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ปี ทีทําการวิจัย
: 2553
..............................................................................................................
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้ แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏธนบุรี3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน 420 คน เครืองมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที 1
แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบ 2 ตัวเลือก
ถูก-ผิด และฉบับที 2 เป็ นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา โดยข้ อความทีสร้ างขึ นเป็ นแบบมาตรประเมินค่า(Rating scale) แบบ 3
ระดับ เครืองมือทั ง2 ฉบับ มีค่าความเชือมั นเท่ากับ 0.750 และ 0.830 ตามลําดับ สถิติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติทดสอบ
ได้ แก่ t-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดั บสูง( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ อยู่ในระดับสูง
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 1.35) เมือพิจารณาตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
(2)
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พอเพียง พบว่า (1) ด้ านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 1.11) (2) ด้ านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดั บพฤติกรรมอยู่ในระดับสู ง( X = 1.38) และ
(3) ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกันนักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง( X = 1.49)
3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต ดังนี
(1) ด้ านการดํารงชีวิตประจําวัน ได้ แก่ การเก็บออมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้ ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู ้ คุ ณค่า การประยุกต์ของเก่าให้ กลับมาใช้ ได้
อีกครั ง
(2) ด้ านการเรียนการสอน ได้ แก่ มหาวิทยาลั ยควรมีการจัดทําหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดตั ง
ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึ กปฏิบัติตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ด้ านการณรงค์ ได้ แก่ การทําสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยการ
จัดอบรมให้ ความรู ้ ทั งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
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ABSTRACT
Research’s Title: Students conduct of Rajabhat Unversities in Bangkok on the way of
self-sufficient economy.
Author
: Mrs. Kannika Bhiromrat
Year
: 2010
..............................................................................................................
The purposes of this research are 1) to study the level of knowledge and
understanding about Sufficiency Economy Philosophy of the students 2) to study the
level of living behavior according to sufficiency economy philosophy of the students
3) to study the ideas of the students in taking sufficiency economy into their lives. The
sample groups of this researcher are 420 bachelor’s degree students who are studying at
6 Rajabhat Universities in Bangkok area namely 1) Chantarakasem Rajabhat University
2) Thonburi Rajabhat University 3) Bansomdej Chaopraya Rajabhat University
4) Phranakorn Rajabhat University 5) Suan Dusit Rajabhat University 6) Suan Sunandha
Rajabhat University. There 2 tools in this research. The first one is test on knowledge
and understanding about sufficiency economy. It is double choice test – true or false.
The second one is the questionnaire on living behavior of the students according to
sufficiency economy philosophy. The created statement is the 3 level-rating scale. Both
tools have 0.750 and 0.830 confident rate accordingly. The statistics used in data
analyze are frequency, percentage, mean, standard deviatation, T-test and One-Way
ANOVA.
The findings were as follows:
1. The students have knowledge and understanding about sufficiency economy
in higher level ( X = 15.53). After consideration the universities individually, it found that
every university has “higher” knowledge level.
2. In general, the Rajabhat universities’ students have higher level of living
behavior according to sufficiency economy philosophy ( X = 1.35). After
considerationac
(4)
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according to sufficiency economy philosophy, it found that (1) In moderation, the
universities’ students have medium level of behavior ( X = 1.11) (2) In being
reasonable, The students have high level of behavior ( X = 1.38) and (3) In immunity,
The students have high level of behavior ( X = 1.49).
3. The students have comments on taking sufficiency economy philosophy into
their own lives namely;
(1) In daily life: money saving, income and expenses report, using
resources wisely and recycling
(2) In teaching: The universities design sufficiency economy curriculum,
intervene sufficiency economy into every subject, set up sufficiency economy club and
sufficiency economy sufficiency economy philosophy workshop
(3) In campaign: making advertising media in the university, setting up
seminar in both theory part and practical part, sufficiency economy exhibition
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี งบประมาณ 2553 ซึงการดําเนินงานวิจัยครั งนี สําเร็จลุลงได้
่ว
ด้ วยความอนุเคราะห์จากผู ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั ง6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ผู ้ ทรงคุณวุฒทีิ ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะเกียวกับวิธีการดําเนินการวิจัย ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณผู ้ ทรงคุณวุฒิทีได้ กรุณตา รวจสอบเครืองมือในการวิจัยพร้ อมให้ คําแนะนําอัน
เป็ นประโยชน์อย่างยิงในการสร้ างเครืองมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี สําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
ขอขอบใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั ง6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครทีให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และให้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการวิจัย
คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์
ทุกท่านทีได้ อบรมสังสอนให้ ความรู ้ แก่ผู ้ วิจัยตั งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

(6)
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พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
กรรณิการ์ ภิรมย์ รัตน์
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์1) เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา 2) เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 420 คน เครืองมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที 1
แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบ2 ตัวเลือก ถูก-ผิด และ
ฉบับที 2 เป็ นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยข้ อความทีสร้ างขึ นเป็ นแบบมาตรประเมินค่า(Rating scale) แบบ 3 ระดับ เครืองมือทั ง2 ฉบับ มีค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.750 และ 0.830 ตามลําดับ สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติทดสอบ ได้ แก่ t-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยู่ในระดั บสูง ( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ อยู่ในระดั บสูง
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดั บสูง( X = 1.35) เมือพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
(1) ด้ านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 1.11) (2) ด้ านความมี
เหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสู ง( X = 1.38) และ (3) ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน นักศึกษามี
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง( X = 1.49)

คําสําคัญ .....พฤติกรรมการดําเนินชีวิต.....เศรษฐกิจพอเพียง..…
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบันเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้ อน ทั ง
ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึงนับวันจะยิงทวีความรุนแรงมากขึ น เนืองจากสังคมไทยจะให้
ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทําให้ คนทําทุกวิถีทางเพือให้ ได้ ในสิงทีต้ องการ บางคน
ถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ นําความรู ้ ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึง
ความเดือดร้ อนทีจะเกิดกับคนอืนในสังคม ขอเพียงให้ ตนเองได้ รับประโยชน์สูงสุ ดก็พอ ทุกคนต้ องการทีจะ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันเพือให้ ได้ เงินตราโดยไม่จํากัดรูปแบบ เช่น การ
ฉ้ อโกงรวมถึงการฉ้ อราษฎร์บังหลวง การดําเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชื อเมืองพาน, 2551) ซึง
ทั งหมดทีกล่าวมาเป็ นปัญหาทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ปั ญหาความรุนแรงต่าง ๆ ปั ญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติทีไม่เหมาะสม
ของเยาวชนไทย ซึงในปัจจุบันเยาวชนไทยได้ รับการเลี ยงดู ทีแตกต่างจากอดีตครอบครัวทีพ่อแม่เลี ยงดูลูก
แบบเอื ออาทร ให้ ความรัก ดูแลลูกและให้ ทุกสิงทุกอย่างแก่ลูกเพือให้ ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือทัดเทียม
เพือน โดยไม่ต้องทําหน้ าทีอืน ๆ และลูกทีดี ลูกทีน่ารักคือลูกทีตั งอกตัใจเรี
ง ยน เรียนเก่ง ได้ เกรดดี และไม่ก่อ
เรืองราวให้ พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่สามารถหาทุกสิงทุกอย่างทีลู กต้ องการให้ ได้ ก็คงจะไม่ทําให้ เกิด
ปั ญหามากมาย แต่ในครอบครัวของเด็กทีขาดวัตถุบางอย่างแต่ว่าต้ องการสิงนั นมาอย่างง่าย ๆ จะทําให้
เด็กขาดความยั งคิด และหลงผิดได้ โดยง่าย ๆ ในภาวะบริโภคนิยมซึงเต็มไปด้ วยสิงเร้ ามากมายนี หากเด็ก
ขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึงจะเห็นว่าเด็กไทยปัจจุบันมีความคิดเปลียนไปจากอดีตมาก เด็กจะ
ตกอยู่ในความเสียงสูงเพราะเขาจะกล้ าทําสิงผิด ๆ ดังนั นจะเห็นได้ ว่าในปั จจุบันการดําเนินชีวิตของเยาวชน
จะให้ ความสําคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ ้ งเฟ้อ มีความต้ องการทีไม่รู ้ จักพอ ใช้ จ่ายเงินเกินความจําเป็ น ก็จะ
ทําให้ สังคมไทยในอนาคตน่าเป็ นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์ทีสําคั ญทีสุดทีจะพัฒนา
ประเทศชาติให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าในอนาคต
จากปั ญหาต่าง ๆ ทีกล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความสําคั ญและหาแนวทางแก้ ไขปั ญหานี อย่าง
เร่งด่วน ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที10 (2550-2554) ทีมุ่งเน้ นจะพัฒนาประเทศ
ให้ เป็ นสังคมทีอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนให้ มีคุ ณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุ ้ มกัน โดยมีจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู ้ ของคนทุกกลุ่ม
ทุกวัย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั งแต่ปี
พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ ทรงเน้ นยํ าเป็ นแนวทางการแก้ ไขเพือให้ รอดพ้ น และ
สามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมันคงและยังยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลียนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยก็กลายเป็ นอุดมการณ์สําหรับคนทุกชนชั นในสังคมไทยทีอยากใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั ง
ผู ้ คนในวั ยรุ่นหนุ่มสาวเช่นกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระราชทาน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ ว่า
“เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรัชญาชีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบ ัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่ระดั บ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดําเนิ นไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิ จเพือให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิ วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงทังภายนอกและภายใน ทังนี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ งในการนําวิ ชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนิ นการทุก
ขันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นั ก
ทฤษฎี และนักธุรกิ จในทุกระดับให้มีจิตสํานึกในคุณธรรมความซื อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบคอบ
เพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทังด้านวั ตถุ สังคม
สิ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี” (สุภัทรา บุญปัญญโรจน์, 2550)
การทีปรัชญาได้ รับการยอมรับทั งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสั งคมไทยเช่นนี เป็ นเพราะ
ปรัชญานี มาจากประสบการณ์ทีเป็ นจริงของการพัฒนาทัวทุกพื นทีของประเทศ เพราะมาจากการกลันกรอง
พระบรมราโชวาทอันมีพื นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวง ทีพระองค์ท่านได้
ทรงพัฒนาในภูมิสังคมต่าง ๆ ทัวประเทศ จึงเป็ นประสบการณ์ทีแท้ จริงของประชาชนส่วนใหญ่ เป็ นการ
พัฒนาทีให้ ความสําคัญมุ่งให้ คนสามารถพึงตนเองได้ ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็ น
ขั นตอน ไม่สุดโต่ง เป็ นตามหลั กมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา อันเป็ นทียอมรับของประชาชนโดยทัวไป
ทั งยังให้ หลั กการพัฒนาทีเน้ นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั งด้ านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ
สิงแวดล้ อม จึงช่วยให้ มีกรอบทีกว้ างกว่าในอดีตทีมักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญานี ไม่ปฏิเสธกระแส
โลกาภิวัตน์ แต่ชี ว่าให้ มีความรู ้ เท่าทันให้ มีความสามารถทีจะรับความผันผวนของการเปลียนแปลงได้
(สมพร เทพสิทธา, 2550) ดังนั นจะเห็นได้ ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับ
ประชาชนได้ ทุกกลุ่ม เพือให้ ชีวิตอยู่บนพื นฐานความพอเพียงในทุกเรืองหากคนในสั งคมโดยเฉพาะเยาวชน
ไทยสามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้ จะทําให้ เยาวชนเติบโตเป็ นผู ้ใหญ่ทีมีคุ ณภาพ และจะนําไปสู่
การนําพาประเทศให้ รอดพ้ นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้
ดังนั นผู ้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ว่านักศึกษามีความรู ้ ความเข้ ใาจเกียวกับเรืองนี
อย่างไร และมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด อีกทั งนักศึกษามี
ความคิดเห็นเกียวกับการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างไร
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2. วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
2. เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 นักศึกษามีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสู ง
1.3.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง
4. แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที เกี ยวข้ อง
มีผรวบรวมแนวคิ
ู้
ดเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลายท่าน ดังนี สมพร เทพสิทธา (2550:
14 – 15) ได้ กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ได้ พระราชทาน
พระราชดํารัสเกียวกับการพออยู่พอกิน ซึงเป็ นเรืองของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั น
เศรษฐกิจของไทยกําลังเฟื องฟู เรืองเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้ รับความสนใจจากทางราชการและประชาชน
เท่าทีควร ในกลางปี 2540 ประเทศไทยต้ องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง ในวันที
4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ มีพระราชดํารัสเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสังมี
ข้ อความตอนหนึงว่า
“การจะเป็ นเสือนันไม่สําคัญ สําคัญทีเราพออยูพอกิ
่ นและมีเศรษฐกิ จการเป็ นอยู่แบบพอมีพอกิ น”
และ “คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอืนน้อย” จาก
พระราชดํารัสในวั นที 4 ธันวาคม 2540 ทําให้ ทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนมีความสนใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอย่างกว้ างขวาง นอกจากนี หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี
พ.ศ. 2540 ได้ มีหลายหน่วยงานน้ อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังที สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ เชิญผู ้ทรงคุ ณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอืน ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั นกรองพระราชดํารัสเรืงอ
เศรษฐกิจพอเพียงและขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร่ เพือเป็ นแนวทางปฏิบัติต่อไป
เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ได้ กล่าวถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ จะต้ องมีเงือนไข
3 ประการ คือ 1) เงือนไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการนําหลักวิชาความรู ้ และเทคโนโลยีที
เหมาะสมมาใช้ ทั งในขั นวางแผนและปฏิบัติ เป็ นเศรษฐกิจบนพื นฐานของความรู
(Knowledge
้
Base
Economy) และเป็ นสั งคมแห่งการเรียนรู ้ (Learning Society) 2) เงือนไขคุณธรรม การสร้ างคุ ณธรรมให้
เกิดขึ นในสังคมโดยกลไกการเลี ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสังสอนศีลธรรมจาก
ศาสนา และการฝึ กจิตข่มจิตของตนเอง ซึงบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนทีจะนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ จะต้ องนําระบบคุณธรรมและความซือสัตย์สุ จริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน3) เงือนไขในการ
ดําเนินชีวิต ต้ องมีความรอบรู ้ ทีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต มีความเข้ มแข็ง อดทน มีความเพียร มี
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สติปัญญาและมีความรอบคอบ ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็ นระบบเศรษฐกิจแห่ง
ความสุข ระบบเศรษฐกิจแห่งคุ ณธรรม เป็ นระบบเศรษฐกิจเพือความยังยืน เมือนํามาประยุกต์ใช้ กับตัวเอง
และหน่วยงานจะช่วยให้ ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล ทั งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุ ้ มกันหรือ
ความเข้ มแข็ง พร้ อมรับผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทั ง4 ด้ าน ชีวิตและองค์กรก็จะรุดหน้ าไปอย่างมันคง
ประโยชน์ทีได้ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุปได้ ดังนี (1) เป็ นหลักคิดในการดําเนิน
ชีวิตของทุกคน (2) ผู ้ บริหารนํามาใช้ ในการกําหนดแนวนโยบายขององค์กร (3) ผู ้ ปฏิบัตินํามาใช้ เป็ น
แนวทางในการกําหนดแนวการปฏิบัติงาน นอกจากนี มีการประยุกต์ใช้ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี(1) ด้ านจิตใจ จะ
ทําให้ จิตใจเข้ มแข็ง สามารถพึงตนเองได้ มีจิตสํานึกทีดี เอื ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นหลัก (2) ด้ านสังคม จะช่วยเหลือเกื อกูล รู ้ รักสามัคคี สร้ างความเข้ มแข็งในครอบครัวและชุมชน(3)
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม รู ้ จักใช้ และมีการจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้
ทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดความยังยืนสูงสุด(4) ด้ านเทคโนโลยี รู ้ จักใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม สอดคล้ องกับ
ความต้ องการและสภาพแวดล้ อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภู มิปัญญาชาวบ้ าน ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่คนหมู่
มาก
นอกจากนี สมพร เทพสิทธา(2550: 15-26) ได้ กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริประกอบด้ วยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ1) เป็ นปรัชญาแนวการดํารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดั บ ตั งแต่ระดั บครอบครัว ระดับชุมชนนถึ
จ งระดั บรัฐ 2) เป็ น
ปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดําเนินไปในทางสายกลาง 3) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ ก้าว
ทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพือให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วกว้ างขวางทั งด้ าน
วัตถุ สังคม สิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี 4) ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นทีจะต้ องมีระบบภูมิคุ ้ มกันในตัวทีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทั งภายนอกและภายใน5) จะต้ องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิงในการนําวิชาการต่าง ๆมาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั นตอน6) จะต้ องเสริมสร้ างพื นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าทีของรัฐ นักทฤษฏีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับให้ มีสํานึกในคุณธรรมความซือสัตย์สุ จริตและให้ มีความรอบรู ้ ทีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
หลักการทีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการทีสําคัญ 3
ประการ คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนคนอืนและผู ้ อืน
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้ องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที
เกียวข้ อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึ นจากการกระทํานั น ๆ อย่างรอบคอบ
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3. การมีภูมิคุ ้ มกันทีดี หมายถึง การมีคุ ณธรรมเป็ นเครืองยึดเหนียว เตรียมตัวให้ พร้ อมกับ
ผลกระทบและการเปลียนแปลงด้ านต่าง ๆ ทีจะเกิดขึ นโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที
คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคตทั งใกล้ และไกล
เงือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ การตั ดสินใจและการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้ องอาศัยทั งความรู ้ และคุ ณธรรมเป็ นพื นฐาน
1. เงือนไขความรู ้ ประกอบด้ วย ความรอบรู ้ เกียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องอย่างรอบด้ าน ความ
รอบคอบทีจะนําความรู ้ เหล่านั นมาพิจารณาให้ เชือมโยงกัน เพือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั นปฏิบัติ
2. เงือนไขคุณธรรม มีจิตสํานึกในด้ านคุ ณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซือสัตย์สุ จตริ ความ
ขยันหมั นเพียร ความอดทน มีความพอประมาณ ใช้ สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
กล่าวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อปฏิบัติทีสําคัญดังนี
1. มีชีวิตทีเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ ้ งเฟ้อฟุ ่ มเฟื อย
2. ให้ ยึดถือทางสายกลาง รู ้ จักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ
3. มีความเมตตาเอื ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
ไม่มุ่งร้ ายทําร้ ายกัน
4. ประกอบสัมมาอาชีพด้ วยความขยันหมันเพียร ซือสัตย์สุจริ ต ใฝ่ หาความรู ้ เพือนํามาใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์
5. ให้ สามารถพึงตนเองได้ ให้ พ้นจากความยากจนให้ สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้ อน ไม่ตกเป็ น
ทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ทั งนี การทีบุคคลจะใช้ ชีวิตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีพฤติกรรม
และพัฒนาการของวัยรุ่น มีผู ้ กล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ดั งนีล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2543: 170-176) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) และทฤษฎี
การเรียนรู ้ ทางสังคม(Social Learning Theory) ไว้ ดังนี
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)องค์ประกอบทีสําคัญในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ
ฟรอยด์ (Freud) คือ อิด (id) อีโก้ (ego) และซุปเปอร์อีโก้ (superego) id เป็ นแหล่งพลังงานทางจิตเบื องต้น
และเป็ นทีตั งแห่งสัญชาตญาณ เป็ นความต้ องการแสวงหาเพือตนเอง ต่อมาก็มี ego (อีโก้ ) เป็ นผู ้ ควบคุม
พฤติกรรมของ id (อิด) ego อาศัยหลักแห่งความจริง คือ สิงทีปรากฏอยูอย่
่ างแท้ จริง จากนั นจะมีการเรียนรู ้
พัฒนาขึ นมา การเรียนรู ้ ทําให้ ฉลาด สามารถเป็ นนายเหนือความอยากอันเกิดแต่ id การเรียนรู ้ อาศัยการรับรู ้
ความจํา ความคิด และส่งเสริมให้ ego เข้ มแข็ง ซุปเปอร์อีโก้ เป็ นลักษณะทีสาม เป็ นหลักแห่งอุดมคติและ
ศีลธรรมจรรยา ซุปเปอร์อีโก้แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) Ego-ideal คือ อุดมคติ เป็ นแนวคิดของผู ้ ใหญ่
สังคมทีสอนไว้ ว่าอะไรเป็ นสิงทีควร อะไรเป็ นสิงไม่ควร และเมือประพฤติตามแล้ ว จะเป็ นทีนิยมชมชอบของ
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ผู ้ ใหญ่ในสังคม2) Conscience คือ มโนธรรม ได้ แก่ ความรู ้ สึกว่า อะไรดีควรทํา อะไรชัวควรละเว้ น ในขั นนี
เด็กจะพัฒนาจากการทีเด็กเคยกระทําผิดอยู่ในใจ เช่น ผู ้ใหญ่สอนให้ เกลียดชัความสกปรก
ง
ถ้ าเราไปนิยมก็
จะได้ รับโทษ เราจึงเว้ นเสีย บุคคลในระดั บนี จะเคร่งต่อหลั กศีลธรรมเป็ นอันมาก เป็ นส่วนสําคัญทีป้องกันการ
กระทําความผิด
2. ทฤษฎีการเรียนรู ้ ทางสังคม(Social Learning Theory) ทฤษฎีนี มีความเชือว่ากฎเกณฑ์ของ
สังคมและวัฒนธรรมเป็ นปัจจัยสําคัญให้ เกิดการพัฒนาจริยธรรม ทฤษฎีนี พยายามอธิบายกระบวนการ
เรียนรู ้ โดยหลักการเสริมแรงและหลั กการเชือมโยงความสั มพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคมสกินเนอร์
(Skinner อ้ างถึงใน ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171) มีความเชือว่าแรงจูงใจทีทําให้ เกิด
พัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความต้องการรางวั ลและหลีกเลียงการลงโทษจากสังคมบันดูรา
(Bandura อ้ างถึงใน ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171-172) ได้ ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ้ ทาง
สังคมอย่างลึกซึ ง เขามีความคิดว่า การเรียนรู ้ ทางสังคมเกิดจากการ-เรียนรู ้ โดย การสังเกต การเลียนแบบ
และการเอาอย่างแบบ บันดูราเชือว่าความสําคั ญของการเรียนรู ้ คือ กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมผู ้ อืน
หรือพิจารณาการกระทําของผู ้ อืนแล้ วสังเกตผลกรรมทีตามมา การตัดสินใจนี เกิดจากการเรียนรู ้ พฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคม ดังนั น ทฤษฎีการเรียนรู ้ ทางสั งคมจึงขึ นอยู่กับเงือนไข
และตัวแบบเป็ นสําคัญ
จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น จะเห็นได้ ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ นได้ ทั งจากการ
เรียนรู ้ ตามสั นชาตญาณ จิตใต้ สํานึก และเกิดจากความต้องการทางร่างกายของมนุษย์ ความต้ องการทาง
จิตใจ ซึงมนุษย์จะมีการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง การพัฒนาด้ านความรู ้ ความเข้ าใจนั น จะเริมต้นทีประสาท
รับรู ้ และการเคลือนไหว การคิดและใช้ เหตุผล ซึงเป็ นขั นทีวัยรุ่นจะพัฒนาพฤติกรรมของตนเองในขั นนี
นอกจากนี มีผทํู ้ าการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
เธียรธิดา เหมพิพัฒน์ (2546) ได้ ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) ผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้ แก่
คณะสถิติประยุกต์ โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการ
บริหาร และสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสู ตรการจัดการสิงแวดล้ อม ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั นปี ท2ี มี
ผลการศึกษาเฉลียตั งแต่3.21 ถึง 3.49 จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพ
และได้ รับข่าวสารเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสือโทรทัศน์ 2) ผู ้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ด้ วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาทั ง6 ด้ าน พบว่า ในระดั บ
ความคิดเห็นค่อนข้ างสูง คือ ด้ านการนําไปประยุกต์ ในระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ ด้ านการนํามาใช้
ประโยชน์ ด้ านอธิบายปรากฏการณ์ ด้ านการขยายขององค์ความรู ้ ด้ านความเข้ าใจเนื อหาสาระ และด้ าน
การรับรู ้ ในเนื อหาสาระ3) ปัจจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ คณะทีศึกษา และสาขาทีจบปริญญาตรี ส่วนปั จจัยทีไม่มีผลกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ แก่ ชั นปี ทีศึกษา,
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ผลการศึกษา, อาชีพ และการได้ รับข่าวสารเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศศิพรรณ บัวทรัพย์
(2547) ได้ ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า 1) ผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ศึกษาคณะนิติศาสตร์ จบการศึกษาชั น ม.6 ก่อนเข้ า
รับการศึกษาทีมหาวิทยาลั ยรามคําแหง ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ได้ รับรู ้ ข้อมูลเกียวกับเศรษฐ
กิจ
พอเพียงจากสือโทรทัศน์ ครอบครัว และเพือนหรือผู ้ นํากลุ่ม ตามลําดับ2) ผู ้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ด้ วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการ
รับรู ้ ในเนื อหาสาระ ด้ านความเข้ าใจในเนื อหาสาระ ด้ านการปฏิบัติหรือการประยุกต์และด้ านการเผยแพร่
อยู่ในระดับมากทั ง4 ด้ าน 3) ปัจจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลั ยรามคําแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ เพศ คณะทีศึกษา และการรับรู ้ จากครอบครัว ส่วนปั จจัยทีไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลั ยรามคําแหง ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ชั นปี ทีศึกษา สาขาทีจบ ก่อนเข้ า
ศึกษา ภูมิลําเนา การรับรู ้ จากสือมวลชนและการรับรู ้ จากเพือน หรือผู ้ นํากลุ่ม
กุลวดี ล้ อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) การนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ใน
การดําเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลการศึกษาพอสรุปได้ ดังนี
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และการทํางาน
พบว่า การประยุกต์ใช้ กับตนเอง และการประยุกต์ใช้ กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้ ให้ เพียงพอกับ
ค่าใช้ จ่าย และยังมีเหลือเก็บออม มีการใช้ เหตุผลเพือแก้ ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เน้ นเรืองความประหยัดและ
คุ ้ มค่ามีการเตรียมพร้ อมรับการเปลียนแปลง เสริมสร้ างความรู ้ ควบคู่เทคโนโลยีทีทันสมัย และเน้ นเรือง
ความซือสัตย์และตวงพร ศรีวิชัย (2550) ได้ ทําการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับการปฏิบัติ ดังนี ด้ านวัฒนธรรม ด้ านสังคม ด้ านสิงแวดล้ อม
และด้ านเศรษฐกิจ และศักดิ ชัย คํ าชู(2550) ได้ ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กร : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง พบว่า เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนในศู นย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็ นแนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็ นแนวคิดพึงตนเอง ไม่
ประมาท รู ้ จักเก็บออม ไม่ฟุ ่ มเฟื อยช้ใทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผน ใช้ ความรู ้ คู่
คุณธรรม ซือสัตย์ต่อตนเองและผู ้ อืน ซึงตรงกันกับลักษณะการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี ผู ้ วิจัยได้ประเมินผลสําเร็จตามกรอบแนวคิดทีวางไว้ และได้ ข้อค้ นพบว่าในการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึงทีเป็ นการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นั น
ทําให้ เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนมีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ น นอกเหนือจาก
การรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทั งสือสิงพิมพ์ สือวิทยุโทรทัศน์ ทันีง ในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ได้ รับการตอบรับจากทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องในศูนย์ฝึก ด้ วยต่างก็เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อศู นย์ฝึกและอบรมเด็ก
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และเยาวชนบ้ านบึง ในแง่การบริหาร การประหยัดงบประมาณ ภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็ นประโยชน์
กับตัวเจ้ าหน้ าทีให้ เรียนรู ้ ถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวิต รู ้ จักประหยัดอดออม เห็นคุณค่าและรู ้ จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมให้ เยาวชนรู ้ จักพอประมาณมีจิตสํานึก
ของความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนได้
ทรงศักดิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ ทําโครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของ
ประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จากการวัดระดับความรู ้ และความเข้ าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพยังไม่ค่อยมีความเข้ าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนทัวไปส่วนใหญ่มีความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจในระดับมาก ในด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน
ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้ าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกันและเงือนไข
การมีความรู ้ และคุณธรรม ประชาชนในภาคบริการมีความเข้ าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านหลักการมี
ภูมิคุ ้ มกัน เจ้ าของหรือผู ้ บริหารภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านหลั กการมี
ภูมิคุ ้ มกัน และลูกจ้ างภาคอุตสาหกรรมมีความเข้ าใจในระดับมาก โดยเฉพาะหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน ส่วน
ประชาชนในภาคราชการมีความเข้ าใจในระดั บมาก โดยเฉพาะด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน เมือศึกษาการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในทุกมิติ พบว่าประชาชนทัวไปนํามาประยุกต์ใช้ ในระดับมาก
ประชาชนในภาคเกษตรนํามาประยุกต์ใช้ ในระดับปานกลาง และประชาชนในภาคบริการ นํามาประยุกต์ใช้
ในระดับปานกลาง โดยนํามาใช้ มากในมิติด้านสังคมเช่นเดียวกัน สําหรับเจ้ าของหรือผู ้ บริหาร
ภาคอุตสาหกรรม นํามาประยุกต์ใช้ ในระดับปานกลาง และประชาชนภาคราชการ นํามาประยุกต์ใช้ ใน
ระดับมาก โดยนํามาใช้ มากในมิติสังคมเช่นเดียวกัน นอกจากนั นยังพบว่าการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ นั นมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู ้ที
มีความเข้ าใจมากจะนํามาประยุกต์ใช้ มาก ส่วนผู ้ทีเข้ าใจน้ อยก็จะนํามาใช้ น้อย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา จะเห็นได้ ว่ามีตัวแปรทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภูมิลําเนา นอกจากนี
ยังมีตัวแปรเกียวกับความรู ้ ความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้ านหลักการ ประกอบด้ วย
(1) พอประมาณ (2) มีเหตุผล (3) มีภูมิคุ ้ มกันและด้ านเงือนไข ประกอบด้ วย (1) ความรู ้ (2) คุณธรรม ซึง
ตัวแปรเหล่านี จะทําให้ ทราบ(1) ระดับความรู ้ ความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา(2) ระดับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
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5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีทําการศึกษาครั งนีคือ ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนีเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้ แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏธนบุรี3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวน 115,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) การวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยจะ
ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางYamane ทีระดับ
ความเชือมัน 95% (Yamane อ้ างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึงต้ องใช้ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 420
คน จากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน(Multi-stage Sampling) ซึงจะทําการ
สุ่มนักศึกษา เพือให้ ได้ ตัวแทนของประชากรทีทําการศึกษา
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนีมีดังนี
1. แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบ2
ตัวเลือก ถูก-ผิด จํานวน 20 ข้ อ โดยจะทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน420 คน โดยหาความเชือมัน
ของแบบทดสอบด้ วยสู ตรคูเดอร์ ริชาร์ดสั นKR-20 มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.750
2. แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยข้ อความทีสร้ างขึ นเป็ นแบบมาตรประเมินค่า(Rating scale) แบบ 3 ระดับ ซึงวัด
ความเชือมันได้ทีระดับ 0.830
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ได้ ผลการวิเคราะห์ดังนี
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6. การวิเคราะห์ และการอภิปรายผล
ตารางที 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดั บความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวม

X

14.79
14.93
16.19
16.23
16.14
14.90
15.53

SD.
2.11
2.03
2.07
2.04
1.78
2.35
2.16

ระดับความรู ้
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 1 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุก
มหาวิทยาลัยมีระดั บความรู ้ อยู่ในระดับสูง ซึงจากผลการศึกษานี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทรงศั กดิ ศรีบุญ
จิตต์ และคณะ (2551) พบว่าประชาชนในภาคบริการมีความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อภิชาต ชูเกียรติสกุล(2551) พบว่า ข้ าราชการทหารสังกัดกอง
พันพัฒนาที 3 มีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการรับรู ้ เนื อหาสาระ
และเข้ าใจในเนื อหาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศักชัดิย คํ าชู
(2550) พบว่า เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนในศู นย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความ
เข้ าใจทีถูกต้ องเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็ นแนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็ นแนวคิดพึงตนเอง ไม่ประมาณ รู ้ จักกเ ็บออม ไม่ฟุ ่ มเฟื อย ใช้ ทรัพยากรที
มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด มีการวางแผน ใช้ ความรู ้ คู่คุ ณธรรม
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ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏโดยภาพรวม
พฤติกรรม
1. ด้ านความพอประมาณ
2. ด้ านความมีเหตุผล
3. ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน
รวม

X

1.11
1.38
1.46
1.32

SD.
0.26
0.24
0.27
0.21

ระดับพฤติกรรม
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าระดับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านความมีเหตุผลและ
ด้ านภูมิคุ ้ มกันอยู่ในระดั บสูง และด้ านความพอประมาณนักศึกษามีระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549) พบว่า ประชาชนทีเข้ าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริมี
พฤติกรรมอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้ อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550)
พบว่าบุคลากรสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้ให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และยังมีเงินเหลือเก็บออม มี
การใช้ เหตุผลเพือแก้ ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นเรืองความประหยัดและคุ ้ มค่า
นอกจากนี ผลการศึกษายังสอดคล้ องกับงานวิจัย ตวงพร ศรีวิชัย (2550) พบว่านักเรียนเตรียม
ทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดั บการปฏิบัติ ดังนี ด้ านวัฒนธรรม
ด้ านสังคม ด้ านสิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ
(2551) พบว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในภาพรวมพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมด้ านการใช้ จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั งถึงเป็ น
ประจํา ด้ านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดั บบ่อยครั งด้ านความมีเหตุผลมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
บ่อยครั ง ด้ านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั งนอกจากนี ยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ ทรงศักดิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ(2551) พบว่าการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นั นมี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ ความเข้ าใจหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู ้ ทีมีความเข้ าใจมากจะ
นํามาประยุกต์ใช้ มาก ส่วนผู ้ ทีเข้ าใจน้ อยก็นํามาใช้ น้อย
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7. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ดังนี
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยู่ในระดั บสูง ( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ อยู่ในระดั บสูง จากผลการศึกษาเกียวกับความรู ้ ความเข้ าใจของนักศึกษาเกียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั 6ง แห่ง มีความรู ้ ความเข้ าใจอยู่ใน
ระดับสูง ทั งนี อาจเนืองมาจากในปัจจุบันทั งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์การใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง มี
การประชาสัมพันธ์ในสือต่าง ๆ อีกทั งนักศึกษาได้ มีการเรียนเกียวกับเนื อหาเศรษฐกิจพอเพียงในชั นเรียนมา
บ้ างแล้ ว จึงทําให้ นักศึกษามีความรู ้ เกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั งในประเด็น ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้ มกันทีดี อยู่ในระดับสูง
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดั บสูง( X = 1.35) เมือพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พบว่า
(1) ด้ านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 1.11) (2) ด้ านความมี
เหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสู ง( X = 1.38) และ (3) ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน นักศึกษามี
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง( X = 1.49) จากผลการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครได้ มีการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการเก็บออมเงิน การดําเนินชีวิตด้ วย
ความประหยัด การใช้ ทรัพยากรอย่างรู ้ คุ ณค่า การทีนักศึกษามีพฤติกรรมเช่นนี อาจเนืองมาจากนักกษา
ศึ
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กต่างจังหวัด ต้ องเช่าหอพักอยู่ รายรับจะมีอย่างจํากัด ดังนั นเขาจึง
ต้ องใช้ จ่ายเงินทุกบาทอย่างประหยัดและรู ้ คุณค่า จึงนําไปสู่การมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั งนี มี4 ข้ อ ดังนี 1) ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการจัดกิจกรรมทีหลากหลาย เช่น การประชุมสั มมนา การอบรมให้ ความรู ้
การฝึ กปฏิบัติ 2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ กับนักศึกษา 3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มีการเรียนการสอนเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั งทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ 4) ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใช้ เศรษฐกิจพอเพียงให้ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่าง ๆ เพือ
จะได้ มีแนวทางทีเหมาะสม ชัดเจน และเป็ นรูปธรรมทีสามารถนําไปใช้ เป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติได้ จริง
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบันเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ คนไทยตกอยู่ในภาวะ
เดือดร้ อน ทั งปัญหาด้ านเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึงนับวันจะยิงทวีความรุนแรงมากขึ น
เนืองจากสังคมไทยจะให้ ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทําให้ คนทําทุกวิถีทาง
เพือให้ ได้ในสิงทีต้ องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ นําความรู ้ ความสามารถของตน
ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้ อนทีจะเกิดกับคนอืนในสั งคม ขอเพียงให้
ตนเองได้ รับประโยชน์สู งสุดก็พอ ทุกคนต้ องการทีจะตอบสนองความต้ องการของตนเอง จึงเกิด
การแข่งขันกันเพือให้ ได้ เงินตราโดยไม่จํากัดรูปแบบ เช่น การฉ้ อโกงรวมถึงการฉ้ อราษฎร์บังหลวง
การดําเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชื อเมืองพาน, 2551) ซึงทั งหมดทีกล่าวมาเป็ นปั ญหาที
เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปั ญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม
ปั ญหาความรุนแรงต่าง ๆ ปั ญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติทีไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย
ปั จจุบันเยาวชนไทยได้ รับการเลี ยงดู ทีแตกต่างจากอดีตครอบครัวทีพ่อแม่เลี ยงดูลู กแบบ
เอื ออาทร ให้ ความรัก ดูแลลูกและให้ ทุกสิงทุกอย่างแก่ลู กเพือให้ ลมีูกโอกาสได้ เรียนหนังสือ
ทัดเทียมเพือน โดยไม่ต้องทําหน้ าทีอืน ๆ และลูกทีดี ลูกทีน่ารักคือลูกทีตั งอกตั งใจเรียน เรียนเก
่ง
ได้ เกรดดี และไม่ก่อเรืองราวให้ พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่สามารถหาทุกสิงทุกอย่างทีลูก
ต้ องการให้ ได้ ก็คงจะไม่ทําให้ เกิดปัญหามากมาย แต่ในครอบครัวของเด็กทีขาดวัตถุบางอย่างแต่
ว่าต้ องการสิงนั นมาอย่างง่าย ๆ จะทําให้ เด็กขาดความยั งคิด และหลงผิดได้ โดยง่าย ๆ ในภาวะ
บริโภคนิยมซึงเต็มไปด้ วยสิงเร้ ามากมายนี หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึงจะเห็น
ว่าเด็กไทยปั จจุบันมีความคิดเปลียนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยู่ในความเสียงสูงเพราะเขาจะ
กล้ าทําสิงผิด ๆ ดังนั นจะเห็นได้ ว่าในปัจจุบันการดําเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ ความสําคั ญกับวัตถุ
นิยม ความฟุ ้ งเฟ้อ มีความต้ องการทีไม่รู ้ จักพอ ใช้ จ่ายเงินเกินความจําเป็ น ก็จะทําให้ สังคมไทยใน
อนาคตน่าเป็ นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์ทีสําคัญทีสุ ดทีจะพัฒนาประเทศชาติให้
มีความเจริญก้ าวหน้ าในอนาคต
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จากปั ญหาต่าง ๆ ทีกล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความสําคั ญและหาแนวทางแก้ ไขปั ญหานี
อย่างเร่งด่วน ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550-2554) ทีมุ่งเน้ นจะ
พัฒนาประเทศให้ เป็ นสังคมทีอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมียุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้ มีคุ ณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุ ้ มกัน โดยมีจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู ้ ของคนทุกกลุ่มทุกวัย(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้
ทรงเน้ นยํ าเป็ นแนวทางการแก้ ไขเพือให้ รอดพ้ น และสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมันคงและยังยืน
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลียนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทยก็กลายเป็ นอุดมการณ์
สําหรับคนทุกชนชั นในสังคมไทยทีอยากใช้ ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั งผู ้ คนในวั ยรุ่นหนุ่มสาว
เช่นกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระราชทาน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ กับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ ว่า
“เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรัชญาชีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิ บ ัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทังในการพั ฒนาและบริ หารประเทศให้ดําเนิ นไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒนาเศรษฐกิจเพือให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิ วัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที
ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงทั งภายนอกและภายใน ทังนี
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ งในการนําวิ ชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐานจิ ตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นั กทฤษฎี และนั กธุรกิ จในทุกระดับให้มีจิตสํานึกใน
คุณธรรมความซื อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบคอบ เพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี” (สุภัทรา บุญปั ญญโรจน์, 2550)
การทีปรัชญาได้ รับการยอมรับทั งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสั งคมไทยเช่นนี
เป็ นเพราะปรัชญานีมาจากประสบการณ์ทีเป็ นจริงของการพัฒนาทัวทุกพื นทีของประเทศ เพราะ
มาจากการกลั นกรองพระบรมราโชวาทอั นมีพื นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงาน
โครงการหลวง ทีพระองค์ท่านได้ ทรงพัฒนาในภูมิสังคมต่าง ๆ ทัวประเทศ จึงเป็ นประสบการณ์ที
แท้ จริงของประชาชนส่วนใหญ่ เป็ นการพัฒนาทีให้ ความสําคัญมุ่งให้ คนสามารถพึงตนเองได้
ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็ นขั นตอน ไม่สุดโต่ง เป็ นตามหลักมั ชฌิมาปฏิปทา
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ของพุทธศาสนา อันเป็ นทียอมรับของประชาชนโดยทัวไป ทั งยังให้ หลั กการพัฒนาทีเน้ นองค์รวม
โดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั งด้ านวัตถุสังคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม จึงช่วยให้ มีกรอบทีกว้ าง
กว่าในอดีตทีมักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญานี ไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี ว่าให้ มีความ
รู ้ เท่าทันให้ มีความสามารถทีจะรับความผันผวนของการเปลียนแปลงได้(สมพร เทพสิทธา, 2550)
ดังนั นจะเห็นได้ ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม
เพือให้ ชีวิตอยู่บนพื นฐานความพอเพียงในทุกเรือง หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้จะทําให้ เยาวชนเติบโตเป็ นผู ้ ใหญ่ทีมีคุ ณภาพ และจะนําไปสู่การ
นําพาประเทศให้ รอดพ้ นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้
ดังนั นผู ้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ว่านักศึกษามีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเรืองนี อย่างไรและมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับใด อีกทั งนักศึกษามีความคิดเห็นเกียวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
1.2.2 เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
1.2.3 เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต

1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 นักศึกษามีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง
1.3.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับสูง
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.4.1.1 ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนีเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน
115,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางYamane ทีระดับ
ความเชือมัน 95% (Yamane อ้ างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึงต้ องใช้ กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 420 คน จากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน(Multi-stage
Sampling) ซึงจะทําการสุ่มนักศึกษาเพือให้ ได้ ตัวแทนของประชากรทีทําการศึกษา
1.4.1.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุ ณภาพ
ในการสนทนากลุ่ม ผู ้ วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยทําการสนทนา
เกียวกับประเด็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาทีทําการสนทนากลุ่ม6 กลุ่ม จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั ง6 แห่ง จํานวน 36 คน
1.3.2 ตัวแปรทีศึกษา
1.3.2.1 ตัวแปรต้น ได้ แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน
รายจ่ายต่อเดือน ภูมิลําเนา และความรู ้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความรู ้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา ระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาและความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ น
แนวทางใน การดําเนินชีวิต
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1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความรู ้ และความ
เข้ าใจของนักศึกษาเกียวกับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึงประกอบด้ วยหลักการ
สําคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ ้ มกันทีดี และเงือนไขการ
ตัดสินใจ 2 ประการ คือ ความรู ้ และคุณธรรม
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนใน
เรืองต่าง ๆ ของนักศึกษาทีแสดงออกถึงการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต ประกอบด้ วย
1. ความพอประมาณ ได้ แก่ พฤติกรรมเกียวกับการใช้ จ่ายเงินอย่างพอประมาณ
การออมเงิน การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ ้ มค่า
2. ความมีเหตุผล ได้ แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจเกียวกับการใช้ จ่ายเงิน
การทํางาน การคบเพือน
3. การมีภูมิคุ ้ มกันได้ แก่ พฤติกรรมเกียวกับการวางแผนการใช้ จ่ายเงิน
การวางแผนในการทํางาน การวางแผนการเรียนการสอน และพฤติกรรมทีแสดงออกถึง
ความซือสัตย์สุจริต ความขยันหมันเพียร และความอดทน
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
6 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิต
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.6 ประโยชน์ ที คาดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื นฐานในการส่งเสริมและ
พัฒนาการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การวางนโยบายพัฒ นานัก ศึก ษาทั งในด้ า นการจัด การเรี ย นการสอน และคุณ ภาพชี วิต ของ
นักศึกษาบนพื นฐานความพอเพียง

http://www.ssru.ac.th

บทที 2
วรรณกรรมที เกี ยวข้ อง
การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้ วิจัยได้ทําการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัยที
เกียวข้ องโดยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดั บดังนี
2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.2 โครงสร้ างและเนื อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมและพัฒนาการของวัยรุ่น
2.4 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
มีผู ้ กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไว้ หลายท่าน ดังนี
สมพร เทพสิทธา (2550: 14 – 15) ได้ กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ได้ พระราชทานพระราชดํารัสเกียวกับการพออยู่พอกิน ซึงเป็ นเรือง
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั นเศรษฐกิจของไทยกําลังเฟื องฟู เรืองเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงไม่ได้ รับความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าทีควร ในกลางปี 2540 ประเทศ
ไทยต้ องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง ในวันที 4 ธันวาคม 2540
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ มีพระราชดํารัสเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสังมีข้อความ
ตอนหนึงว่า
“การจะเป็ นเสือนันไม่สําคัญ สําคัญทีเราพออยู่พอกิ นและมีเศรษฐกิ จการเป็ นอยู่แบบ
พอมีพอกิ น” และ “คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อย ก็
เบียดเบียนคนอืนน้อย” จากพระราชดํารัสในวันที 4 ธันวาคม 2540 ทําให้ ทางราชการ ธุรกิจเอกชน
และประชาชนมีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอย่างกว้ างขวาง
นอกจากนี หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้ มีหลายหน่วยงานน้ อมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ดังที สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ เชิญผู ้ ทรงคุณวุฒิ
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ในทางเศรษฐกิจ และสาขาอืน ๆ มาร่วมกันประมวลและกลันกรองพระราชดํารัสเรืองเศรษฐกิจ
พอเพียงและขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร่ เพือเป็ นแนวทางปฏิบัติต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ ไขมีข้อความดังต่อไปนี
“เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นปรัชญาชีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิ บ ัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตังแต่ระดั บครอบครัว ระดั บชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนิ นไปทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิ จเพือให้ก้าวทั นต่อยุคโลกาภิ วัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อั นเกิ ดจากการเปลียนแปลงทั งภายนอกและ
ภายใน ทั งนี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ งในการนําวิชา
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินทุกขั นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐาน
จิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิ จในทุกระดับ ให้มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื อสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบคอบ เพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทังด้านวัตถุสังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี”
เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ได้ กล่าวถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ จะต้ อง
มีเงือนไข 3 ประการ คือ
1. เงือนไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการนําหลักวิชาความรู ้ และเทคโนโลยีที
เหมาะสมมาใช้ ทั งในขั นวางแผนและปฏิบัติ เป็ นเศรษฐกิจบนพื นฐานของความรู(Knowledge
้
Base Economy) และเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ (Learning Society)
2. เงือนไขคุ ณธรรม การสร้ างคุณธรรมให้ เกิดขึ นในสั งคมโดยกลไกการเลี ยงดู ในครอบครัว
การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสังสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึ กจิตข่มจิตของตนเอง ซึง
บุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนทีจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ จะต้ องนําระบบ
คุณธรรมและความซือสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน
3. เงือนไขในการดําเนินชีวิต ต้ องมีความรอบรู ้ ทีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต มีความ
เข้ มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ
ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็ นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบ
เศรษฐกิจแห่งคุ ณธรรม เป็ นระบบเศรษฐกิจเพือความยังยืน เมือนํามาประยุกต์ใช้ กับตัวเองและ
หน่วยงานจะช่วยให้ ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล ทั งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุ ้ มกัน
หรือความเข้ มแข็ง พร้ อมรับผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทั ง4 ด้ าน ชีวิตและองค์กรก็จะรุดหน้ าไป
อย่างมันคง
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ประโยชน์ทีได้ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุปได้ ดังนี (1) เป็ นหลักคิดใน
การดําเนินชีวิตของทุกคน (2) ผู ้ บริหารนํามาใช้ ในการกําหนดแนวนโยบายขององค์กร (3) ผู ้ ปฏิบัติ
นํามาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดแนวการปฏิบัติงาน นอกจากนี มีการประยุกต์ใช้ ในด้ านต่าง ๆ
ดังนี (1) ด้ านจิตใจ จะทําให้ จิตใจเข้ มแข็ง สามารถพึงตนเองได้ มีจิตสํานึกทีดี เอื ออาทร
ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลั ก (2) ด้ านสังคม จะช่วยเหลือเกื อกูล รู ้ รักสามั คคี
สร้ างความเข้ มแข็งในครอบครัวและชุมชน (3) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม รู ้ จักใช้ และ
มีการจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดความยังยืนสูงสุ ด(4) ด้ าน
เทคโนโลยี รู ้ จักใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพแวดล้ อม พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก
นอกจากนี สมพร เทพสิทธา(2550: 15-26) ได้ กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริประกอบด้ วยหลั กการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ
1. เป็ นปรัชญาแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดั บ ตั งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
2. เป็ นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดําเนินไปในทางสายกลาง
3. จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพือให้ สมดุลและพร้ อมต่อการ
รองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วกว้ างขวางทั งด้ านวัตถุ สังคม สิงแวดล้ อมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
4. ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นทีจะต้ องมี
ระบบภูมิคุ ้ ม กัน ในตัวที ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายนอกและภายใน
5. จะต้ องอาศัย ความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ งในการนํ า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั นตอน
6. จะต้ องเสริมสร้ างพื นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าทีของรัฐ นักทฤษฏี
และนักธุรกิจในทุกระดั บให้ มีสํานึกในคุ ณธรรมความซือสั ตย์สุจริตและให้ มีความรอบรู ้ ทีเหมาะสม
ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
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หลักการที สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการทีสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนคนอืนและผู ้ อืน
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้ องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยทีเกียวข้ อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึ นจากการกระทํานั น ๆ อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมิคุ ้ มกันทีดี หมายถึง การมีคุ ณธรรมเป็ นเครืองยึดเหนียว เตรียมตัวให้ พร้ อมกับ
ผลกระทบและการเปลียนแปลงด้ านต่าง ๆ ทีจะเกิดขึ นโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคตทั งใกล้ และไกล
เงื อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่ าง ๆ
การตัดสินใจและการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ องอาศัยทั งความรู ้ และ
คุณธรรมเป็ นพื นฐาน
1. เงือนไขความรู ้ ประกอบด้ วย ความรอบรู ้ เกียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องอย่างรอบ
ด้ าน ความรอบคอบทีจะนําความรู ้ เหล่านั นมาพิจารณาให้ เชือมโยงกัน เพือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั นปฏิบัติ
2. เงื อนไขคุณธรรม มีจิตสํานึกในด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่น ความซือสัตย์สุจริ ต
ความขยันหมันเพียร ความอดทน มีความพอประมาณ ใช้ สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติ 4 ด้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก
ซึงเกียวกับเรืองวัตถุทีเป็ นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน กําไร ไม่เกียวกับเรื องจิตใจซึงเป็ นนามธรรม
แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้ างขวางกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมหรือเศรษฐกิจ เพราะครอบคลุมถึง
4 ด้ าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคมและมิติด้านวัฒนธรรม
1. มิติด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิ จแบบพออยู่พอกิน ให้ มีความขยันหมันเพีย ร ประกอบ
สัมมาอาชี พ เพื อให้ พึงตนเองได้ ให้ พ้น จากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดําริเป็ นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงซึงได้ ช่วยให้ เกษตรกรจํานวนมากมี
รายได้ เ พิ มสูงขึ น มีชี วิตที เป็ นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ พ้ น จากการเป็ นหนี และความยากจน
สามารถพึงตนเองได้ มีครอบครัวทีอบอุ่นและเป็ นสุข
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2. มิติด้านจิตใจ
เศรษฐกิจพอเพียงเน้ นทีจิตใจทีรู ้ จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิงทีมี ยินดีใน
สิงทีได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้ องเริมทีตัวเอง โดยสร้ างรากฐานทางจิตใจทีมันคง โดยเริ ม
จากใจทีรู ้ จักพอ เป็ นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) ได้ เขียนไว้ ในหนังสือเรือง “ใต้ เบื องพระยุคลบาท” ว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงกล่าวโดยสรุปคือการหันกลับมายึดเส้ นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต
โดยใช้ หลักการพึงตนเอง 5 ประการ คือ
พึงตนเองทางจิตใจ คนทีสมบูรณ์พร้ อมต้ องมีจิตใจทีเข้ มแข็ง มีจิตสํานึกว่าตนนั นสามารถ
พึงตนเองได้ ดังนั นจึงควรทีจะสร้ างพลังผลักดันให้ มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู ้ ชีวิตด้ วยความสุจริ ต
แม้ อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จบ้ างก็ตาม มิพึงควรท้ อแท้ ให้ พยายามต่อไป พึงยึดพระราชดํารัส
“การพัฒนาตน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทีว่า
“บุคคลต้องมี รากฐานทางจิ ตใจที ดี คื อความหนักแน่น มันคง ในสุจริ ตธรรมและความ
มุ่งมันที จะปฏิ บ ัติหน้าที ให้จนสําเร็ จ ทังต้องมี กุศโลบายหรื อวิ ธีการอันแยบยลในการปฏิ บ ัติงาน
ประกอบพร้อมกันด้วยจึ งจะสัมฤทธิ ผลดี แน่นอน และบังเกิ ดประโยชน์ อัน ยังยื นแก่ตนเองและ
แผ่นดิ น”
พึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้ างให้ แต่ละชุมชนในท้ องถินได้ ร่วมมือช่วยเหลือเกื อกูลกัน
นําความรู ้ ทีได้ รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ ได้ รับประโยชน์ซึงกันและกัน ดังพระบรมราโชวาททีว่า
“เพื อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพี ยงกันไม่ลดหลัน จึ งขอให้ทุก คนพยายามที จะทํ างานใน
หน้าทีอย่างเต็มทีและให้มีการประสานสัมพันธ์ กันให้ดีเพือให้งานทังหมดเกื อหนุนสนับสนุนกั”น
พึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริ มให้ มีการนําเอาศักยภาพของผู ้ คนใน
ท้ องถิน สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุในท้ องถินทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึงส่งผลให้ เกิดการพัฒนาประกาศได้ อย่างดียิง สิงดีก็คือการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิน (Local
Wisdom) ซึงมีมากมายในประเทศ
พึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพือให้ ได้ มาซึง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีสอดคล้ องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิงสําคัญสามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม ซึงสอดคล้ องกับพระราชดํารัสทีว่า
“จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ คือ เป็ นสถานทีสําหรับค้นคว้าวิ จัยในท้องที เพราะว่าแต่ละ
ท้องที สภาพฝนฟ้ าอากาศและประชาชนในท้องทีต่างกันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน”
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พึงตนเองในทางเศรษฐกิ จ หมายถึง สามารถอยู่ได้ ด้วยตนเองในระดับเบื องต้ น กล่าวคือ
แม้ ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้ องถินของตนเองเพือการยังชีพ และสามารถนําไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ ด้วย
3. มิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ พอเพี ยงมุ่งให้ เกิดสังคมที มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอื ออาทร
ช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้ เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพือให้ ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้ โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ ายทําลายกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สภายุวพุทธิกสมาคม
แห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื ออัญ เชิ ญไปด้ านในพิ ธีเ ปิ ดการประชุมยุวพุท ธิ กสมาคมทัว
ประเทศครั งที18 ในวันที 18 มกราคม 2530 มีข้อความทีสําคัญดังนี
“การสร้างสรรค์ แผ่นดิ นไทยให้เป็ นแผ่นดิ นทอง หรื อการช่วยตัวเองในปั จจุบ ันนี เห็นว่า
จําเป็ นอย่างยิ งทีจะต้องทําความสงบให้เกิ ดขึนก่อนโดยเร็ว เพราะถ้าความสงบยังไม่เกิ ด เราจะคิ ด
อ่านแก้ปัญหาหรื อจะรวมกําลังกันทํางานช่วยตัวเองไม่ได้ ความสงบนันภายนอกได้แก่สถานการณ์
อันเรี ยบร้อยเป็ นปกติ ไม่มีวุ่นวายขัดแย้ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบเบี ยดเบี ยนหรื อมุ่งร้ายทําลาย
กัน ภายในได้แก่ความคิ ดจิ ตใจทีไม่ฟุ ้ งซ่านหวันไหวหรื อเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอํานาจความ
มักได้เ ห็นแก่ ตัว ความร้ ายกาจเพ่งโทษ ความหลงใหลเห่อเหิ ม อันเป็ นต้นเหตุของอกุศลทุจริ ต
ทังหมด การทําความสงบนันต้องเริ มทีภายในตัวในใจก่อน”
4. มิติด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต (Way of life) ของประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตทีประหยัดอดออม มีชีวิตทีเรียบง่าย ไม่
ฟุ ้ งเฟ้อ ฟุ ่ มเฟื อย ไม่ตกเป็ นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึงทําให้ เกิดการเป็ นหนี เป็ นสิน เกิด
การทุจริตคอรัปชันซึงปัญหาสังคมทีร้ ายแรงทีสุ ดปั ญหาหนึงทีบ่อนทําลายความมันคงของชาติ
สาเหตุประการหนึงของความยากจนคือการขาดการประหยัดและอดออม ใช้ เงินเกินกว่ารายได้ ใช้
จ่ายเงินซื อเครืองอุปโภคบริโภคทีเกินจําเป็ นใช้ จ่ายเงินเพือการเทียวเตร่และความสนุกสนานทีเกิน
ขอบเขต คนไทยมักจะชอบแข่งขันกันในการใช้ สินค้ าทีมียีห้ อราคาแพง ทําให้ ใช้ จ่ายเงินอย่าง
สุรุ่ยสุร่ายฟุ ่ มเฟื อยเกินฐานะตามคํากล่าวทีว่า“มีรายได้ น้อยแต่มีรสนิยมสูง” เมือรายได้ ไม่พอก็กู ้
หนี ยืมสินหรือซื อสินค้ าเงินผ่อน ทําให้ ต้องมีหนี สิน จํานวนหนี สินได้เพิมพูนขึอย
นเรืๆ บางคนไม่มี
เงินชําระหนี สินก็ต้องหาทางออกโดยการทุจริตหรือการฆ่าตัวตาย
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ในทางเศรษฐกิจ เงินออม (Saving) ของประชาชนถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ประเทศทีมีเงินออมสูง ก็ไม่จําเป็ นต้ องไปกู ้ ยืมเงินได้ ส่วนประเทศทีมีเงินออมตําหรือไม่มี
เงินออมก็จะต้ องกูเงิ้ นจากต่างประเทศมาใช้ หากกู ้ และเป็ นหนี มากเกินไปก็จะทําให้
กระทบกระเทือนต่อฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เช่น การทีประเทศไทยต้ องกู ้ ยืม
เงินจากต่างประเทศเป็ นจํานวนถึง 90,000 ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกาในกลางปี 2540 เป็ นเหตุ หนึง
ทีทําให้ ประเทศไทยต้ องประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง
คนทีมีเงินออมจะต้ องเป็ นคนประหยัด ใช้ จ่ายน้ อยกว่ารายได้ คนทีไม่ควบคุมการใช้ จ่าย มี
นิสัยฟุ ้ งเฟ้อฟุ ่ มเฟื อย เห็นคนอืนมีก็อยากมีบ้าง ทั งทีฐานะทางการเงินไม่อํานวยให้ จะพยายามหา
เงินมาไม่ว่าโดยทางสุจริต ไม่ว่าโดยชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี ยวกับความฟุ ้ งเฟ้อมี
ข้ อความทีสําคัญดังนี
“ความฟุ ้ งเฟ้ อทําให้เกิ ดความไม่พอ คนเราฟุ ้ งเฟ้ อก็ไม่มีทางที จะหาทรัพย์ มาป้ อนความ
ฟุ ้ งเฟ้ อได้ ความฟุ ้ งเฟ้ อเป็ นปากทีหิ วไม่หยุด เป็ นปากที หิ วตลอดเวลาอนเท่
ป้ าไรไม่พอ หาเท่าไร
ไม่พอ ฉะนันจะต้องหาทางป้ องกันวิ ธีทีจะนํามาป้ อนความฟุ ้ งเฟ้ อ ซึงก็คือการทุจริ”ต
กล่าวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อปฏิบัติทีสําคัญดังนี
1. มีชีวิตทีเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ ้ งเฟ้อฟุ ่ มเฟื อย
2. ให้ ยึดถือทางสายกลาง รู ้ จักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ
3. มีความเมตตาเอื ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน ไม่มุ่งร้ ายทําร้ ายกัน
4. ประกอบสัมมาอาชีพด้ วยความขยันหมันเพียร ซือสัตย์สุจริต ใฝ่ หาความรู ้ เพือนํามาใช้
ให้ เป็ นประโยชน์
5. ให้ สามารถพึงตนเองได้ ให้ พ้นจากความยากจนให้ สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้ อน ไม่
ตกเป็ นทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวได้ พระราชทานพระราชดํารัสเกี ยวกับ ความสําคัญ ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ ดังนี
“เศรษฐกิ จพอเพี ย งเป็ นเสมื อ นรากฐานของชี วิ ต รากฐานความมันคงของแผ่ น ดิ น
เปรี ยบเสมื อนเสาเข็มที ถูกตอกรองรับบ้านเรื อนตัวอาคารไว้น ันเอง สิ งก่อสร้างจะมันคงได้อยู่ที
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซําไป”
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กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญดังนี
1. เป็ นรากฐานทีสําคัญของชีวิตของแต่ละคน ให้ สามารถดําเนินชีวิตอย่างถูกต้ อง ตั งตน
ได้ ในทางเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขและเป็ นประโยชน์
2. เป็ นรากฐานทีสําคัญของสังคม ทําให้ สังคมมีความปกติสุข ไม่เบียดเบียนกัน มีความ
เมตตาเอื ออาทรต่อกัน ไม่มีการขัดแย้ ง แตกแยกความสามัคคี
3. เป็ นรากฐานที สํ าคัญ ของประเทศชาติ ทํ าให้ ก ารบริ ห ารประเทศมี ความโปร่ งใส
ปราศจากการทุจริ ตคอรัปชัน มีการใช้ อํานาจที เป็ นธรรมเพือประโยชน์ ส่วนรวม ประเทศชาติมี
ความเจริญรุ่งเรืองก้ าวหน้ าอย่างสมดุลและยังยืน
พระราชดํารัสเกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้ รวบรวมพระ
ราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ ดังนี
1. มิติด้านการทํางาน
“การทํางาน อย่างให้ มีคุณภาพ ให้ ได้ ผลบริบูรณ์ จะทําอย่างไรเบื องต้ น ต้องทําความเห็น
ให้ ถูกต้ องในงานทีจะทําเสียก่อนโดยใช้ ปัญญาไตร่ตรองให้ เห็นเหตุทีแท้ ผลทีแท้ ทีถูกต้ องตรงตาม
เป้าหมายทึงมุ่งหวัง แล้ ววางแผนการอันแน่นอนทีจะดําเนินการต่อไป ด้ วยหลักวิชา ด้ วยความ
ร่วมมือปรองดองกัน และสําคัญทีสุ ด ต้ องมีความพากเพียร ไม่ย่อหย่อนในอั นทีจะกระทําต่อไป
จนกว่าจะเป็ นผลสําเร็จ”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของ
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 19 กรกฎาคม 2516)
2. มิติด้านการลงทุน
“การลงทุนอย่างมากนั นบอกให้ เขาทราบว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าคยทํ
เ าโรงงานเล็ก ๆ
ทีทางภาคเหนือ ใช้ เงินสามแสนบาท เพือทีจะเอาผลิตผลของชาวบ้ านชาวเขามาใส่กระป๋ องแล้ ว
ขาย ก็ได้ ผลเป็ นโรงงานเล็ก ๆ บอกว่าทีเขาลงทุนเป็ นล้ าน รู ้ สึกว่าเสียง เขาบอกว่าต้ องทําอย่างนั น
เขาก็ลงทุนทําไปทํามาสับปะรดทีอําเภอบ้ านบึง ทางชลบุรี ก็มีไม่พอ เมือไม่พอต้ องไปสังสับปะรด
มาจากปราณบุรี สับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมา ก็ต้องเสียค่าใช้ จ่ายมาก ทําไปทํามาโรงงานก็
ล้ ม อย่างนี ก็แสดงให้ เห็นว่า ทําโครงการอะไรก็ต้องนึกถึงขนาดทีเหมาะสมกับทีเรียกว่าอัตภาพ
หรือกับสิงแวดล้ อม”
(พระราชดํารัสเนืองในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา : 5 ธันวาคม 2540)
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3. มิติด้านการประกอบอาชีพ
“ขอให้ ทุกคนจงรําลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพทีมุ่งหวัง จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน
เหนือสิงอืนใด และรักษามรรยาทของการประกอบอาชีพโดยเคร่งครัด จนหมันฝึ กฝนตนเองให้
ทันสมัยในวิทยาการประกอบโรคศิลปะอยู่เสมอ”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรและอนุปริ ญญาบั ตร
ของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 1 เมษายน 2498)
4. มิติด้านความเจริญของประเทศ
“สมัยนี เป็ นสมัยพัฒนาประเทศ เรากําลังร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเร่งรีบ
และได้ รับผลดีจากโครงการเหล่านั นแล้ วอย่างน่าพอใจ หลายประการ ความเจริญของประเทศ นั น
หมายถึงความเจริญของประชาชนเป็ นส่วนรวม สมําเสมอทั งประเทศ”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรและอนุปริ ญญาบั ตร
ของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 20 กรกฎาคม 2510)
5. มิติด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
“ความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึ นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในบ้ านเมืองของเรา ทําให้ เกิด
ความรู ้ สึกว่าประเทศไทยและคนไทยกําลังเสือมลงกําลังจะถูกกลืนหายไปกับอิทธิพลแห่งความ
เสือมในโลกปั จจุบัน ความรู ้ สึกเช่นนี ไม่ตรงกับความจริงนัก เพราะคนไทยเรามีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีสมบัติทั งทางวัตถุและจิตใจอย่างอุดมสมบูรณ์ มาแต่เดิม เป็ นการยากทีจะถู
กกลืนหรือถูก
ทําลายอย่างทีคิดกัน”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ : 5 สิ งหาคม 2514)
6. มิติด้านความสุข
“ความสุขความเจริญอั นแท้ จริงนั น หมายถึง ความสุขความเจริญทีบุคคลแสวงหามาได้
ด้ วยความเป็ นธรรม ทั งในเจตนาและการกระทําไม่ใช่ได้ มาด้ วยความบังเอิญ หรือด้ วยการแก่งแย่ง
เบียดเบียนมาจากผู ้ อืน ความเจริญทีแท้ นี มีลั กษณะเป็ นการสร้ างสรรค์ เพราะอํานวยประโยชน์ถึง
ผู ้ อืนและส่วนรวมด้ วย”
(พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย : 10 กรกฎาคม 2518
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2.2 โครงสร้ างและเนือหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11-15) ได้ กล่าวถึงโครงสร้ างและเนื อหาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ ว่า หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 เริมดําเนินการความ
เข้ าใจในปรัชญาก็มีทิศทางตรงกันมากขึ น อย่างไรก็ตามก็มีความต้ องการทีจะให้ มีความชัดเจน
กระชับมากขึ น เพือความสะดวกในการประยุกต์และการสือสารในวงกว้ าง จึงได้ มีคณะทํางาน
ทําการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพือแยกแยะโครงสร้ างและเนื อหาตามทีได้ พระราชทานมา
คณะทํางานได้ แยกองค์ประกอบของปรัชญาตามข้ อความทีได้ รับพระราชทานมาเป็ น กรอบ
ความคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงือนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
คณะทํางานนี สรุปว่ากรอบความคิดของปรัชญา เป็ นการชี แนะแนวทางการดํารงอยู่และ
ปฏิบัติตนทั งแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างการประยุกต์ทีเกิดขึ น โดยปรัชญาใช้ ได้ ทั งระดั บปัจเจกชน
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในทีนี มองในแง่การบริหารเศรษฐกิจ(ระดั บประเทศ) เป็ นการมอง
โลกในลักษณะทีเป็ นพลวัต มีการเปลียนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความเชือมโยงกับกระแส
โลก มุ่งผลทั งระยะสั นและระยะยาว เพือความมันคงและยังยืนในมิติต่าง ๆ เป็ นการเปลียนแปลง
กรอบแนวคิดในการพัฒนา สืบเนืองจากการเปลียนแปลงสภาพแวดล้ อมทั งภายในและภายนอก
ประเทศ
คุณลักษณะคือ เป็ นแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนตามแนวทางทีควรจะเป็ นใช้ ได้
กับประชาชนทุกระดับ ทุกหน้ าที เป็ นการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมิใช่เป็ นเฉพาะเรืองเศรษฐกิจ เพราะเป็ นแนวทางการปฏิบัติตนซึงมีหลายมิติ นอกจากนี ยังให้ มี
ความเท่าทันโลกคือกระแสโลกาภิวัตน์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิ ดเสรีเต็มที
อย่างไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดียวหรืออยู่โดยพึงพิงภายนอกทั งหมด
ความหมายของความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ ้ มกันทีดี
ต่อผลกระทบของการเปลียนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงทีสมบูรณ์
ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได้ บนขา
ของตนเอง (self-reliant) เป็ นการดําเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทําไม่มากเกินไป
ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้ จ่ายการออมอยู่ใน
ระดับทีไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ ตนเอง เป็ นสิงทีทําให้ เราทําอะไรเต็มตามศักยภาพ ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู ้ อืน เพือเป็ นการยืนได้ โดยลําแข้ งของตนเอง
ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายความว่า การตัดสินเกียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ทีมี
ความพอประมาณ ในมิติต่าง ๆ จะต้ องมีสติรอบรู ้ คิดถึงระยะยาว ต้ องมีเป้าหมายและวิธีการที
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เหมาะสม มีความรู ้ ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้ อมูลทีเกียวข้ อง ต้ องเป็ น
การมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสียง จะทําให้ มีความ
พอประมาณทั งในปั จจุบันและอนาคต ความสําคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชดํารัส
นี
“...ทุกคนจําเป็ นต้องหมั นใช้ปัญญาพิ จารณาการกระทําของตนให้รอบคอบอยู่
เสมอ ระมัดระวังทําการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัวเพือเอาชนะ
ความชัวร้ายทังมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงสําเร็จทีแท้จริ ง ทังในการงาน
และการครองชี วิต...”
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2516
การมีภูมิคุ ้ มกันในตัวดีพอสมควร(Self-immunity) พลวัตมิติต่าง ๆ ทําให้ มีการ
เปลียนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ น จึงต้ องมีการเตรียมตัวพร้ อมรับผลกระทบทีคาดว่า
จะเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงด้ านต่าง ๆ การกระทําทีเรียกว่าได้ ว่าพอเพียงไม่คํานึงถึงเหตุการณ์
และผลในปัจจุบัน แต่จําเป็ นต้ องคํานึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีจะเกิดขึ นใน
อนาคต ภายใต้ ข้อจํากัดของข้ อมูลทีมีอยู่ และสามารถสร้ างภูมิคุ ้ มกันพร้ อมรับการเปลียนแปลง
และการมีภูมิคุ ้ มกันจะทําให้ มีความพอเพียงแม้ เมือมีการเปลียนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ทีแย่ทีสุด
ก็รับมือได้
ทั งนี หากจะมีความพอเพีงยเงือนไขการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
เงือนไขความรู ้ ได้ แก่ มีความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงือนไขคุณธรรม
ความรอบรู ้ คือ มีความรู ้ เกียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้ าน ในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
เพือใช้ เป็ นประโยชน์พื นฐาน เพือนําไปใช้ ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู ้ ย่อมทําให้ มี
การตัดสินใจทีถูกต้ อง ทั งนี รวมถึง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถ
ทีจะนําความรู ้ และหลักวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเชือมโยงสัมพันธ์กัน และความมีสติ ตระหนัก
ถึงการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ นได้ ในการนําแผนปฏิบัติทีตั งอยู่บนหลักวิชาการต่าง ๆ เหล่านั นไป
ใช้ ในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทั งทางกายภาพและทางสังคม
ด้ วย
ในส่วนของคุ ณธรรม ความซือสัตย์สุ จริต ซึงครอบคลุมคนทั งชาติรวมทั งเจ้ าหน้ าที
นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้ าน คือ ด้ านจิตใจ/ปั ญญา และด้ านการกระทําในด้ านแรกเป็ นการเน้ น
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ความรู ้ คู่คุณธรรม ตระหนักในคุ ณธรรม มีความซือสัตย์ และมีความรอบรู ้ ทีเหมาะสม ส่วนด้ านการ
กระทําหรือแนวทางดําเนินชีวิต เน้ นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ
เงือนไขนี จะทําให้ การปฏิบัติตามเนื อหาของความพอเพียงเป็ นไปได้ ทําให้ ตนเองไม่มีความโลภ ไม่
เบียดเบียนผู ้ อืนหรือสังคม เพราะการมีความโลภจะทําให้ ทําอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเสียง ไม่
รู ้ จักพอ มีโอกาสทีจะกระทําการทุจริต
ปรัชญากล่าวถึงผลทีคาดว่าจะได้ รับ โดยความพอเพียงเป็ นทั งวิธีการและผล(End and
mean) จากการกระทํา โดยจะทําให้ เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาทีสมดุล และพร้ อมรับ
การเปลียนแปลง ความสมดุลและความพร้ อมรับการเปลียนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุก
ด้ าน ทั งด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความสมดุลของการ
กระทําทั งเหตุและผลจะนําไปสูความยั
่
งยืนของการพัฒนา ภายใต้ พลวัตทั งภายในและภายนอก
ประเทศ คณะกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้ สรุปโครงสร้ างเศรษฐกิจพอเพียงดัง
ภาพที 1 ต่อไปนี

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

ความรู ้
มีสติปัญญา รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง

มีภูมิคุ ้ มกัน
ในตัวทีดี
คุณธรรม
ซือสั ตย์ สุ จริ ต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปั น

นําไปสู่
เศรษฐกิจ / สังคม / สิ งแวดล้ อม / วัฒนธรรม
สมดุล / ยั งยืน / พร้ อมรับต่ อการเปลี ยนแปลง
ภาพที 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547)
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จากภาพนี มักจะสรุปสั น ๆ ว่าปรัชญานี เป็ นสามห่วง สองเงือนไขคือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้ มกัน ซึงเป็ นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู ้ คุณธรรม
เป็ นเงือนไขสองประการ
นอกจากจะยึดหลักสามห่วงสองเงือนไขแล้ ว ผู ้ ทีสนใจในทางปฏิบัติ อาจตีความหมายที
ง่ายต่อตนในการประยุกต์โดยมีในแนวทางเดียวกันได้ เช่นUNDP (2007) ระบุว่าการปฏิบัติตาม
ปรัชญาคือรู ้ ตัวว่าทําอะไร(Know what you are doing) ซือสัตย์และพากเพียร (Be honest and
persevere) ปฏิบัติตามทางสายกลางไม่สุดโต่ง(Take a middle path, avoid extremes)
ตัดสินใจอย่างไตร่ตรองรอบคอบ มีเหตุมีผล (Be sensible and insightful in taking decision) มี
การปกป้องจากการเปลียนแปลงทีรุนแรง (Build protection against shocks) หรือผู ้ ทีคุ ้ นเคย
ในทางศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติตนตามหลั ก สัปปุริสธรรม7 และ มรรค 8 ก็จะมีส่วนในการสร้ าง
ความพอเพียงเช่นกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นแนวคิดทีเหมาะกับพื นฐานสังคมไทย เพือการ
ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริญมันคง และมีความยังยืนในระยะยาวท่ามกลาง
กระแสการเปลียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ มีความมันคงในการเจริญเติบโต ไม่ผันผวนไปตามปัจจัย
เสียงต่าง ๆ โดยพิจารณาในหลายมิติเป็ นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรืองของเศรษฐกิจ มีลักษณะองค์รวม
ทีมีความครอบคลุม ทั งมิติจิตใจซึงกําหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
กฎระเบียบ ทีมีผลต่อสภาพแวดล้ อมของความพอเพียง
การกระทําตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต์ คือ การตัดสินใจที
เหมาะสม โดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั ดสินใจตามหลัก คือ สามห่วง สองเงือนไข
จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาทีสมดุลและยังยืน ลดความผันผวน
การประยุกต์ใช้ ปรัชญาทําได้ ในทุกระดั บ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใช้ หลั ก
ปรัชญาในการตั ดสินใจได้ ทั งของตัวเองและครอบครัว หากอยู่ในฐานะทีเป็ นการบริหารพัฒนา
ชุมชน องค์กรไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐและเอกชน ก็ใช้ หลั กปรัชญาในการตัดสินใจได้ ซึงก็คือ การใช้ ใน
ระดับทีกว้ างกว่าระดั บตนเองและครอบครัว หากอยู่ในฐานะทีจะเป็ นผู ้ กําหนดนโยบายหรือ
มาตรการระดับชาติก็สามารถใช้ เป็ นหลั กได้ เช่นกัน
การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสําเร็จ
แม้ ว่าจะเป็ นกรอบแนวคิดเดียวกัน แต่ละคนจะต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีให้
สอดคล้ องกับเงือนไข และสภาวะทีเผชิญอยู่ การยึดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยใน
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การให้ “ฉุกคิด” ว่าการตัดสินใจการดําเนินชีวิตหรือการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม
หรือไม่ จะมีความสมดุลยังยืนหรือไม่ มีความเสียงและการเตรียมรับความเสียงอย่างไร
การเปลี ยนแปลงที เกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษม วัฒนชัย (2550: 153-156) ได้ กล่าวถึงประเด็นทีเกียวข้ องกับปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง นั นคือการเปลียนแปลง ซึงธรรมชาติของการเปลียนแปลง มีดังนี
1. ทุกสิงทุกอย่างล้ วนมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา (กฎของไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกข์ขัง
อนัตตา)
2. การเปลียนแปลงเกิดจากเหตุ – ปั จจัย ซึงมีทั งเหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายใน
เหตุปัจจัยทีควบคุมได้ และเหตุปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ สามารถนําไปใช้ ได้ กับทุกระดับ ทั งระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดั บบริษัท ระดับองค์กร ระดั บชุมชน และระดับประเทศ เมือนําไปใช้ ที
ระดับใดก็ให้ เอาการเปลียนแปลงทีเกิดจากเหตุปัจจัยทั งภายนอกและภายในไปไว้ ทีระดับนั น หาก
เราสามารถเปลียนแปลงเหตุ ปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ ให้ เป็ นเหตุปัจจัยทีควบคุมได้ให้ มากทีสุด ก็จะ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มากเท่านั น
3. การเปลียนแปลงมีลักษณะเป็ นวงจร มีทั งขาขึ น– ขาลง ขาขึ นต้ องไม่ประมาท ขาลง
ต้ องรีบยับยั ง
4. ผลกระทบจากการเปลียนแปลง (Impact of changes) มี 4 ด้ าน คือ ด้ านวัตถุ ด้ าน
สังคม ด้ านสิงแวดล้ อม และด้ านวัฒนธรรม ซึงผลกระทบอาจเกิดเร็ว รุนแรง และกว้ างขวางได้
ผลกระทบของการเปลียนแปลงทั ง4 ด้ าน สามารถเกิดขึ นได้ ทุกระดับ เช่น
1. ระดับครอบครัว หากเกิดการเปลียนแปลงแล้ วส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร เช่น
พ่อถูกรถชนเสียชีวิตกะทันหัน จะส่งผลกระทบในเรื องเงินทอง ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอย่างไรบ้ าง โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้ านสังคม ด้ านสิงแวดล้ อม และด้ านวัฒนธรรม
2. ระดับองค์กร
2.1 ผลกระทบของการเปลียนแปลงด้ านวัตถุ เช่น งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ เมือ
เปลียนรัฐบาล หน่วยงานจะได้ รับผลกระทบเรืองการเปลียนแปลงด้ านวัตถุอย่างไรบ้ าง
2.2 ผลกระทบของการเปลียนแปลงด้ านสังคม มีหรือไม่ เช่น หน่วยงานนี ทะเลาะ
เบาะแว้ งกันหรือรักใคร่สามัคคีกัน สิงต่าง ๆ เหล่านี คือความเข้ มแข็งหรื อความอ่อนแอทางสังคม
เมือมีการเปลียนแปลงมากระทบจะยิงส่งผลให้ มีความเข้ มแข็งมากขึ นหรืออ่อนแอลง
2.3 ผลกระทบของการเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อมของหน่วยงานเป็ นอย่างไร
เช่น สะอาด เป็ นระเบียบ ทุกคนเห็นแก่ส่วนร่วม
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2.4 ผลกระทบของการเปลียนแปลงด้ านวัฒนธรรม สามารถดูได้ จากการทีทุกคน
จงรักภักดีต่อองค์กร ยึดมันต่อปณิธานขององค์กร ยินดีเสียสละเพืองานส่วนรวมหรือไม่
ดังนั นจะเห็นได้ ว่าหากทุกคนสามารถควบคุมตัวเองจากการเปลียนแปลงทั งภายนอกลา
ภายใน โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะทําให้
เกิดผลดีทั งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป
2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมและพัฒนาการของวัยรุ ่ น
มีผู ้ กล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ดังนี
ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 170-176) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์
(Psychoanalytic Theory) และทฤษฎีการเรียนรู ้ ทางสังคม(Social Learning Theory) ไว้ ดังนี
2.3.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)
องค์ประกอบทีสําคั ญในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) คือ อิด (id) อีโก้ (ego)
และซุปเปอร์อีโก้ (superego) id เป็ นแหล่งพลังงานทางจิตเบื องต้ นและเป็ นทีตั งแห่งสัญชาตญาณ
เป็ นความต้ องการแสวงหาเพือตนเอง ต่อมาก็มี ego (อีโก้ ) เป็ นผู ้ ควบคุม พฤติกรรมของid (อิด) ego
อาศัยหลักแห่งความจริง คือ สิงทีปรากฏอยู่อย่างแท้ จริง จากนั นจะมีการเรียนรู ้ พัฒนาขึ นมา การเรียนรู ้ ทําให้ ฉลาด สามารถเป็ นนายเหนือความอยากอันเกิดแต่ id การเรียนรู ้ อาศัยการรับรู ้ ความจํา
ความคิด และส่งเสริมให้ ego เข้ มแข็ง ซุปเปอร์อีโก้ เป็ นลั กษณะทีสาม เป็ นหลักแห่งอุดมคติและ
ศีลธรรมจรรยา ซุปเปอร์อีโก้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. Ego-ideal คือ อุดมคติ เป็ นแนวคิดของผู ้ใหญ่ สังคมทีสอนไว้ ว่าอะไรเป็ นสิงที
ควร อะไรเป็ นสิงไม่ควร และเมือประพฤติตามแล้ ว จะเป็ นทีนิยมชมชอบของผู ้ใหญ่ในสั งคม
2. Conscience คือ มโนธรรม ได้ แก่ ความรู ้ สึกว่า อะไรดีควรทํา อะไรชัวควรละ
เว้น ในขั นนี เด็กจะพัฒนาจากการทีเด็กเคยกระทําผิดอยู่ในใจ เช่น ผู ้ใหญ่สอนให้ เกลียดชั
ความ
ง
สกปรก ถ้ าเราไปนิยมก็จะได้ รับโทษ เราจึงเว้ นเสีย บุคคลในระดับนี จะเคร่งต่อหลักศีลธรรมเป็ นอัน
มาก เป็ นส่วนสําคัญทีป้องกันการกระทําความผิด
2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู ้ ทางสังคม(Social Learning Theory)
ทฤษฎีนี มีความเชือว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสําคั ญให้กิเดการพัฒนาจริยธรรม ทฤษฎีนี พยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู ้ โดยหลักการเสริมแรงและหลั กการ
เชือมโยงความสัมพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคม
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สกินเนอร์ (Skinner อ้ างถึงใน ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171) มีความเชือ
ว่าแรงจูงใจทีทําให้ เกิดพัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความต้ องการรางวัลและหลีกเลียง
การลงโทษจากสั งคม
บันดูรา (Bandura อ้ างถึงใน ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171-172) ได้
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ้ ทางสังคมอย่างลึกซึ ง เขามีความคิดว่า การเรียนรู ้ ทาง
สังคมเกิดจากการเรียนรู ้ โดย การสังเกต การเลียนแบบ และการเอาอย่างแบบ บันดู ราเชือว่าความสําคัญของการเรียนรู ้ คือ กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมผู ้ อืน หรือพิจารณาการกระทําของผู ้ อืนแล้ วสังเกต
ผลกรรมทีตามมา การตัดสินใจนี เกิดจากการเรียนรู ้ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ดังนั น ทฤษฎีการ
เรียนรู ้ ทางสั งคมจึงขึ นอยู่กับเงือนไขและตัวแบบเป็ นสําคั ญ
2.3.3 ทฤษฎีปรากฏการณ์ (Phenomenological Theories)
ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 232-234) ได้ สรุปทฤษฎีปรากฏการณ์ของ
มาสโลว์ ไว้ ดังนี
มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู ้นําในแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม
เขาไม่เห็นด้ วยกับการมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้ การผลักดันจากสิงทีอยู่ในจิตใต้
สํานึกตามแนวคิดของฟรอยด์ หรือการถูกกําหนดจากผลกรรมจากสิงแวดล้ อมภายนอกของสกิน
เนอร์ มาสโลว์มองว่ามนุษย์นั นมีศักดิ ศรีพร้ อมจะพัฒนาไปในทิศทางทีดีขึ นหากอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมทีเอืออํานวยให้ ได้ รับการตอบสนองต่อความต้ องการซึงถือเป็ นแรงจูงใจให้ มนุษย์
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ดังนั นการทีมนุษย์จะดีไม่ดีก็อยู่ทีว่าเขาได้ รับการตอบสนองต่อ
ความต้ องการเหล่านี อย่างเหมาะสมหรือไม่มาสโลว์จัดความต้ องการทีหลากหลายของมนุษย์เป็ น
5 ลําดับประเภท และความต้ องการในลําดับแรก ๆ จะต้ องได้ รับการตอบสนองจนเป็ นทีพอใจก่อน
ความต้ องการในลําดับสู งขึ นจึงจะกลายเป็ นแรงจูงใจสําหรับการกระทําของเรา ความต้ องการ
ตามลําดับประเภทเรียงจากตําไปหาสูง ได้ แก่
2.1 ความต้ องการทางร่างกาย เป็ นความต้ องการสิงทีจําเป็ นต่อการทําให้ ร่างกายอยู่
ในสภาวะสมดุล เช่น ต้ องการปั จจัยสี ต้ องการพักผ่อน ต้ องการอยู่ในสภาวะอุณหภูมิไม่ร้อนไม่
หนาวเกินไป หรือความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
2.2 ความต้ องการความมันคงปลอดภัย หมายถึง ความต้ องการให้ ตนเองมีความ
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ปลอดภัย และมีความมันคงในการดําเนินชีวิต อันหมายรวมทั งความมันคงปลอดภัยทางร่างกาย
และจิตใจ
2.3 ความต้ องการความรักและเป็ นส่วนหนึงของหมู่เหล่า มนุษย์ถือเป็ นสัตว์สังคม
ต้ องการมีกลุ่ม มีสังกัด มีพรรคพวกเพือนพ้ อง ทุกคนอยากได้ รับความรักความห่วงใยจากผู ้ อืน
ขณะเดียวกันก็อยากให้ ความรักความห่วงใยต่อบุคคลทีเรารักเช่นกันแต่ความรักเป็ นสิงแปลกต้ อง
ได้ รับก่อนจึงจะเรียนรู ้ ทีจะให้ คนทีไม่ได้ รับความรักจึงเรียกร้ องไขว่คว้ าโดยไม่รู ้ จักการให้
2.4 ความต้ องการทีจะรู ้ สึกว่าตนมีคุ ณค่าเป็ นความต้ องการทีจะรับรู ้ ว่าตนมี
ความสามารถ มีความสําเร็จ มีเกียรติ มีศักดิ ศรี ได้ รับการยอมรับนับถือจากผู ้ อืน
2.5 ความต้ องการทีจะพัฒนาตนให้ เป็ นคนเต็มสมบูรณ์ (Self - actualization) หมายถึง
ความต้ องการทีจะรู ้ จักตนเอง ยอมรับและเข้ าใจตนเองอย่างแท้ จริงปรารถนาพัฒนาตนเองไปให้
ถึงขีดสูงสุดตามทิศทางและศั กยภาพแห่งตนพร้ อมทั งอยากช่วยเหลือเกื อกูลบุคคลอืนและสั งคม
ตามแนวคิดของมาสโลว์คนทีได้ รับการตอบสนองในความต้ องการขั นนี จะเป็ นคนทีถือว่าเป็ นคน
เต็มสมบูรณ์ เพราะเขาจะเป็ นผู ้ ปราศจากความเห็นแก่ตัว มีความสุขความพอใจกับชีวิตของตน
และนําพาก่อเกิดแต่สิงทีดี ๆ ต่อตนเอง คนอืน และสังคม
จากแนวคิดของมาสโลว์ อาจกล่าวได้ ว่าหากผู ้ ใหญ่ต้องการทีจะเห็นวั ยรุ่นมีพฤติกรรม
และพัฒนาไปในทางทีดี ก็ควรช่วยให้ วัยรุ่นได้ รับการตอบสนองความต้ องในลําดั บต้ นทั ง4 ลําดับ
ก่อน บุคคลจึงจะเรียนรู ้ และใฝ่ หาการพัฒนาตนให้ เป็ นคน เก่ง ดี และมีสุข(เก่งในทีนี หมายถึง การ
มีความสามารถตามขีดสุดและความถนัดของแต่ละบุคคล)
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้าใจของเพียเจต์
เพียเจต์ (อ้ างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 172-174) เพียเจต์
(Jean Piaget ) เป็ นนักจิตวิทยาทีได้ศึกษาว่าคนเรามีการพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้ าใจเป็ นไป
อย่างไร ซึงทําให้ เราได้ รู ้ ว่าความรู ้ ความเข้ าใจต่อสิงต่าง ๆของเด็กและผู ้ ใหญ่นั นแตกต่างกัน
แนวความคิดทีสําคั ญต่อการเข้ าใจพฤติกรรมและพัฒนาการของบุคคลประกอบด้ วย 2 เรืองหลัก
คือ กระบวนการพัฒนา โครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจและขั นพัฒนาการทางความรู ้ ความ
เข้ าใจ
3.1 กระบวนการพัฒนาโครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจ ตามแนวคิดของเพียเจต์นั น
โครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจต่อสิงต่าง ๆ ของบุคคลมีการเพิมขึนหรือพัฒนาไป โดยใช้ กระบวน
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ทางสมอง 3 อย่าง คือ
3.1.1 การรับเข้ ามาสู่โครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจ(Assimilation)
กระบวนการนี เป็ นการรับข้ อมูลจากการปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้ อมเข้ ามาเป็ น
หรือเข้ ามาสู่โครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจ เช่น เมือเด็กเห็นสัตว์ชนิดหนึงและผู ้ ใหญ่ชี บอกว่า
สุนัข เด็กก็จะรับภาพและคําว่าสุนัขเข้ าเป็ นโครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับสุนัขและเมือ
เด็กไปพบเห็นสัตว์ทีมีลั กษณะเหมือนหรือคล้ ายคลึงกับสุ นัขทีเคยมาก็จะรับข้ อมูลเหล่านี เข้ ามาสู่
โครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับสุ นัขเช่นนี ไปเรือย ๆ
3.1.2 การปรับโครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้าใจ (Accomodation)
กระบวนการนี เป็ นการปรับเปลียนหรือขยายโครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจ
ต่อสิงต่าง ๆ ให้ เข้ ากับประสบการณ์ทได้
ี รับ เช่น จากประสบการณ์ทีผ่านมาเด็กเคยเห็นสุนัขทีมี
ลักษณะใกล้เคียง คล้ ายคลึงกัน ต่อมาเมือเด็กไปพบสัตว์ทีมีลักษณะไม่เหมือนกับสุ นัขทีเคยเห็น
มา แต่สัตว์ชนิดนี เรียกว่าสุนัขเช่นกันแสดงว่าเด็กได้ พบประสบการณ์ใหม่ทีแตกต่างจากโครงสร้ าง
ทางความรู ้ ความเข้ าใจเดิม ดังนั นเด็กจึงต้ องปรับโครงสร้ างทางความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับสุนัข
ใหม่ เพือให้ สามารถบรรจุข้อมูลใหม่เกียวกับสุ นัขนี ได้ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับสุนัขของเด็กจึงมี
หลากหลายขึ นนันเอง
3.1.3 การจัดระบบ (Organization) เป็ นกระบวนการจัดความรู/้ ความเข้ าใจทีบุคคล
มีให้ มีความเป็ นประเภท เป็ นระบบระเบียบ และมีความเกียวเนืองต่อกัน ทั งนี เพือทีจะช่วยให้
บุคคลรับรู ้ หรือเรียนรู ้ สิงต่าง ๆและตอบสนองต่อสิงแวดล้อมทีประสบนั นได้ ดีขึ น
3.2 ขั นพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้ าใจ
เพียเจต์เชือว่าคนเรามีการพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้ าใจต่อสิงต่าง ๆ เป็ น4 ขั น
โดยขั นทีสูงขึ นหมายถึงการเข้ าใจต่อสิงต่างๆเหล่านั นในแง่มุมทีแตกต่างหลากหลายขึ น ฉะนั น
ปริมาณการรับข้ อมูลทีมากกว่า อาจจะไม่ทําให้ การคิดการเข้ าใจของบุคคลพัฒนาไปสู่ขั นทีสูงกว่า
ก็ได้ ถ้ าไม่ทําให้ บุคคลมีคุ ณภาพทางความคิด ความเข้ าใจทีแตกต่างไป ดังนั นการพัฒนาการทาง
ความรู ้ สึกความเข้ าใจต่อสิงแวดล้ อมจึงเป็ นกระบวนการทีบุคคลจะต้ องกระทํากิจกรรมหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้ อม และสามารถสร้ างโครงสร้ างของความรู ้ ความเข้ าใจทีมีความแตกต่าง
หลากหลายมากขึ นและลึกซึ งขึ น โดยเพียเจต์มองว่า การเริมเข้ าสู่ในแต่ละขัและการพั
น
ฒนา
อย่างสมบูรณ์ในขั นนั น ๆ ของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัอายุ
น ทีกําหนดไว้ สําหรับแต่ละขั นจึง
เป็ นตัวเลขประมาณเท่านั นบางคนอาจพัฒนาการเร็วกว่า หรือช้ ากว่าทีกําหนดไว้ ขั นพัฒนาการ
ทัง 4 ขั น ได้ แก่
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3.2.1 ขั นประสาทรับรู ้ และการเคลือนไหว(Sensorimotor stage) อยู่ในช่วงอายุ
ตั งแต่แรกเกิดถึง2 ปี การทําความเข้ าใจต่อสิงต่าง ๆ ของเด็กวัยนี จะอาศัยประสาทสั มผัสรับรู ้ และ
การเคลือนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นการมองเห็น การได้ ยิน การสัมผัสแตะต้ อง การดูด
การกัด การคว้ า จับ หรือขว้ างปา การถีบการเตะ เป็ นต้น ซึงจะเห็นได้ ว่าในช่วงแรก ๆ ของวัยนี
ทารกจะใช้ พฤติกรรมลักษณะดังกล่าวในการเรียนรู ้ หรือทําความเข้ าใจต่อสิงแวดล้ อมจนกระทังใน
ระยะปลายของขั นนี เด็กจึงเริมทีจะเข้ าใจและเริมใช้ สัญลั กษณ์ง่าย ๆได้ เริมมีการคิดในใจได้
เลียนแบบโดยทีไม่ต้องมีตัวแบบอยู่ต่อหน้ าได้ รวมทั งเริมอนุมานความสัมพันธ์ของเหตุ และผล
ง่าย ๆ ได้
3.2.2 ขั นก่อนปฏิบัติการทางการคิด(Preoperational stage) อายุประมาณ 2 – 7 ปี
ในขั นนี เด็กจะ
เข้ าใจและเรียนรู ้ การใช้ สัญลั กษณ์แทนสิงต่าง ๆ ได้จึงเรียนรู ้ ภาษาได้ อย่างรวดเร็ว
สามารถสร้ างภาพแทนสิงต่าง ๆ ขึ นมาในใจได้ นันคือเด็กเริมมีการคิดจินตนาการได้ แต่อย่างไรก็
ตาม การคิดการเข้ าใจของเด็กวัยนี ก็ยังมีลั กษณะทียึดตนเองเป็ นศู นย์กลางและมีข้อจํากัดหลาย
ประการ ทีเด็กไม่อาจเข้ าใจสิงต่าง ๆ ได้ หลากหลายมิติไปพร้ อม ๆ กัน ทําให้ การคิดมีลักษณะทียัง
ไม่สมบูรณ์ตามความเป็ นเหตุและผลทีถูกต้ องได้ จึงเรียกขั นนี ว่า เป็ นขั นก่อนปฏิบัติการทางการคิด
3.2.3 ขั นปฏิบัติการทางการคิดด้ วยรูปธรรม(Concrete operational stage) อยู่
ในช่วงอายุประมาณ 7 –11 ปี เด็กมีพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้ าใจต่อสิงต่าง ๆทีถูกต้ อง
สมเหตุสมผล สามารถคิดย้ อนกลับได้ เข้ าใจกฎเกณฑ์ในหลายมิติพร้ อมกันได้จึงทําให้ สามารถคิด
หาเหตุและผลได้ แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบได้ แต่มีข้อจํากัดว่าความรู ้ ความเข้ าใจและ
ความสามารถทางการคิดเหล่านี จะต้ องสามารถแทนด้ วยสิงทีเป็ นรูปธรรมได้
3.2.4 ขั นปฏิบัติการทางการคิดด้ วยนามธรรม(Formal operational stage) ขั นนี อยู่
ในช่วงอายุตั งแต่11 ปี ขึ นไปบุคคลสามารถคิดและเข้ าใจในสิงทีเป็ นนามธรรมได้ จึงสามารถคิด
อนุมานหาเหตุผลทีนอกเหนือไปจากทีข้ อมูลมีอยู่ได้ นันคือเข้ าใจการตั งสมมุติฐาน และหาข้ อมูล
หาเหตุผลมาพิสูจน์ หาข้ อสรุปได้ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการทางความรู ้ ความเข้ าใจอยู่ในขั นนี
ผู ้ ใหญ่เองก็มีพัฒนาการทางการคิดอยู่ในขั นนี เช่นเดียวกัเราจึ
น งมักจะพบว่าเวลาทีพ่อแม่ ครู หรือ
ผู ้ ใหญ่บอกสังสอนอะไรวัยรุ่นจะไม่เชืออย่างง่าย ๆ เหมือนในวัยเด็กนันเป็ นเพราะวัยรุ่นมองว่าตน
สามารถคิด และหาเหตุผลเองได้ เข้ าใจความเป็ นจริงในสิงต่าง ๆ ได้ ไม่แพ้ ผู ้ ใหญ่จึงไม่อยากให้
ผู ้ ใหญ่มาบงการในความคิดของตน
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น จะเห็นได้ ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ นได้ ทั ง
จากการเรียนรู ้ ตามสั นชาตญาณ จิตใต้ สํานึก และเกิดจากความต้ องการทางร่างกายของมนุษย์
ความต้ องการทางจิตใจ ซึงมนุษย์จะมีการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองการพัฒนาด้ านความรู ้ ความ
เข้ าใจนั นจะเริมต้นทีประสาทรับรู ้ และการเคลือนไหว การคิดและใช้ เหตุผล ซึงเป็ นขั นทีวัยรุ่นจะ
พัฒนาพฤติกรรมของตนเองในขั นนี
2.4 งานวิจัยที เกี ยวข้ อง
เมือพิจารณาการศึกษาเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผู ้ ทําการศึกษาไว้ ดังนี
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2544) ได้ ทําการศึกษาการน้ อมนําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฏสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ พบว่า แนว
พระราชดําริ พัฒนาการจาก “ความพอเพียง” ในความหมายพออยู่พอกิน พอควร มีความสุข ไปสู่
“พอมีพอกินเป็ นขั นทีหนึง ขั นต่อไป ให้ มีเกียรติ
ยืนขึ นด้ วยขาตนเอง ขั นทีสาม ให้ นึกถึงผู ้ อ”ืน
ปรากฏเป็ นรูปธรรมในทฤษฎีใหม่ขั นที1 ขั นที2 และขั นที3 ตามลําดับ จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็ น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื นฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ าโดยใช้ หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติเกียวกับเรืองทฤษฎีใหม่ บนความสามัคคี ความร่วมมือ ความขยัน อดทน
และความปรารถนาดีต่อกัน การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะ
ช่วยให้ ประเทศเจริญได้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้ เสนอการประยุกต์แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 9 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิด ด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง
ด้ านการพัฒนาสังคม ด้ านการวางผังภาคและผังเมือง ด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และ
นํ าทีเสียสมดุล ด้ านการเกษตรและการอารักขาพืช ด้ านการดําเนินชีวิตด้ านจริยธรรม และด้ านการ
เรียนรู ้ และการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ได้ น้อมนําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย ก่อน พ.ศ. 2535 สถาบันราชภัฏได้ ดําเนินภารกิจในการพัฒนาชนบท
สอดคล้ องกับแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ ผ่านการฝึ กหัดครู
โครงการฝึ กหัดครูชนบท และศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาเพือพัฒนาท้ องถินในวิทยาลัยครูทั ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลังได้ รับพระราชทานนามว่า“สถาบันราชภัฏ” สถาบันราชภัฏทุกแห่ง
ได้ น้อมนําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักในการดําเนินภารกิจ ทั งใน
ส่วนทีเป็ นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการ และในส่วนสนองแนวพระราชดําริ
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โดยตรง ได้ แก่ การนําปรัชญาการพัฒนาท้ องถินมาเป็ นปรัชญาหลั กประจําสถาบัน การพัฒนา
หลักสูตรและรายวิชาทีเกียวเนืองกับแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง การก่อตั ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิน ตามแนวพระราชดําริเพือทํา
หน้ าทีถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิน แนวทางการน้ อมนําแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ให้เกิดประประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน และ
ชุมชน ควรใช้ กลยุทธ์ในการสร้ างอุดมการณ์ร่วมในการทํางาน และใช้ ชุมชนทีแต่ละสถาบัน
รับผิดชอบ เป็ นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงาน โดยเชือมโยงเป็ นเครือข่ายทัวประเทศเป็ นการ
พัฒนาทีทุกฝ่ ายเข้ ามามีส่วนร่วมทั งระบบอั นจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป
สมศรี จิน ะวงษ์ (2544) ได้ ทําการศึกษาการวิเ คราะห์ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ในชุมชนทีใช้ แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1. แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปั จจุบันมีทั งสิงทีเป็ นจุดร่วม
และจุดต่าง สําหรับจุดร่วมคือ การเน้ นในเรืองพออยู่ พอกิน การพึงตนเอง การพึงพาซึงกันและกัน
การมีความสุขตามอัตภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู ้ อืน และสิงแวดล้ อม จุดต่างคือในสภาพ
ปั จจุบันการผลิตเป็ นเพือสนองความต้ องการในการบริโภคของครัวเรือนและเพือการค้ า การบริโภค
เป็ นไปทั งเพือสนองความต้ องการในการดํารงชีวิตและเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต การแลกเปลียน
เป็ นไปทั งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดั บโลก การจัดสรรหรือการแบ่งปันเป็ นไปทั งใน
ระดับชุมชนและระดั บรัฐ
2. กระบวนการเรียนรู ้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเกิดขึ นอาศั ยปั จจัยการเรียนรูจจั
้ ปั ยภายใน
ปั จจัยภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้ อม โดยมีลักษณะการเรียนรู ้ ทั งในระดับปัจเจกบุ
คคลและ
การรวมกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู ้ ทั งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยชุมชนบ้ านสุขใจ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ ศรัทธาทีมีต่อบุคคล และชุมชนพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม ใช้ ความศรัทธา
ในตนและกระบวนการมีส่วนร่วม เป็ นเครืองหนุนนําการเรียนรู ้
3. เมือพิจารณาจากแหล่งทีมาของรายได้ ทั งรายได้ หลักและรายได้ เสริ ม พบว่าหลังจากที
ชุมชนใช้ แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง การกระจายรายได้ ของคนในชุมชนดีขึ น
พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2545) ได้ ทําการศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน พบว่า ครูมีบทบาทในการส่งเสริมความรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับตําคิดเป็ น ร้ อยละ 44.3 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 34.5 และอยู่ในระดับสูง คิด
เป็ นร้ อยละ 21.3 ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทของครู ได้ แก่ (1) เจตคติทีดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง (2) การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน (3) การสนับสนุนจาก
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โรงเรียน และ (4) รายวิชาทีสอน เมือวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคู ณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั งหมด
สามารถทํานายการปฏิบัติบทบาทของครูในการส่งเสริมความรูเศรษฐกิ
้
จพอเพียงได้ ร้อยละ 18.80
ในการปฏิบัติหน้ าทีของครูในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาในด้ านผู ้เรียนมากทีสุ ด
รองลงมาคือ ด้ านผู ้ บริหาร และด้ านเพือนร่วมงาน
เธียรธิดา เหมพิพัฒน์ (2546) ได้ ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1. ผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ คณะสถิติประยุกต์
โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริ หาร
และสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้ อม ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั นปี ที 2 มี
ผลการศึกษาเฉลียตั งแต่3.21 ถึง 3.49 จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เกษตร ยังไม่ได้ ประกอบ
อาชีพ และได้ รับข่าวสารเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสือโทรทัศน์
2. ผู ้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือพิจารณาทั ง6 ด้ าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นค่อนข้ างสูง คือ ด้ านการ
นําไปประยุกต์ ในระดั บความคิดเห็นปานกลาง คือ ด้ านการนํามาใช้ ประโยชน์ ด้ านอธิบาย
ปรากฏการณ์ ด้ านการขยายขององค์ความรู ้ ด้ านความเข้าใจเนื อหาสาระ และด้ านการรับรู ้ ใน
เนื อหาสาระ
3. ปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ คณะทีศึกษา และสาขาทีจบปริญญาตรี ส่วนปั จจัยทีไม่มีผลกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ แก่
ชั นปี ทีศึกษา, ผลการศึกษา, อาชีพ และการได้ รับข่าวสารเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อรสุดา เจริญรัต (2546) ได้ ทําการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ การเปลียนแปลงของ
สังคมไทย พบว่า เงือนไขสําคัญทีสุดของการเกิดขึ น การดํารงอยู่และการปรับตัวของเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ การทีชุมชนหรือหมู่บ้านยังคงมีอํานาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
ของตนเอง อํานาจดังกล่าวนับเป็ นรากฐานสําคั ญทีนําไปสู่การสร้ างและพัฒนาระบบการจัดการที
มีประสิทธิภาพสําหรับการดํารงชีวิตด้ านต่าง ๆ ในรูประบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านทีปรากฏอยู่ใน
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ หรือพิธีกรรม ซึงเป็ นผลเชือมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศน์และ
ระบบคุณค่าของชุมชน ปั จจัยดั งกล่าวนี เป็ นสาเหตุสําคั ญทีทําให้ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ปรับตัวไปตามบริบทสังคมทีเปลียนผ่านจากสังคมประเพณีเข้ าสู่สังคมทันสมัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข้ อมูลจากการศึกษาพบว่า เมือหมู่บ้านต้ องประสบกับการเปลียนแปลงจากความทันสมัย
ต่าง ๆ เช่น การทีมีถนนตัดผ่านเข้ ามา การมีสาธารณูปโภคทีสะดวกสบาย หรือการเข้ ามา
แทรกแซงของอํานาจรัฐ รวมทั งระบบทุนนิยมการค้ า ทีมีผลทําให้ เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้ าง
สังคมหลายด้ าน ทําให้ อํานาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้ องถูกกระทบกระเทือน ผลที
เกิดขึ นก็คือ บรรทัดฐานทีเคยมีบทบาทในการกําหนดและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี ไว้
จําเป็ นต้ องปรับตัวไปภายใต้ การจัดระเบียบสังคมใหม่ทีมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เป็ นต้ นว่า
การสร้ างบรรทัดฐานแบบพึงพาอาศัยกัน (Norms of Reciprocal) และการสร้ างเครือข่ายทีทําให้
บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรืองเกียวกับชุมชน(Networks of Civic Engement) ขึ นมา เพือสนับสนุน
และทดแทนความสัมพันธ์แบบพึงพาในระบบเครือญาติทีมีบทบาทน้ อยลงเมือเทียบกับในอดีต
ดังนั นจึงพบว่าภายในหมู่บ้านได้ เกิดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั งคณ
ะกรรมการป่ าชุมชน
กลุ่มเกษตรนิเวศ กลุ่มทอผ้ า กลุ่มธนาคารข้ าว รวมทั งกลุ่มออมทรัพย์ ภายใต้ ระบบการจัดการ
รูปแบบใหม่ทีเกิดจากความร่วมมือทั งกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน
หรือแม้ กระทั งองค์กรระหว่างประเทศเพือสร้ างศักยภาพในการปรับตัวโดยระดมหลากหลาย
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ทุน เทคโนโลยี ฯลฯ จากแหล่งต่าง ๆ นํามาสร้ างกระบวนการเรียนรู ้
ใหม่ร่วมกันของชุมชนทีมิได้ ตั ดตอนจาก ภูมิปัญญาเดิม แต่กลับได้ นําความรู ้ สมัยใหม่มาบูรณา
การกันได้ อย่างเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี เป็ นเงือนไขสําคัญทีทําให้ เศรษฐกิจพอเพียงยังคงสามารถ
ดํารงอยู่ในชุมชนท่ามกลางการเปลียนแปลงของบริบทแวดล้ อมได้ อย่างยังยืนตลอดมา
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่ากระบวนการปรับตัวเพือดํารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง จะมิได้ อยู่บน
เส้ นทางทีราบรืนปราศจากอุปสรรคและปั ญหาใด ๆ ตรงกันข้ ามกลับพบว่ายังมีอุปสรรคและปั ญหา
นานัปการทีชาวบ้ านจะต้ องร่วมกันเรียนรู ้ เพือพัฒนาวิธีการต่อสู ้ และเอาชนะปัญหาเหล่านี ต่อไป
รัฐในฐานะเป็ นผู ้มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนเหล่านี สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวได้ โดยการกําหนดนโยบายทีเอื อต่อการกระจายอํานาจจากส่วนกลางให้
มากขึ นพร้อม ๆ ไปกับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถพัฒนาความเข้ มแข็งของ
ตนเองด้ วยการสร้ างกระบวนการเรียนรู ้ ทีหลากหลายร่วมกัน ตามแต่สภาพปั ญหาของแต่ละพื นที
ซึงกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนี มีความจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนาให้ เกิดขึ นบนความสัมพันธ์ทีอยู่บน
พื นฐานของทุนทางสั งคม (Social Capital) ของชุมชนนั นเอง
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ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547) ได้ ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1. ผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ศึกษาคณะนิติศาสตร์ จบการศึกษาชั น .ม6
ก่อนเข้ ารับการศึกษาทีมหาวิทยาลั ยรามคําแหง ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด ได้ รับรู ้ ข้อมูล
เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสือโทรทัศน์ ครอบครัว และเพือนหรือผู ้ นํากลุ่ม ตามลําดับ
2. ผู ้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้ วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านการรับรู ้ ในเนื อหาสาระ ด้ านความเข้ าใจในเนื อหา
สาระ ด้ านการปฏิบัติหรือการประยุกต์และด้ านการเผยแพร่ อยู่ในระดับมากทั ง4 ด้ าน
3. ปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ เพศ คณะทีศึกษา และการรับรู ้ จากครอบครัว ส่วนปั จจัยทีไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ชั นปี ที
ศึกษา สาขาทีจบ ก่อนเข้ าศึกษา ภูมิลําเนา การรับรู ้ จากสือมวลชนและการรับรู ้ จากเพือน หรือผู ้ นํา
กลุ่ม
สหัทยา พลปัถนี (2548) ได้ ทําการศึกษาการนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้ มี
คุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1. คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็ น 3
ประการคือ 1) พอประมาณ ได้ แก่ พอประมาณกับศักยภาพองตน พอประมาณกับสภาพแวดล้ อม
และไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู ้ อืน2) มีเหตุผล ได้ แก่ ไม่ประมาท รู ้ ถึงสาเหตุ พิจารณาค้ นหา
ปั จจัยทีเกียวข้ องและคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึ นจากการกระทํา3) มีภูมิคุ ้ มกันในตัวทีดี ได้ แก่
พึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึงตนเองได้ ทางสั งคม คํานึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั น รู ้ เท่าทัน
และพร้ อมรับการเปลียนแปลง ซึงคุณลั กษณะทั ง3 ประการจะเกิดขึ นได้ จากการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม ซึงเป็ นเงือนไขหลั กของการพัฒนาคน
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทีดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถแบ่งได้ 4 ด้ าน คือ กิจกรรมเพือสร้ างความพอเพียงด้ านเศรษฐกิจ กิจกรรมเพือสร้ างความ
พอเพียงด้ านสังคม กิจกรรมเพือสร้ างความพอเพียงด้ านสิงแวดล้ อม และกิจกรรมเพือสร้ างความ
พอเพียงด้ านจิตใจ ซึงกิจกรรมเหล่านี จําเป็ นต้ องมีการดําเนินไปพร้ อมกันอย่างสมดุล จึงจะสร้ าง
ความพอเพียงให้ เกิดขึ นในชุมชนได้
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3. การเรียนรู ้ ของชุมชนเพือพัฒนาคนไปสู่คุณลั กษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้ วย 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู ้ เพือพัฒนาคนโดยตรง และการเรียนรู ้ เพือพัฒนาระบบที
ช่วยสนับสนุนการเปลียนแปลง
4. แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนให้ มีคุณลั กษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ การพัฒนาความรู ้ และคุณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทั งในระบบและ
นอกระบบ และการพัฒนาชุมชนให้ มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั ง4 ด้ าน อย่าง
สมดุล เพือนําไปสู่ความยังยืนและพร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง
ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549) ได้ ทําการศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ ของประชาชนทีเข้ าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ผลการศึกษาในส่วน
ของปั จจัยแวดล้ อม พบว่า ประชาชนทีเข้ าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไม่มี
ตําแหน่งทางสั งคม รับสือทางโทรทัศน์เป็ นประจํา มีการรับสือประเภทละครเป็ นประจํา ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการรับรู ้ เกียวกับโครงการชีวิต
พอเพียงตามแนวพระราชดําริอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก และการปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริอยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย
ผลการศึกษา พบว่า การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนทีเข้ า
ร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยู่ในระดั บค่อนข้ างมาก และพบว่า ปัจจัยทีมีผล
ต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนทีเข้ าร่วมโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ได้ แก่ ระดับการศึกษา สาขาวิชาทีจบการศึกษา อาชีพ ตําแหน่งทางสังคม
ประเภทของช่องทางการรับสือ ลักษณะของสือทีรับประจํา การรับรู ้ เกียวกับโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ การปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามาแนวพระราชดําริ
กุล วดี ล้ อมทอง วี ระภัท รานนท์ (2550) การนํ า หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ผล
การศึกษาพอสรุปได้ ดังนี
1. การรับรู ้ และความเข้ าใจเกียวกับองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1.1 ผู ้ ให้ ข้อมูลทีสําคัญ มีการรับรู ้ เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยวิธีการได้
ยิน ได้ เห็น และได้ อ่าน ผ่านการรับรู ้ จากสือทีเป็ นบุคคลและสือมวลชน โดยเฉพาะการรับรู ้ จาก
ผู ้ บริหารระดับสูง และจากวารสารของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็ นส่วนใหญ่
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1.2 ผู ้ ให้ ข้อมูลทีสําคัญมีความเข้ าใจในองค์ประกอบหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
อย่างดี สามารถแยกความแตกต่างขององค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถ
อธิบายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบได้ อย่างชัดเจน
2. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และการทํางาน พบว่า
2.1 การประยุกต์ใช้ กับตนเอง และการประยุกต์ใช้ กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรร
รายได้ ให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และยังมีเหลือเก็บออม มีการใช้ เหตุผลเพือแก้ ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
เน้ นเรืองความประหยัดและคุ ้ มค่า มีการเตรียมพร้ อมรับการเปลียนแปลง เสริมสร้ างความรู ้ ควบคู่
เทคโนโลยีทีทันสมัย และเน้ นเรืองความซือสัตย์
2.2 การประยุกต์ใช้ กับการทํางานคือ สามารถทํางานได้ ทันต่อเวลา มีการใช้ เหตุผล
เพื อแก้ ไขสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เน้ นเรื องความจํ า เป็ นและคุ ้ ม ค่า มี ก ารเตรี ย มพร้ อมรั บ การ
เปลียนแปลง เสริมสร้ างความรู ้ ควบคู่เทคโนโลยีทีทันสมัย และเน้ นเรืองความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตวงพร ศรีวิชัย (2550) ได้ ทําการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับ
การปฏิบัติ ดังนี ด้ านวัฒนธรรม ด้ านสังคม ด้ านสิงแวดล้ อม และด้ านเศรษฐกิจ
2. นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารมี ก ารนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน ระหว่างด้ านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05
3. นักเรียนเตรียมทหารในแต่ละชั นปี มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ไม่แตกต่าง
กันในการดําเนินชีวติ ประจําวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05
ศักดิ ชัย คํ าชู(2550) ได้ ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร :
ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง พบว่า เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนในศู นย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า เป็ นแนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็ น
แนวคิดพึงตนเอง ไม่ประมาท รู ้ จักเก็บออม ไม่ฟุ ่ มเฟื อย ใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการวางแผน ใช้ ความรู ้ คู่คุณธรรม ซือสัตย์ต่อตนเองและผู ้ อืน ซึงตรงกันกับลั กษณะการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี ผู ้ วิจัยได้ ประเมินผลสําเร็จตามกรอบแนวคิดทีวางไว้ และได้
ข้ อค้ นพบว่าในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึงทีเป็ นการ
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั น ทําให้ เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนมีความรู ้ ความเข้ าใจ
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เกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ น นอกเหนือจากการรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทั ง
สือสิงพิมพ์ สือวิทยุโทรทัศน์ ทั งนี ในการดําเนินโครงการดังกล่าวได้ รับการตอบรับจากทุกฝ่ ายที
เกียวข้ องในศูนย์ฝึก ด้วยต่างก็เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้ านบึง
ในแง่การบริหาร การประหยัดงบประมาณ ภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็ นประโยชน์กับตัว
เจ้ าหน้ าทีให้ เรียนรู ้ ถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวิต รู ้ จักประหยัดอดออม เห็นคุ ณค่าและรู ้ จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมให้ เยาวชนรู ้ จักพอประมาณมี
จิตสํานึกของความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนได้
ทรงศักดิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ ทําโครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ
ของประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จากการวัดระดับความรู ้ และ
ความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพยังไม่ค่อยมีความเข้ าใจในหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทัวไปส่วนใหญ่มีความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจในระดับมาก
ในด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้ าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
ด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกันและเงือนไขการมีความรู ้ และคุ ณธรรม ประชาชนในภาคบริการมีความ
เข้ าใจในระดั บมาก โดยเฉพาะด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน เจ้ าของหรือผู ้ บริหารภาคอุตสาหกรรมมี
ความเข้ าใจในระดั บมาก โดยเฉพาะด้ านหลักการมีภูมิคุ ้ มกัน และลูกจ้ างภาคอุตสาหกรรมมีความ
เข้ าใจในระดั บมาก โดยเฉพาะหลั กการมีภูมิคุ ้ มกัน ส่วนประชาชนในภาคราชการมีความเข้ าใจใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้ านหลั กการมีภูมิคุ ้ มกัน เมือศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ ในทุกมิติ พบว่าประชาชนทัวไปนํามาประยุกต์ใช้ ในระดับมาก ประชาชนในภาคเกษตร
นํามาประยุกต์ใช้ ในระดั บปานกลาง และประชาชนในภาคบริการ นํามาประยุกต์ใช้ ในระดับปาน
กลาง โดยนํามาใช้ มากในมิติด้านสังคมเช่นเดียวกัน สําหรับเจ้ าของหรือผู ้ บริหารภาคอุตสาหกรรม
นํามาประยุกต์ใช้ ในระดั บปานกลาง และประชาชนภาคราชการ นํามาประยุกต์ใช้ ในระดับมาก
โดยนํามาใช้ มากในมิติสังคมเช่นเดียวกัน นอกจากนั นยังพบว่าการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ นั นมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลั กการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผู ้ ทีมีความเข้ าใจมากจะนํามาประยุกต์ใช้ มาก ส่วนผู ้ ทีเข้ าใจน้ อยก็จะนํามาใช้ น้อย
นันท์นภัส บุญแย้ ม (2551) ได้ ทําการศึกษาทัศนะของประชาชนต่อการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในชีวิตประจําวัน : กรณีศึกษาประชาชนในตําบลคลองประเวศ อําเภอ
บ้ านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในส่วนของปั จจัยแวดล้ อม ประชาชนในตําบลติดตามข่าวสาร
และรับข่าวสารเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสือโทรทัศน์เป็ นประจําทุกวัน เคยรับรู ้ และ
ได้ รับความเข้ าใจเรืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสือโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก แต่ไม่เคยเข้ าร่วม
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โครงการหรือกิจกรรมเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในเรืองทัศนะของประชาชนต่อการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในชีวิตประจําวันอยู่ในระดั บมาก และพบว่าปั จจัยทีมีผลต่อทัศนะใน
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ไช้ ในชีวิตประจําวันของประชาชนในตําบลคลองประเวศ
อําเภอบ้ านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ แก่ อายุ อาชีพ ความถีในการรับสือ และระดับประสิทธิผล
ของสือในการให้ ความรู ้
ประเสริฐ ยังปากนํ า(2551) ได้ ทําการศึกษาแนวคิดทางสั งคมว่าด้ วยเศรษฐกิจพอเพียง
ในสังคมไทย พบว่า (1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย แท้ จริงแล้ วก็คือแนวคิดทีมีรากฐาน
ซึงมีวิวัฒนาการสืบเนืองมาจากระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยแท้ ๆ ตั งแต่อดีต
สืบเนืองมาจนถึงปั จจุบัน ซึงชัดเจนมากเมือพิจารณาโดยตลอดจากพัฒนาการในช่วงรัตนโกสินทร์
ยุคต้ นจนถึงปั จจุบัน (2) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี แนะแก่พสกนิกชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า
30 ปี และเป็ นแนวทางทีมีความสอดคล้ องกับวิถชี ีวิตทีชุมชนในชนบทจํานวนมากปฏิบัติ
ต่อเนืองกันมาตั งแต่อดีต ดังปรากฏในกระแสพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาททีเด่นชัดใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2550 และในช่วงหลายปี ทีผ่านมาได้ มีกระบวนการขับเคลือนให้ แนวคิดนี ยก
สถานะเป็ นปรัชญานําทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึงได้ปรากฏชัดนับตั งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที 9 เป็ นต้ นมา ดังทีรู ้ จักกันในนาม“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั งนี เพือปรับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศให้ ลดความเสียงและมีความสมดุลมากยิงขึ น
กว่าทีเป็ นอยู่ (3) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีนัยของความหมายในหลาย ๆ มิติแบบองค์รวม คือ
มีความครอบคลุมทั งมิติทางด้ านความคิด ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ทางด้ านการพัฒนา ทางด้ าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมชุมชน ทางด้ านการเมือง และทางด้ านวัฒนธรรม เป็ นต้ น และมีองค์ประกอบ
ด้ านแนวคิดทีสําคัญ 7 ประการ คือ เป็ นแนวคิดทีเป็ นหลั กการสากล มีหลักการของฐานคิดแบบ
องค์รวม มีรากฐานมาจากหลักพุทธธรรม เป็ นแนวคิดทีมีพื นฐานมาจากวิถีดั งเดิมของสังคมไทย
เป็ นแนวคิดทีมีลั กษณะเปิ ด เป็ นแนวคิดทีมีอุดมการณ์พึงตนเอง และเป็ นแนวคิดทีสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ จริง (4) การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ ก็คือรูปธรรมของ
ตัวอย่างในภาคปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรของ
สังคมไทย เป็ นการพัฒนาทีมุ่งการเสริมสร้ างภูมิคุ ้ มกันให้ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศ
ให้ มีความเข้ มแข็งพึงตนเองได้ โดยให้ ความสําคัญกับการนําทุนของประเทศทีมีศักยภาพและ
ความได้ เปรียบด้ านอัตลักษณ์และคุ ณค่าของชาติ ทั งทุนทางสังคมด้ านวัฒนธรรม ทุนทางด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ทุนทางด้ านเศรษฐกิจ เป็ นต้น มาใช้ ประโยชน์ใน
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กระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกื อกูลกันและกัน โดยมุ่งให้ เกิดความสมดุลในประโยชน์
ของทุกภาคส่วนในสั งคมอย่างเป็ นธรรม และเพือพร้ อมรับการเปลียนแปลงจากภายนอกในโลกยุค
โกลาภิวัตนได้ อย่างมันคง
สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ (2551) ได้ ทําการศึกษาความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม ประชาชนกรุงเทพมหานครมีความเข้ าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพอใช้ คะแนนเฉลียโดยรวม 19.08 (ประมาณร้ อยละ 76) ผล
การเปรียบเทียบระหว่างประชาชนเพศชายและเพศหญิง และระหว่างประชาชนผู ้ ประกอบอาชีพ
พบว่าแตกต่างกันของความเข้ าใจหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผล
การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนทีพักอาศัยอยูในเขตกรุ
่
งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมด้ านการใช้ จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับบ่อยครั งถึงเป็ นประจํา ด้ านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั ง ด้ านความมี
เหตุผลมีพฤติกรรมอยู่ในระดั บบ่อยครั ง ด้ านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยูในระดั
่ บ
บ่อยครั ง ยกเว้ นด้ านการมีส่วนแก้ ปัญหาในครอบครัว นักเรียนมีพฤติกรรมระดับนานครั ง
ประชาชนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั ง ถึงนาน ๆ ครั ง ด้ านการช่วยเหลือสังคม ด้ านการใส่ใจ
สิงแวดล้ อม ส่วนด้ านการพัฒนางานให้ ก้าวหน้ ามีพฤติกรรมอยู่ในระดับนาน ๆ ครั ง ผลการศึกษา
พฤติกรรมของประชาชน 5 กลุ่มย่อย คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชน นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล พนักงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ผู ้ ให้ บริการ และผู ้ ประกอบการค้ ารายย่อย พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ด้ านความมีเหตุผล การดูแลสิงแวดล้ อม การช่วยเหลือครอบครัว การช่วยเหลือ
สังคมและด้ านความรอบคอบ ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ด้ านการใช้ จ่ายอย่าง
พอประมาณและการพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน
เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยค่าร้ อยละ พบว่าประชาชนส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนาสังคมได้ และเห็นด้ วยทีทุกครอบครัวต้ องทํา
งบประมาณค่าใช้ จ่าย และเห็นด้ วยว่าการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ สบายภายหลัง
อภิชาติ ชูเกียรติสกุล (2551) ได้ ทําการศึกษาความรู ้ ความเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของข้ าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที 3 พบว่า (1) ผลการศึกษาระดับความรู ้ ความ
เข้ าใจ พบว่าโดยภาพรวมข้ าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที3 มีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในเกณฑ์ระดั บดีมาก เมือพิจารณาแต่ละด้ านจากทั งหมด9 ด้ าน พบว่า ด้ าน
ประโยชน์ ผู ้ให้ ข้อมูลส่วนมากมีความรู ้ ความเข้ าจอยู
ใ ่ในเกณฑ์ระดับมาก ส่วนในด้ านเงือนไข
คุณธรรม ผู ้ ให้ ข้อมูลเกือบครึง พบว่ามีความรู ้ ความเข้ าใจ อยู่ในเกณฑ์ตํากว่าระดับดี แสดงให้ เห็น
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ว่าขาดความละเอียดในการวิเคราะห์แยกแยะ และพิจารณาอย่างชัดเจนระหว่างความถูกต้ องทาง
สังคมกับความดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักทางศาสนา (2) ผลการศึกษา
ปั จจัยทีส่งผลต่อระดั บความรู ้ ความเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวม
รายจ่ายและแนวทางการส่งเสริมของหน่วยงานของข้ าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที3 มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ ความเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติ
ทีระดับ .05 จากด้ านรายจ่ายแสดงให้ เห็นว่าแนวโน้ มผู ้ ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ทีมีการใช้ จ่ายน้ อย
อาจจะมีความเข้ าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีมาก โดยน่าจะดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
รู ้ จักคิด วิเคราะห์ และเข้ าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้ จริง สําหรับแนวทางในการ
เสริมสร้ างความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง หากเปิ ดโอกาสให้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ จะได้ มีประสบการณ์ทีมาก แนวโน้ มน่าจะทําให้ เกิดความรู ้ ความ
เข้ าใจในเรืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้ จริงมากขึ น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมมากขึ นต่อไป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา จะเห็นได้ ว่ามีตัวแปรทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน รายจ่ายต่อ
เดือน และภูมิลําเนา นอกจากนี ยังมีตัวแปรเกียวกับความรู ้ ความเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้ านหลักการ ประกอบด้ วย (1) พอประมาณ (2) มีเหตุ ผล (3) มีภูมิคุ ้ มกันและด้ านเงือนไข
ประกอบด้ วย (1) ความรู ้ (2) คุณธรรม ซึงตัวแปรเหล่านี จะทําให้ ทราบ(1) ระดับความรู ้ ความ
เข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา (2) ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา (3) ความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต

http://www.ssru.ac.th

36
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา ประกอบด้ วย
1. มหาวิทยาลัย
2. เพศ
3. ชั นปี ทีศึกษา
4. รายได้ ต่อเดือน
5. รายจ่ายต่อเดือน
6. ภูมิลําเนา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่
1. หลักการ ประกอบด้ วย
1.1 พอประมาณ
1.2 มีเหตุผล
1.3 มีภูมิคุ ้ มกัน
2. เงือนไข ประกอบด้ วย
2.1 ความรู ้
2.2 คุณธรรม

1. ระดับความรู ้ ความเข้ าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
2. พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาใน
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
นักศึกษา
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 ขั นตอนและสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ ่ มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนีเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน
115,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางYamane ที
ระดับความเชือมัน 95% (Yamane อ้ างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึงต้ องใช้ กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 420 คน จากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุมแบบหลายขั
่
นตอน(Multistage Sampling) ซึงจะทําการสุ่มนักศึกษา เพือให้ ได้ ตัวแทนของประชากรทีทําการศึกษา
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กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ในการสนทนากลุ่ม ผู ้ วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยทําการ
สนทนาเกียวกับประเด็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาทีทําการสนทนากลุ่ม6 กลุ่ม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั ง6 แห่ง จํานวน 36 คน
ตารางที 3.1 จํานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามมหาวิทยาลัย
ลําดับที
1
2
3
4
5
6

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวม

จํานวน (คน)
70
70
70
70
70
70
420

ร้ อยละ
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00

3.2 เครื องมือที ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนีมีดังนี
3.2.1.1 แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จํานวน 20 ข้ อ
3.2.1.2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้ อความทีสร้ างขึนเป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ
3 ระดับ ให้ ผู ้ ตอบเลือกตอบโดยกาเครืองหมาย  ลงในช่องทีต้ องการจะตอบเพียงข้ อเดียวใน
หนึงข้ อความ
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ในการสร้ างแบบทดสอบและแบบสอบถาม ผู ้ วิจัยดําเนินการสร้ างตามขั นตอน ดังนี
(1) แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจ
เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึงจะ
ครอบคลุมเนื อหาเกียวกับ ความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล การมีภูมิคุ ้ มกัน และการมีความ
รอบคอบและคุณธรรมจริยธรรม
3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้ างแบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จํานวน 20 ข้ อ
5. นําแบบทดสอบทีสร้ างขึ นไปให้ ผู ้เชียวชาญ จํานวน3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเทียงตรงเชิงเนื อหา(Content validity) เพือคัดเลือกและปรับปรุงข้ อความให้ สอดคล้ องกับ
นิยามทีกําหนดไว้ โดยข้ อความทั งหมดต้ องมีค่าดั ชนีความสอดคล้ อง(IOC) ตั งแต่0.5 ขึ นไป
6. นําแบบทดสอบทีผ่านการคัดเลือกแล้ วในข้ อ 5 ไปทดลองใช้ (try out)
กับนักศึกษา ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน30 คน แล้ วนําผลจากการทําแบบทดสอบมาตรวจหาให้
คะแนนตามเกณฑ์ ถ้ าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ค่าคะแนน สูงกว่า 14 คะแนน หมายถึง ระดับความรู ้ สูง
ค่าคะแนนระหว่าง 7 – 14 คะแนน หมายถึง ระดับความรู ้ ปานกลาง
ค่าคะแนน ตํากว่า 7 คะแนน หมายถึง ระดับความรู ้ ตํา
จากนั นนําผลทีได้ มาหาค่าความเชือมัน (reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้ สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(KR-20) ได้ ค่าความเชือมั นเท่ากับ 0.750
7. จัดพิมพ์แบบทดสอบ เพือนําไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลการวิจัย
(2) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีขั นตอนการสร้ าง ดังนี
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตของนักศึกษาตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้ างแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นําแบบสอบถามทีสร้ างขึ นไปให้ ผู ้เชียวชาญ จํานวน3 ท่าน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา(Content validity) เพือคัดเลือกและปรับปรุงข้ อความให้
สอดคล้ องกับนิยามทีกําหนดไว้ โดยข้ อความทั งหมดต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) ตั งแต่
0.5 ขึ นไป
6. นําแบบสอบถามทีผ่านการคั ดเลือกแล้ วในข้ อ 5 ไปทดลองใช้ (try out)
กับนักศึกษา ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้ วนําผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจ
ให้ คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี
ระดับการปฏิบัติ
เกณฑ์การให้ คะแนน
บ่อยครั ง
ให้ 2 คะแนน
นาน ๆ ทําครั ง
ให้ 1 คะแนน
ไม่เคย
ให้ 0 คะแนน
จากนั นนําผลทีได้ มาหาค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
แล้ วนํามาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือ
เกณฑ์ ดังนี
ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 1.34-2.00 หมายถึง ระดับพฤติกรรมสูง
ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 0.67-1.33 หมายถึง ระดับพฤติกรรมปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 0.00-0.66 หมายถึง ระดับพฤติกรรมตํา
นําผลทีได้ มาหาค่าความเชือมัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สูตร
สัมประสิทธิ แอลฟ่ า(Alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.830
7. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพือนําไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลการวิจัย
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 ข้ อมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการดังนี
3.3.1.1 ผู ้ วิจัยได้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยมีขั นตอน ดังนี
1) ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลกับนักศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
2553 โดยทําการแจกแบบสอบถาม ให้ กับนักศึกษาทั ง6 มหาวิทยาลัย จึงได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน
420 คน
2) ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผู ้ วิจัยได้ชี แจงถึงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขั นตอนการตอบแบบสอบถามให้ นักศึกษาเข้ าใจ จากนั นให้ นักศึกษาลงมือตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็ นจริง
3.3.1.2 นําผลทีได้ จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้ คะแนน และวิเคราะห์
ข้ อมูลต่อไป
3.3.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี
ผู ้ วิจัยเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยทําการสนทนากลุ่มมีทั งหมด6 กลุ่ม แบ่งเป็ น 6
ครั ง ผู ้ วิจัยทําหน้ าทีเป็ นผูดํา้ เนินการสนทนาและบันทึกเทป หลังจากการสนทนากลุมเสร็
่ จจะมีการ
สรุปข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาต่อไป

3.4 ขั นตอนและสถิติที ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 ข้ อมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการดังนี
ในการวิจัยครั งนี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป ตามลําดับดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ ตอบแบบสอบถามใช้ การหาค่าความถี และ
ร้ อยละ จําแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิลําเนา
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดั บความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้ การหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
One-Way ANOVA
ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการวิเคราะห์ระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาด้ วยการหาค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA
ตอนที 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
3.4.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุ ณภาพ ผู ้ วิจัยได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาใน
ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจากนั นได้ นําผลการจดบันทึกข้ อมูลและเทปบันทึกมา
วิเคราะห์
ประกอบ และทําการจัดประเภทข้ อมูลเพือสรุปผลการศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู ้ วิจัยได้ ใช้ ประกอบกับข้ อมูลเชิงปริมาณเพือให้ เห็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชัดเจนยิงขึ น
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพือศึกษาระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึงได้ แยกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 3 ตอน ดังนี
4.1 ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ ตอบแบบสอบถามใช้ การหาค่าความถี และ
ร้ อยละ จําแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิลําเนา
4.2 ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลความรูค้ วามเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้ การหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
One-Way ANOVA
4.3 ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป็ นการวิเคราะห์ระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาด้ วยการหาค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA
4.4 ตอนที 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
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4.1 ตอนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั วไปของกลุ ่ มตัวอย่ าง
ตารางที 4.1 จํานวนและร้ อยละของนักศึกษาจําแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อ
เดือน รายจ่ายต่อเดือน และภูมิลําเนา
มหาวิทยาลัย

เพศ

ชั นปี ทีศึกษา

รายได้ ต่อเดือน

ข้ อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชั นปี ท1ี
ชั นปี ท2ี
ชั นปี ท3ี
ชั นปี ท4ี
รวม
ตํากว่า 3,000 บาท
3,000-5,000 บาท
5,001-8,000 บาท
8,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม

จํานวน
70
70
70
70
70
70
420
161
259
420
121
103
104
92
420
52
193
123
34
18
420

ร้ อยละ
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00
38.30
61.70
100.00
28.80
24.50
24.80
21.90
100.00
12.40
46.00
29.20
8.10
4.30
100.00
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูล
ค่าใช้ จ่ายต่อเดือน ตํากว่า 3,000 บาท
3,000-5,000 บาท
5,001-8,000 บาท
8,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม
ภูมิลําเนาเดิม
กรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
รวม

จํานวน
55
210
114
28
13
420
177
243
420

ร้ อยละ
13.10
50.00
27.10
6.70
3.10
100.00
42.10
57.90
100.00

จากตารางที 4.1 กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จําแนกตามข้อมูลทัวไปของนักศึกษาตาม
มหาวิทยาลัย พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
จําแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ
61.70 ส่วนเพศชายมี จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.30
จําแนกตามชั นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั นปี1ที จํานวน 121 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.80 เป็ นนักศึกษาชั นปี ท2ี จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.50 เป็ นนักศึกษาชั นปี ที3
จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.80 และเป็ นนักศึกษาชั นปี ที4 จํานวน 92 คิดเป็ นร้ อยละ 21.90
จําแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที 3,000 – 5,000
บาท จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 รองลงมามีรายได้ 5,001 – 8,000 บาท จํานวน 123
คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.30 นักศึกษามีรายได้ ตํากว่า 3,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ
12.40 นักศึกษามีรายได้ 8,001 – 10,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.10 และมีรายได้
มากกว่า 10,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.30
จําแนกตามรายจ่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที 3,000 – 5,000
บาท จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 รองลงมามีรายจ่าย 5,001 – 8,000 บาท จํานวน 114
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 27.10 มีรายจ่ายตํากว่า 3,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.10 มี
รายจ่าย 8,001 – 10,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.70 และมีรายจ่ายมากกว่า
10,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.10
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จําแนกตามภูมิลําเนา พบว่ากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ต่างจังหวัด จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.90 และมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.10

4.2 ตอนที 2 การวิเคราะห์ ระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกี ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที 4.2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

n
161
259
420

X

15.06
15.82
15.53

ระดับความรู ้
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 4.2 พบว่านักศึกษาหญิงมีความรูค้ วามเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับสู ง( X = 15.82) และนักศึกษาชายมีความรู ้ ในระดับสูง( X = 15.06)
ตามลําดับ
ตารางที 4.3 เปรียบเทียบคะแนนความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

n
161
259
420

X

15.06
15.82
15.53

SD.
2.34
1.99
2.16

t
3.535*

*p<.05
จากตารางที 4.3 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทีมีเพศต่างกัน มีความรู ้ ความเข้ าใจ
เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 โดย
นักศึกษาหญิงมีความรู ้ ความเข้ าใจสูงกว่านักศึกษาชาย
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ตารางที 4.4 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวม

SD.
2.11
2.03
2.07
2.04
1.78
2.35
2.16

X

14.79
14.93
16.19
16.23
16.14
14.90
15.53

ระดับความรู ้
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 4.4 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยมีระดับความรู ้ อยู่ในระดัสบู ง
ตารางที 4.5 เปรียบเทียบระดั บความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําแนก
ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการ
ความรู ้ ความเข้ าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แหล่ง
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
182.43
1774.23
1956.66

df

MS

5
414
419

36.49 8.514*
4.29

*p<.05
จากตารางที 4.5 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละมหาวิทยาลัย มีความรู ้
ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ดังนั นต้ องจึงทดสอบเป็ นรายคู่ตามวิธีของตูกี (Tukey Method) ดังในตารางที 4.6
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ตารางที 4.6 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏเป็ นรายคู่
ความรู ้ ความเข้ าใจ
เศรษฐกิจพอเพียง
X

จันทรเกษม
ธนบุรี
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
พระนคร
สวนดุสิต
สวนสุนันทา
*p<.05

14.76
14.93
16.19
16.23
16.14
14.90

จันทร
เกษม

ธนบุรี

14.76
-

14.93
-0.14
-

บ้ าน พระนคร สวนดุสิต สวน
สมเด็จ
สุนันทา
เจ้ าพระยา
16.23
16.14
14.90
16.19
-1.40*
-1.44* -1.36*
-0.11
-1.26*
-1.30* -1.21*
0.03
-0.04
0.04
1.29*
0.09
1.33*
1.24*
-

จากตารางที 4.6 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 จํานวน 9 คู่ คือ
คู่ที 1 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา( X = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจ
เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
( X = 14.76)
คู่ที 2 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม( X = 14.76)
คู่ที 3 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต( X = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม( X = 14.76)
คู่ที 4 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ( X = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจ
เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร(ี X = 14.93)
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คู่ที 5 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร(ี X = 14.93)
คู่ที 6 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต( X = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร(ี X = 14.93)
คู่ที 7 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา( X = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจ
เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
( X = 14.90)
คู่ที 8 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา( X = 14.90)
คู่ที 9 ค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต( X = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลียความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา( X = 14.90)
ตารางที 4.7 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามภูมิลําเนา
ภูมิลําเนา
กรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
รวม

n
177
243
420

X

15.22
15.75
15.53

ระดับความรู ้
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 4.7 พบว่านักศึกษาทีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ความรูค้ วามเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสู ง( X = 15.22) และ
นักศึกษาทีมีภมู ิลําเนาในจังหวัดมีความรูค้ วามเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 15.75) เช่นกัน
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ตารางที 4.8 เปรียบเทียบคะแนนความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จําแนกตามภูมิลําเนา
ภูมิลําเนา
กรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
รวม
*p<.05

n
177
243
420

X

15.22
15.75
15.53

SD.
2.36
1.97
2.16

t
-2.441*

จากตารางที 4.8 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทีมีภูมิลําเนาต่างกัน มีความรู ้ ความ
เข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนยสํ
ั าคัญทางสถิติทีระดับ.05
โดยนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัดจะมีความรู ้ ความเข้ าใจสูงกว่านักศึกษาทีมีภูมิลําเนาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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4.3 ตอนที 3 การวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที 4.9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยภาพรวม
พฤติกรรม
1. ด้ านความพอประมาณ
2. ด้ านความมีเหตุผล
3. ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน
รวม

X

1.11
1.38
1.46
1.32

SD.
0.26
0.24
0.27
0.21

ระดับพฤติกรรม
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที 4.9 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดั บสูง เมือพิจารณารายด้ าน พบว่าระดั บ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้ านความมีเหตุผลและด้ านภูมิคุ ้ มกันอยู่ในระดับสู ง และด้ านความพอประมาณนักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที 4.10 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏจําแนกตามเพศ
คุณลักษณะทางจริยธรรม
1. ด้ านความพอประมาณ
2. ด้ านความมีเหตุผล
3. ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน
รวม
*p<.05

นักศึกษาชาย
n = 161
S.D
X
1.08 0.25
1.35 0.26
1.43 0.26
1.29 0.21

นักศึกษาหญิง
n = 259
S.D
X
1.13 0.27
1.39 0.23
1.48 0.27
1.33 0.20

t
-1.770
-1.617
-1.848
-2.171*

จากตารางที 4.10 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติที
ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาชาย เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าทั ง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมี
ภูมิคมกั
ุ ้ น ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที 4.11 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดั บพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจําแนกตาม
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
จันทรเกษม
ธนบุรี
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
พระนคร
สวนดุสิต
สวนสุนันทา

พอประมาณ
SD.
X
1.09 0.28
1.05 0.21
1.20 0.23
1.19 0.22
1.12 0.26
1.01 0.31

เหตุผล
SD.
X
1.32 0.28
1.36 0.25
1.43 0.23
1.42 0.24
1.40 0.21
1.32 0.23

ภูมิคุ ้ มกัน
SD.
X
1.46 0.29
1.48 0.28
1.50 0.26
1.50 0.24
1.48 0.25
1.38 0.27

รวม
X

1.29
1.29
1.38
1.37
1.33
1.24

SD.
0.24
0.20
0.19
0.18
0.19
0.22

ระดับ
พฤติกรรม
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที 4.11 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษมมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยามีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีระดับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี
ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที 4.12 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏจําแนกตามมหาวิทยาลั ย
พฤติกรรม
1. ด้ านความพอประมาณ

2. ด้ านความมีเหตุผล

3. ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน

รวม

แหล่ง
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

2.00
27.16
29.16
0.85
23.95
24.80
0.74
28.77
29.51
1.02
17.07
18.09

5
414
419
5
414
419
5
414
419
5
414
419

0.40 6.125*
0.67
0.17
0.06

2.942

0.15
0.07

2.127

0.20 4.947*
0.04

*p<.05
จากตารางที 4.12 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั ง6 แห่ง มีพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติทีระดั บ.05
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 จํานวน
1 ด้ าน คือ ด้ านความพอประมาณ ดังนั นต้ องจึงทดสอบเป็ นรายคู่ตามวิธีของตูกี (Tukey Method)
ดังในตารางที 4.13
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ตารางที 4.13 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกตามมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมด้ านความ
พอประมาณ
X

จันทรเกษม
ธนบุรี
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
พระนคร
สวนดุสิต
สวนสุนันทา
*p<.05

1.09
1.05
1.20
1.19
1.12
1.01

จันทร
เกษม

ธนบุรี

1.09

1.05

-

0.05
-

บ้ าน พระนคร สวนดุสิต สวน
สมเด็จ
สุนันทา
เจ้ าพระยา
1.19
1.12
1.01
1.20
-0.11
-0.09
-0.02
0.09
-0.15*
-0.14*
-0.07
0.04
0.02
0.09
0.19*
0.07
0.18*
0.11
-

จากตารางที 4.13 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติที
ระดับ .05 จํานวน 4 คู่ คือ
คู่ที 1 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา( X = 1.20) สูงกว่าพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ( X = 1.05)
คู่ที 2 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร( X = 1.19) สูงกว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
( X = 1.05)
คู่ที 3 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา( X = 1.20) สูงกว่าพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา( X = 1.01)
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คู่ที 4 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X = 1.19) สูงกว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
( X = 1.01)
ตารางที 4.14 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏจําแนกตามภูมิลําเนา

พฤติกรรม
1. ด้ านความพอประมาณ
2. ด้ านความมีเหตุผล
3. ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน
รวม
*p<.05

กรุงเทพและ
ปริมณฑล
n = 177
S.D
X
1.04 0.27
1.33 0.24
1.43 1.49
1.27 0.21

ต่างจังหวัด
n = 243
X

1.16
1.41
1.49
1.35

S.D
0.25
0.24
0.26
0.20

t
-4.490*
-3.294
-2.414
-4.234

จากตารางที 4.14 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทีมีภูมิลําเนาต่างกัน มีพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติที
ระดับ .05 โดยนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาทีมีภูมิลําเนาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าทั งนักศึกษาทีมีภูมิลําเนาใน
ต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมด้ านความพอประมาณสูงกว่านักศึกษาทีมีภูมลํิ าเนาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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4.4 ตอนที 4 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต ซึงจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีได้ จากการทําการสนทนากลุ่มกับ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏทั ง6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 2) มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรี3) มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิต6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่ามีประเด็นความคิดเห็นเกียวกับเรืองนี อยู3่ ประเด็น คือ
(1) ด้ านการดํารงชีวิตประจําวัน พบว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใช้
กับการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างชัดเจนจะเกียวกับการเก็บออมเงิน เพราะการประหยัดอดออม
เป็ นการฝึ กให้ ตนเองรู ้ จักการใช้ จ่ายเงินเท่าทีจําเป็ นเท่านัน และเงินออมยังสามารถนํามาใช้จ่ายใน
เวลาทีฉุกเฉินทั งในการดํารงชีวิตและใช้ ในการเรียนของตนเองและยังเป็ นเงินทีเก็บไว้ ใช้ ในอนาคต
นอกจากนี เศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนํามาใช้ ในลักษณะการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ อีก
ด้ วย ซึงนักศึกษามีความเห็นว่าการทําบัญชีเป็ นการควบคุ มการใช้ จ่ายเงินของตนเองเป็ นอย่างดี
ทําให้ มีการใช้ เงินอย่างเป็ นระบบ รู ้ ทีมาทีไปของเงิน และทําให้ เป็ นคนรู ้ จักประมาณตน รู ้ จักใช้ จ่าย
ไม่เกินตัว ดังคํากล่าวทีมีผู ้ ให้ ข้อมูลไว้ ว่า
“การออมเงิ นจะช่วยให้เป็ นคนรู้จักใช้เงิน”
“เมือทางบ้านเกิ ดขั ดสนเราจะได้นําเงิ นส่วนนันมาใช้
เพือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้บ้าง”
“อนาคตเป็ นสิ งไม่แน่นอนควรจะมีเงิ นออมไว้ใช้ในยาม
จําเป็ น”
“การออมเงิ นเป็ นสิ งทีเราควรฝึ กทํา ถ้าเราออมวันละ
นิ ดละหน่อย ก็จะทําให้เรามีเงินออม สามารถนําเงินออมไปใช้
ในยามจําเป็ นได้”
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“การทําบัญชี รายรับ-รายจ่าย ทําให้รู้จักใช้จ่ายเงินให้
เป็ นระบบไม่เกิ นงบประมาณ”
“รู้ว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายไปเท่าไร จะได้รู้จักใช้ให้
พอเหมาะในแต่ละเดือน”
“การทําบัญชี ทําให้รู้ถึงรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ว่า
อันไหนควรตัด อั นไหนจําเป็ น และสามารถนํามาวิเคราะห์
ความสําคัญและความจําเป็ นในการดํารงชี วิต”
นอกจากนี ในการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดํารงชีวิตยังสามารถ
นํามาปรับใช้ เกียวกับการใช้ ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู ้ คุณค่าเช่น การใช้ วัสดุอุปกรณ์
การเรียน การใช้ กระดาษรียูสแทนกระดาษใหม่ การใช้ ไฟใช้ นํ าอย่างประหยัด การใช้ สิงของ
ส่วนรวมอย่างทะนุถนอมและประหยัด และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ใน
รูปแบบของวัยรุ่นคือ การประยุกต์ของเก่าให้ กลับมาใช้ ได้อีกครั ง เช่น การนําเสื อผ้ าเก่ามา
ประดิษฐ์ทําใหม่ให้ ใช้ ได้ตามสมัยนิยม
(2) ด้ านการเรียนการสอน พบว่าสามารถนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ า
มาทั งในลั กษณะการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพือให้ นักศึกษาทุกระดับได้ มีความรู ้
ความเข้ าใจและสามารถนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจําวั นได้ จริง และใน
การจัดการเรียนการสอนทุกคณะทุกรายวิชาควรมีการสอดแทรกหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ าไปในขณะทีอาจารย์ทําการสอน เพือให้ นักศึกษาได้ คุ ้ นเคยและซึมซับคํานี ตลอดเวลา ดังทีมี
ผู ้ ให้ ข้อมูลกล่าวไว้ ว่า
“ควรมีการจัดทําหลักสูตรรายวิชา เศรษฐกิ จพอเพียง
ให้น ั กศึกษาได้เรี ยน”
“ควรมีการสอนให้นกั ศึกษาได้มีความรู้เกี ยวกับ
เศรษฐกิ จพอเพียง จะได้สอนให้รู้จักพอประมาณมีการใช้จ่าย
อย่างประหยัด”
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“ขณะทีอาจารย์สอนควรมีการสอนสอดแทรกเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้น ั กศึกษาฟัง พร้อมมีการยกตัวอย่างประกอบเพือให้
นักศึกษามีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
“อาจารย์ควรมีการส่งเสริ มและปลูกฝังเรื องเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา”
นอกจากนี ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดตั งชมรมเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ น เพือจะได้เป็ นแหล่งให้ ความรู ้ ทั งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ อีกทั งยั
เป็งนการขยาย
เครือข่ายให้ นักศึกษาหันมาสนใจเรืองเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง และการเรียนการสอนควรมี
การพานักศึกษาเรียนรู ้ การฝึ กปฏิบัติตนให้ เป็ นคนพอเพียง ดังทีมีผู ้ ให้ ข้อมูลไว้ ว่า
“ในการเรี ยนวิชาทีเกี ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงควรมีการเน้นการฝึ กปฏิ บ ั ติมากกว่าภาคทฤษฎี”
“ควรมีการจัดตังชมรมเศรษฐกิ จพอเพียงในมหาวิ ทยาลัย”
(3) ด้ านการณรงค์ พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าการรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงทีจะทํา
ให้ มีประสิทธิภาพมากทีสุดคือสือโฆษณาต่าง ๆ เช่น สือสิงพิมพ์ เว็ปไซด์ การจัดบอร์ด การทําข่าว
ภายในมหาวิทยาลัย เพราะสือโฆษณาเป็ นสิงทีจะทําให้ นักศึกษาได้เข้ าถึงหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ อย่างรวดเร็ว อีกทั งยังเป็ นการสร้ างสรรค์ชิ นงานให้ กับนักศึกษาดังทีมีผู ้ให้ ข้อมูลกล่าว
ไว้ ว่า
“การรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี ยวกับเศรษฐกิ จ
พอเพียงควรทําในลั กษณะสือโฆษณา”
“ต้องมีการรณรงค์ให้น ั กศึกษารู้จักเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้มากขึน ด้วยการทําโฆษณาให้ดึงดูดใจ”
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ทั งนี มหาวิทยาลัยควรเห็นความสําคัญของการรณรงค์เกียวกับเรืองนี ด้ วย และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ หรือจัดงานทีเกียวข้ องกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นระยะ ๆ เช่น การจัดอบรมให้
ความรู ้ ทั งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพือทีนักศึกษาจะได้
สนใจทีอยากจะศึกษาและปฏิบัติเกียวกับเรืองนี อย่างจริงจัง ซึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็ นเรืองดีทีสังคมควรปฏิบัติให้ เกิดเป็ นรูปธรรมทีชัดเจน ดังทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริเกียวกับเรืองนี มาโดยตลอด
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บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครครั งนีผู ้ วิจัยได้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
2. เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษามีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง
2. นักศึกษามีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง
ประชากรและกลุ ่ มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนีเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน
115,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางYamane ที
ระดับความเชือมัน 95% (Yamane อ้ างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึงต้ องใช้ กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 420 คน จากนั นจะทําการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน(Multistage Sampling) ซึงจะทําการสุ่มนักศึกษา เพือให้ ได้ ตัวแทนของประชากรทีทําการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ในการสนทนากลุ่ม ผู ้ วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ทําการสนทนาเกียวกับประเด็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาทีทําการสนทนากลุ่ม
6 กลุ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั ง6 แห่ง จํานวน 36 คน
เครื องมือที ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนีมีดั งนี
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครั งนีมีดั งนี
แบบทดสอบความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบ
2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จํานวน 20 ข้ อ โดยจะทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน420 คน โดยหา
ความเชือมันของแบบทดสอบด้ วยสูตรคู เดอร์ ริชาร์ดสันKR-20 มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.750
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้ อความทีสร้ างขึ นเป็ นแบบมาตรประเมินค่า(Rating scale) แบบ
3 ระดับ ให้ ผู ้ ตอบเลือกตอบโดยกาเครืองหมาย  ลงในช่องทีต้ องการจะตอบเพียงข้ อเดียวใน
หนึงข้ อความ ซึงวัดความเชือมันได้ทีระดับ0.830
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยครั งนี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป ตามลําดับดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู ้ ตอบแบบสอบถามใช้ การหาค่าความถี และ
ร้ อยละ จําแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั นปี ทีศึกษารายได้ ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิลําเนา
ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดั บความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้ การหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
One-Way ANOVA
ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาด้ วยการหาค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA
ตอนที 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็ น 4 ตอน ได้ ดังนี
5.1.1 ตอนที 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัวไป
5.1.1.1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ6 แห่ง จําแนกเป็ น
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67
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5.1.1.2 เพศของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 61.70 และเพศชายร้ อยละ
38.30
5.1.1.3 ชั นปี ทีศึกษา แบ่งเป็ น4 ชั นปี แบ่งเป็ น
1) ชั นปีที 1
จํานวน 121 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.80
2) ชั นปีที 2
จํานวน 103 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.50
3) ชั นปีที 3
จํานวน 104 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.80
4) ชั นปีที 4
จํานวน 92 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 21.90
5.1.1.4 รายได้ ต่อเดือน แบ่งเป็ น
1) ตํากว่า 3,000 บาท จํานวน 52 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 12.40
2) 3,000 - 5,000 บาท จํานวน 193 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46.00
3) 5,001 - 8,000 บาท จํานวน 123 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 29.20
4) 8,001 - 10,000 บาท จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.10
5) มากกว่า 10,000 บาท จํานวน 18 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 4.30
5.1.1.5 รายจ่ายต่อเดือน แบ่งเป็ น
1) ตํากว่า 3,000 บาท จํานวน 55 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 13.10
2) 3,000 - 5,000 บาท จํานวน 210 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 50.00
3) 5,001 - 8,000 บาท จํานวน 114 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 27.10
4) 8,001 - 10,000 บาท จํานวน 28 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.70
5) มากกว่า 10,000 บาท จํานวน 13 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 3.10
5.1.1.6 ภูมิลําเนา แบ่งเป็ น
1) กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 177 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 42.10
2) ต่างจังหวัด
จํานวน 243 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 57.90
5.1.2 ตอนที 2 ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุปผลได้ ดังนี
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง( X = 15.53) เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ อยู่ในระดั บสู ง
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5.1.3 ตอนที 3 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลได้ ดังนี
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง( X = 1.35) เมือพิจารณาตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า (1) ด้ านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 1.11) (2) ด้ านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสู ง( X = 1.38) และ
(3) ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับงสู( X = 1.49)
5.1.4 ตอนที 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต สรุปไดดังนี
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต ดังนี
(1) ด้ านการดํารงชีวิตประจําวัน ได้ แก่ การเก็บออมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้ ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู ้ คุ ณค่า การประยุกต์ของเก่าให้ กลับมาใช้ ได้
อีกครั ง
(2) ด้ านการเรียนการสอน ได้ แก่ มหาวิทยาลั ยควรมีการจัดทําหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” การสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา การจัดตั งชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึ กปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ด้ านการณรงค์ ได้ แก่ การทําสือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
การจัดอบรมให้ ความรู ้ ทั งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

5.2 อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู ้ วิจัยขออภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏมีระดับความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง( X = 15.53) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีตั งไว้
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เมือพิจารณาเป็ นรายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู ้ อยู่ใน
ระดับสูง ซึงจากผลการศึกษานี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ(2551)
พบว่าประชาชนในภาคบริการมีความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อภิชาติ ชูเกียรติสกุล (2551) พบว่า ข้ าราชการทหารสังกัดกองพัน
พัฒนาที 3 มีความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากและยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมี
การรับรู ้ เนื อหาสาระ และเข้ าใจในเนื อหาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดั บมาก
และสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ศักดิ ชัย คํ าชู(2550) พบว่า เจ้ าหน้ าทีและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้ านบึง ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็ น
แนวทางการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็ นแนวคิดพึงตนเอง
ไม่ประมาณ รู ้ จักเก็บออม ไม่ฟุ ่ มเฟื อย ใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีการวางแผน
ใช้ ความรู ้ คู่คุ ณธรรม
จากผลการศึกษาเกียวกับความรู ้ ความเข้ าใจของนักศึกษาเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั 6ง แห่ง มีความรู ้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับสูง
ทั งนี อาจเนืองมาจากในปั จจุบันทั งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์การใช้ ชตอย่
ีวิ างพอเพียง มี
การประชาสัมพันธ์ในสือต่าง ๆ อีกทั งนักศึกษาได้ มีการเรียนเกียวกับเนื อหาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชั นเรียนมาบ้ างแล้ ว จึงทําให้ นักศึกษามีความรู ้ เกียวกับหลั กปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั งใน
ประเด็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกันทีดีอยู่ในระดั บสูง
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีดังนี
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง( X = 1.35) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีตั งไว้
เมือพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้ านความพอประมาณ นักศึกษามี
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 1.11) (2) ด้ านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับสู ง( X = 1.38) และ (3) ด้ านการมีภูมิคุ ้ มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับสู ง ( X = 1.49) ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549)
พบว่า ประชาชนทีเข้ าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้ อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) พบว่า
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บุคลากรสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้ให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และยังมีเงินเหลือเก็บ
ออม มีการใช้ เหตุผลเพือแก้ ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เน้ นเรืองความประหยัดและคุ ้มค่า และสอดคล้ อง
กับงานวิจัย ตวงพร ศรีวิชัย (2550) พบว่านักเรียนเตรียมทหารนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับการปฏิบัติ ดังนี ด้ านวัฒนธรรม ด้ านสังคม ด้ านสิงแวดล้ อม
และด้ านเศรษฐกิจ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ(2551) พบว่า
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนทีพักอาศั ยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ภาพรวมพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมด้ านการใช้ จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั ง
ถึงเป็ นประจํา ด้ านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั ง ด้ านความมีเหตุผลมีพฤติกรรม
อยู่ในระดับบ่อยครั ง ด้ านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั นอกจากนี
ง
ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทรงศั กดิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ(2551) พบว่าการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นั นมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ ความเข้ าใจหลั กการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู ้ ทีมีความเข้ าใจมากจะนํามาประยุกต์ใช้ มาก ส่วนผู ้ทีเข้ าใจน้ อยก็นํามาใช้
น้ อย
จากผลการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครได้ มีการนําหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นลั กษณะการเก็บออมเงิน การดําเนินชีวิตด้ วย
ความประหยัด การใช้ ทรัพยากรอย่างรู ้ คุ ณค่า การทีนักศึกษามีพฤติกรรมเช่น ีอาจเนืองมาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กต่างจังหวัด ต้ องเช่าหอพักอยู่ รายรับจะมีอย่าง
จํากัด ดังนั นเขาจึงต้ องใช้ จ่ายเงินทุกบาทอย่างประหยัดและรู ้ คุณค่จึางนําไปสู่การมีพฤติกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต มีดังนี
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ
(1) ด้ านการดํารงชีวิตประจําวัน ได้ แก่ การเก็บออมเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้ ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู ้ คุ ณค่า การประยุกต์ของเก่าให้ กลับมาใช้ ได้
อีกครั ง ซึงผลการศึกษานี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้ อมทอง วีระภั
ทรานนท์ (2550) พบว่า
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การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต สามารถทําได้ โดยการ
จัดสรรรายได้ ให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และยังเหลือเก็บออม การทีนักศึกษามีความคิดเห็นส่วน
ใหญ่เกียวกับเป็ นการเก็บออมเงินนั น อาจจะเป็ นเพราะว่าการออมเงินเป็ นสิงทีนักศึกษาทําได้ และ
ทําเป็ นประจําอยู่แล้ ว นอกจากนี นักศึกษายังมีความคิดเห็นต่อการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
รู ้ คุณค่านั น เป็ นสิงทีนักศึกษาหรือคนไทยทุกคนสามารถ
ทําได้ โดยฝึ กการใช้ สิงของทุกอย่างใน
ชีวิตประจําวั นและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ด้ วยความประหยัด เช่น การใช้ กระดาษ การใช้ ไฟฟ้า
การใช้ นํ า ส่วนการประยุกต์ของเก่าให้ สามารถกลับมาใช้ ใหม่นั น นักศึกษาจะให้ ความสําคั ญต่อ
เสื อผ้ าการแต่งกาย ซึงการแต่งกายตามสมัยนิยมสามารถทําด้ไ โดยไม่จําเป็ นต้ องซื อเสื อผ้ าใหม่
เพียงแต่มีการประยุกต์เสื อ หรือกางเกงหรือกระโปรง ให้ สามารถสลับใส่ได้ หลาย ๆ ชุด หรือไม่ก็
นําเสื อเก่ามาตกแต่งด้ วยวัสดุต่าง ๆ ก็จะทําให้ ได้ เสื อผ้ าตั วใหม่ โดยไม่ต้องซื อให้ เปลืองเงิน
(2) ด้ านการเรียนการสอน ได้ แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” การสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา การจัดตั งชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึ กปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากความคิดเห็นของ
นักศึกษาจะเห็นได้ ว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้ ทางมหาวิทยาลัยเปิ ดการสอนในรายวิชา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพือทีจะทําให้ นักศึกษาได้ มีความรู ้ ทีถูกต้ องเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ควรมีการสาธิตและฝึ กปฏิบัติ เพือให้
นักศึกษามีแนวทางทีจะนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันของตนเองได้จริง และในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาอยากให้ มีการสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา เพือจะได้ เป็ นการ
เตือนสติให้ เป็ นคนรู ้ จักพอประมาณ มีเหตุผล ในการดําเนินชีวิตทังในเรืองการใช้ จ่ายเงินและการ
ใช้ ชีวิตในด้ านอืน ๆ ส่วนความคิดเห็นเกียวกับการจัดตั งชมรมเศรษฐกิจพอเพียงนั น นักศึกษา
อยากให้ ทุกมหาวิทยาลัยมีชมรมนี เพือจะได้ เป็ นหน่วยกลางในการเผยแพร่ให้ ความรู ้ เกียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และการร่วมกันทํากิจกรรมทีเป็ นการส่งเสริมการจัดงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ซึงถ้ ามีชมรมดังกล่าวจะทําให้ นักศึกษาได้ สัมผัสกับหลั กปรัชญานี อย่างแท้ จริง
(3) ด้ านการณรงค์ ได้ แก่ การทําสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดอบรมให้ ความรู ้ ทั งในทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกียวกับการรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักศึกษา ควรมีการจัดทําสือ
โฆษณาต่าง ๆ เพือเป็ นการเผยแพร่ความรู ้ ให้ กับนักศึกษาและผู ้ สนใจในมหาวิทยาลัย สือโฆษณา
ดังกล่าวอาจทําในรูปแบบของสือสิงพิมพ์ สือทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้ กระทั งการจัดนิทรรศการ
เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั งนี ในรอบปี การศึกษามหาวิทยาลัยอาจจะให้ นักศึกษาได้ มีเวที
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การจัดงานในลั กษณะนี ซึถง ือได้ ว่าเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษาได้ ใช้ เวลาว่างในการ
ทํากิจกรรมสร้ างสรรค์ทางสังคม และยังเป็ นการเผยแพร่ความรู ้ ให้ กับนักศึกษาได้ รับทราบข้ อมูล
เกียวกับแนวการปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี การรณรงค์ยังสามารถทําได้ ด้วย
การจัดอบรมให้ ความรู ้ ทงทางทฤษฎี
ั
และทางปฏิบัติให้ กับนักศึกษา เป็ นระยะ ๆ ตลอดปี การศึกษา
จากการให้ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิต จะพบว่านักศึกษาในปั จจุบันมีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี
อย่างจริงจัง และให้ แนวทางในการจะส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือให้ ปรัชญานี สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลในรูปธรรม

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการจัด
กิจกรรมทีหลากหลาย เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ ความรู ้ การฝึ กปฏิบัติ
5.3.2 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ กับนักศึกษา
5.3.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มีการเรียนการสอนเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั งทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ
5.3.4 ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใช้ เศรษฐกิจพอเพียงให้ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ เพือจะได้ มีแนวทางทีเหมาะสม ชัดเจน และเป็ นรูปธรรมทีสามารถนําไปใช้ เป็ นแบบอย่างใน
การปฏิบัติได้ จริง
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ประวัติผูท้ ํารายงานการวิจัย
ชือ – สกุล : นางกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
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พ.ศ. 2539
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ตําแหน่งและสถานทีทํางานปั จจุบัน
ตําแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถามเพื อการวิจัย
เรื อง พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

************************************************************
คําชี แจง
1. แบบสอบถามเพือการวิจัยฉบับนี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัปกรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ข้ อมูลและคําตอบของนักศึกษาจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่องานวิจัย เนืองจากสามารถ
นําไปเป็ นข้ อมูลพื นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ ต่อไป
3. คําตอบของนักศึกษาหรือข้ อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ผู ้ วิจัยจะเก็บเป็ นความลับและ
จะนําไปใช้ ในการวิจัยเท่านั น ดังนั นขอให้ นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามทุกข้ อตามความเป็ นจริง
4. แบบสอบถามมีทั งหมด4 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
ตอนที 2 ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที 3 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดําเนินชีวิต
ผู ้ วิจัยขอให้ นักศึกษาทําเครืองหมายและตอบคําถามลงในช่องทีตรงกับการปฏิบัติของ
นักศึกษา ทั งนี ขอขอบคุ ณนักศึกษาทุกท่านทีให้ ความร่วมมือ
ผู ้ วิจัย
อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของนักศึกษา
1. ท่านเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 3) มหาวิทยาลัยบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 6) มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
3. คณะทีท่านกําลังศึกษา
 1) คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4) คณะวิทยาการจัดการ
 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
 7) คณะเกษตรและชีวภาพ
 8) คณะพยาบาลศาสตร์
 9) อืน ๆ (ระบุ) .........................................
4. ชั นปี ทีท่านกําลังศึกษา
 1) ชั นปี ที1
 2) ชั นปี ที2
 3) ชั นปี ที3
 4) ชั นปี ที4
5. รายได้ ต่อเดือน (รวมทั งทีได้ รับจากผู ้ปกครอง)
 1) ตํากว่า 3,000 บาท
 2) 3,000 – 5,000 บาท
 3) 5,001 – 8,000 บาท
 4) 8,001 – 10,000 บาท
 5) มากกว่า 10,000 บาท
6. ค่าใช้ จ่ายต่อเดือน
 1) ตํากว่า 3,000 บาท
 2) 3,000 – 5,000 บาท
 3) 5,001 – 8,000 บาท
 4) 8,001 – 10,000 บาท
 5) มากกว่า 10,000 บาท
7. ภูมิลําเนาเดิม
 1) กรุงเทพฯหรือปริมณฑล
 2) ต่างจังหวัด (ระบุ) ………………………………..
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ตอนที 2 ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําชี แจง: ให้ ทําเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกับความเข้ าใจของท่าน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. เศรษฐกิจพอเพียงคือการดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง
2. เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับคนประกอบอาชีพเกษตรกร
3. เศรษฐกิจพอเพียงไม่เกียวข้ องกับความมีเหตุผล
4. ภูมิคุ ้ มกันทีดีของเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีคุ ณธรรม
5. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพออยู่พอกินตามอัตภาพ
6. เศรษฐกิจพอเพียงควรเริมต้ นทีระดับชาติก่อนระดั บบุคคล
7. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณในด้ านรายจ่าย
8. การดําเนินชีวิตด้ วยการตั ดสินใจอย่างมีเหตุผลถือเป็ นเศรษฐกิจพอพียง
9. การดําเนินชีวิตโดยมีแผนระยะยาวถือว่าเป็ นภูมิคุ ้ มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. ความสามัคคีและความเมตตาถือเป็ นผลลัพธ์หนึงของเศรษฐกิจพอเพียง
11. เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ เกิดวัฒนธรรมการประหยัดอดออม
12. เกษตรทฤษฎีใหม่ ถือเป็ นตัวอย่างของการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
13. เศรษฐกิจพอเพียงต้ องอาศัยทั งความรู ้ และคุณธรรม
14. เศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ จ่ายให้ สมดุลกับความต้ องการของบุคคล
15. ฐานคิดทีสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือพัฒนาคนในชุมชนในด้ านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม
16. เศรษฐกิจพอเพียงจะเกียวข้ องกับเรืองวัตถุทีเป็ นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน กําไร
17. ความรู ้ ถือเป็ นสิงทีนํามาใช้ ในการตั ดสินใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
18. การพึงตนเองให้ มากทีสุดถือว่าเป็ นภูมิคุ ้ มกันทีดีตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักทีปฏิเสธระบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมทํา
ให้ คนฟุ ้ งเฟ้อ
20. เศรษฐกิจพอเพียงจัดเป็ นรากฐานทีสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสามารถ
แก้ ปัญหาทุจริตคอรัปชันได้

ใช่
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ตอนที 3 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีระดับพฤติกรรม
ดังนี
บ่อยครั ง หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมในประเด็นนั นจํานวน 3 ครั งขึ นไป/ เดือน
นาน ๆ ครั ง หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมในประเด็นนั นจํานวน 1-2 ครั ง/ เดือน
ไม่เคย
หมายถึง ท่านไม่เคยมีพฤติกรรมในประเด็นนั นเลย
รายการ

ระดับพฤติกรรม
บ่อยครั ง นานๆ ครั ง ไม่เคย

1. ซื อเสื อผ้ าใส่ตามแฟชันสมัยนิยม
2. มักซื ออุปกรณ์การเรียนเท่าทีจําเป็ น
3. ให้ รางวัลกับตนเองด้ วยการซื อสิงของตามทีต้ องการ
4. ทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพือควบคุมการใช้ จ่ายเงิน
5. มีเงินออมฝากธนาคารทุกเดือน
6. เปลียนโทรศัพท์มือถือตามเทคโนโลยีทีลํ าหน้ า
7. นํากระดาษ A4 กลับมาใช้ ซํ า(Reused)
8. นําสิงของทีเหลือใช้ มาดัดแปลงใช้ ใหม่
9. เมือมีเวลาว่างจะใช้ โทรศัพท์พูดคุยกับเพือนเป็ นเวลานาน
10. ใช้ นํ า-ใช้ ไฟ ด้ วยความประหยัด
11. มีการจัดสรรการใช้ จ่ายเงินในแต่ละเดือน
12. หากจําเป็ นต้ องซื อสิงของจะมีการสํารวจข้ อมูลสินค้ าก่อน
13. ถ้ าเงินไม่พอใช้ จะแก้ ปัญหาด้ วยการยืมเงินเพือน
14. คิดไตร่ตรองก่อนลงมือทําสิงต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
15. รีดเสื อผ้ าครั งละหลาย ๆ ชุด
16. เมือต้ องทํางานร่วมกับผู ้ อืนจะคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน
17. เสียบปลักเครืองใช้ ไฟฟ้าทิ งไว้ เพือสะดวกในการใช้ งาน
18. มีการวางแผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ
19. มีการประชุมปรึกษาหารือการทํางานกับเพือน
20. เตรียมตัวสอบด้ วยการอ่านหนังสือล่วงหน้ า
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ตอนที 3 (ต่อ)
รายการ

ระดับพฤติกรรม
บ่อยครั ง นานๆ ครั ง ไม่เคย

21. ซื อสินค้ าโดยคํานึงถึงคุ ณภาพเป็ นอันดับแรก
22. นิยมใช้ สินค้ าทีผลิตจากต่างประเทศมากกว่าทีผลิตในประเทศ
เพราะมีคุณภาพดีกว่า
23. เมือต้ องซื อสินค้ าท่านจะใช้ วิธีการเปรียบเทียบข้ อดี– ข้ อเสีย
ก่อนตัดสินใจ
24. ใช้ สินค้ าทีมีคุ ณภาพสูงถึงแม้จะราคาแพง
25. ทํางานตามทีตนเองถนัดเพราะจะทําให้ ผลงานออกมาดี
26. หากเกิดข้ อผิดพลาดในการทํางานจะใช้ เหตุผลในการหา
ข้ อบกพร่องของตนเอง
27. การทํางานแต่ละครั งจะมีการประเมินข้ อดี-ข้ อเสียของงาน
28. ถ้ ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพือน จะใช้ วิธีตัดสินกันด้ วยเหตุผล
29. ท่านคบเพือนทีแต่งตัวตามแฟชันเพราะดูเป็ นคนทันสมัย
30. ความขยันหมันเพียรของท่านเกิดจากการคบเพือนทีขยัน
31. แจ้ งค่าใช้ จ่ายให้ ผู ้ปกครองทราบตามความเป็ นจริง
32. เมือเก็บของได้ จะรีบแจ้ งผู ้ เกียวข้ องเพือหาทางคืนเจ้ าของ
33. ทําข้ อสอบด้ วยความสามารถของตนเอง
34. เมือมีเวลาว่างท่านจะหาความรู ้ เพิมเติมทั งจากห้ องสมุดและ
อินเตอร์เน็ต
35. หากต้ องทํารายงานท่านจะค้นคว้ าหาข้ อมูลให้ ได้ มากทีสุดเพือ
นํามาประกอบรายงาน
36. ถ้ าได้ รับมอบหมายงานจากอาจารย์ท่านจะรีบดําเนินการ
37. ถ้ าท่านต้ องการซื อสิงของอํานวยความสะดวกทางการเรียน
เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ ๊ ค เครืองพิมพ์ ฯลฯ ท่านจะทํางาน
พิเศษเก็บเงินซื อเอง โดยไม่รบกวนทางบ้ าน
38. ทําการบ้ านและรายงานด้ วยความตั งใจถึงแม้ จะใช้เวลานาน
39. ถึงแม้ จะต้ องทํางานหนักท่านจะไม่ปริปากบ่น
40. เมือทะเลาะกับเพือนท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
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รายชื อผู ้ เชี ยวชาญตรวจเครื องมือ

1. รศ. ดร. สจีวรรณ ทรรพวสุ
2. ผศ.เฉลิมชัย สุวรรณรัตน์
3. อาจารย์สุภาพร ศรีหามี

อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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