนมีกำรลดกำรจัดเลี ยังฉลองต่ำง ๆ ในสถำนท่ีซ่ึงหรูหรำ มี
รำคำแพง รวมท้ังชักจูงเพื่อน ๆ ให้มีแนวคิดเดียวกัน 

          

28. ท่ำนให้ของขวัญท่ีเหมำะสม มีควำมจ ำเป็น และรำคำไม่แพงแก่
เพื่อนในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ 

          

29. ท่ำนไปดูคอนเสิร์ต ชมภำพยนตร์ที่โรงภำพยนตร์ และมีกำรสะสม
สินค้ำของศิลปินหรือดำรำท่ีท่ำนชื่นชอบเป็นงำนอดิเรก 

          

30. ท่ำนติดตำมข่ำวสำรกำรเปล่ียนแปลงด้ำนสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของตนเอง 
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การรับรู้ ระดับการรับรู ้

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านสิ่งแวดล้อม           

31. ท่ำนทรำบภำวะแวดล้อมของสังคมและโลก           

32. ท่ำนมีจิตส ำนึกและทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ ท ำตำมกฎ 
ระเบียบในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ไม่มักง่ำย 

          

33. ท่ำนใช้พลังงำน และทรัพยำกรทุกชนิดเท่ำท่ีจ ำเป็น ใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ ประหยัด และไม่ให้เกิดมลภำวะ 

          

34. ท่ำนเข้ำใจถึงอนำมัยหรือสำธำรณสุข ของสิ่งแวดล้อมอย่ำงดี และ
รักษำสุขภำพ ด้วยกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ รับประทำน
อำหำรท่ีมีประโยชน์ จะได้ไม่เจ็บป่วย 

          

35. ท่ำนไม่สูบบุหรี่ ไม่รับประทำนสุรำ และหลกีเสี่ยงสิ่งเสพติดและ
อบำยมุขต่ำงๆ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของสังคมและส่วนรวม
เป็นท่ีตั้ง 

          

36. ท่ำนซ้ือสินค้ำต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็น เลือกซ้ือเสื้อผ้ำ
เครื่องประดับแบบเรียบๆ แต่สำมำรถใช้ได้นำน ไม่ต้องซ้ือใหม่บ่อยๆ 

          

39. ท่ำนพยำยำมพึ่งตนเอง โดยกำรปลูกผัก เลี่ยงสัตว์ ไว้รับประทำน
เอง หรือท ำอำหำรมำรับประทำนเอง 

          

40. ท่ำนมีกำรเปรียบเทียบส่ิงของต่ำงๆ ท่ีท่ำนมี กับสิ่งของต่ำงๆ ท่ี
คนอื่นมี 

          

41. ท่ำนช่วยสอดส่องลดปัญหำอำชญำกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคม
แห่งควำมสุข 

          

42. ท่ำนตัดสินใจซ้ือสินค้ำด้วยตัวท่ำนเอง โดยไมค่ ำนึงถึงอิทธิพลจำก
กำรโฆษณำ 

          

43. ท่ำนด ำรงชีวิตด้วยกำรยึดม่ัน ในควำมซ่ือสัตย์ สุจริตและใช้หลัก
ศีลธรรมในกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร 

          

44. ท่ำนติดตำมหำควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ำมำปฏิบัติ 
และชักชวนเพ่ือนหรือบุคคลในครอบครัวให้ร่วมกันสร้ำงประชำคม
พอเพียง 

          

45. ท่ำนติดตำมกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม สนับสนุนพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้เจริญก้ำวหน้ำแบบยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องที่ตรงตำมควำมเป็นจริงของท่ำน 
 

พฤติกรรม ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความพอประมาณ           

46. เมื่อท่ำนได้รับเงินมำ ท่ำนจะน ำมำจัดสรรให้เพียงพอไมต่้อง
ขอจำกผู้ปกครองเพิม  

          

47. ท่ำนไม่ซื้อสินค้ำท่ีมรีำคำสูงเกนิไป หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ท่ำนจะเลีย่งไปซื้อสินค้ำทดแทนท่ีมีรำคำไม่แพง 

          

48. ท่ำนใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ คุ้มรำคำ           

49. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในสิ่งท่ีท่ำนเป็น ท่ำนม ีโดยไมต่้อง
ขวนขวำยหำสิ่งอื่นใดมำเติมเต็ม 

          

ความมีเหตุผล           

50. สินค้ำท่ีท่ำนซื้อ เป็นสินค้ำที่มคีวำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต           

51. สินค้ำท่ีท่ำนซื้อเป็นสินค้ำท่ีใช้ในกำรศึกษำ           

52. ท่ำนใช้จ่ำยเงินด้วยควำมมีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟือย           

53. ท่ำนมีวินัยทำงกำรเงิน มีควำมรับผดิชอบท้ังต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม 

          

54. เมื่อมีปญัหำในเรื่องกำรใช้จ่ำย ท่ำนแก้ไขอย่ำงมีเหตผุลโดย
พยำยำมหำสำเหตุและแก้ไขอย่ำงมีสติกำรมภีูมิคุ้มกันท่ีดี 

          

55. ท่ำนใช้จ่ำยด้วยควำมระมัดระวัง และไม่ก่อหนี ้           

56. ท่ำนมีเงินกำรออมเงิน ทั้งกำรออมด้วยวิธีกำรฝำกเงินหรือวิธี
อื่น ๆ เช่น ซือ้ทรัพย์สินท่ีสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินยำมฉุกเฉิน 
หรือเพิ่ม  รำยไดด้้วยกำรลดรำยจำ่ย 

          

57. ท่ำนไดม้ีกำรหำรำยไดเ้พิ่ม เพือ่ช่วยเหลือครอบครัว           

58. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง และยดึเส้นทำงสำยกลำงใน
กำรด ำรงชีวิต 

          

59. ท่ำนมีควำมสุขกับภำวะควำมเป็นอยู่ และสภำพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ท่ำนคิดว่ำปัญหำที่ท ำให้ท่ำนไมส่ำมำรถบริโภคสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ  “ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ได้ 
เป็นเพรำะสำเหตุใด 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………………...................................................…………….. 
……………………………………………………………………………………...................................................………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรตำมแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียงในมหำวิทยำลัยของท่ำน 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………………...................................................…………….. 
……………………………………………………………………………………...................................................………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………………...................................................…………….. 
……………………………………………………………………………………...................................................………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………………...................................................…………….. 
……………………………………………………………………………………...................................................………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
…………………………………………………………………………...................................................…………………….. 
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