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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ-       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต             
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 420 คน เครื่องมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ  2 ตัวเลือก      
ถูก-ผิด และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 3 
ระดับ เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.750 และ 0.830 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ 
ได้แก ่ t-test และ One-Way ANOVA 

 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.35) เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
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พอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง      
( X  = 1.11) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.38) และ    
(3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.49)  
 3. นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต ดังนี้ 
  (1) ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้
อีกครั้ง 
  (2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดต้ัง
ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  (3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

www.ssru.ac.th



  

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  
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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 
 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2553 ซึ่งการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยพร้อมให้ค าแนะน าอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอขอบใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์       
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
       กรรณกิาร ์ ภริมย์รัตน์  
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4.14 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      จ าแนกตามภูมิล าเนา             56 
 
 
 

 

www.ssru.ac.th



 
บทที่  1 

 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนไทยตกอยู่ในภาวะ
เดือดร้อน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากสังคมไทยจะให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนท าให้คนท าทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถของตน
ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกับคนอ่ืนในสังคม ขอเพียงให้
ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดก็พอ ทุกคนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิด
การแข่งขันกันเพื่อให้ได้เงินตราโดยไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
การด าเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชื้อเมืองพาน, 2551)   ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่
เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ปัญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย 
 ปัจจุบันเยาวชนไทยได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างจากอดีต  ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบ
เอื้ออาทร ให้ความรัก ดูแลลูกและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเพื่อให้ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ทัดเทียมเพื่อน โดยไม่ต้องท าหน้าที่อ่ืน ๆ และลูกที่ดี ลูกที่น่ารักคือลูกที่ต้ังอกต้ังใจเรียน เรียนเก่ง 
ได้เกรดดี และไม่ก่อเรื่องราวให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หากพ่อแม่สามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูก
ต้องการให้ได้ ก็คงจะไม่ท าให้เกิดปัญหามากมาย แต่ในครอบครัวของเด็กที่ขาดวัตถุบางอย่างแต่
ว่าต้องการสิ่งนั้นมาอย่างง่าย ๆ จะท าให้เด็กขาดความยั้งคิด และหลงผิดได้โดยง่าย ๆ ในภาวะ
บริโภคนิยมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายนี้ หากเด็กขาดวุฒิภาวะ ขาดการนับถือตนเองซึ่งจะเห็น
ว่าเด็กไทยปัจจุบันมีความคิดเปลี่ยนไปจากอดีตมาก เด็กจะตกอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะเขาจะ
กล้าท าสิ่งผิด ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ความส าคัญกับวัตถุ
นิยม ความฟุ้งเฟ้อ มีความต้องการที่ไม่รู้จักพอ ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็น ก็จะท าให้สังคมไทยใน
อนาคตน่าเป็นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดที่จะพัฒนาประเทศชาติให้
มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต    
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จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้
อย่างเร่งด่วน ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มุ่งเน้นจะ
พัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมียุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมีจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549)  
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้
ทรงเน้นย้ าเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทยก็กลายเป็นอุดมการณ์
ส าหรับคนทุกชนชั้นในสังคมไทยที่อยากใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง รวมทั้งผู้คนในวัยรุ่นหนุ่มสาว
เช่นกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี” (สุภัทรา บุญปัญญโรจน์, 2550) 
 การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยเช่นนี้ 
เป็นเพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะ
มาจากการกลั่นกรองพระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการด าเนินงาน
โครงการหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาในภูมิสังคมต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นประสบการณ์ที่
แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ 
ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็นขั้นตอน ไม่สุดโต่ง เป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
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ของพุทธศาสนา อันเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งยังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวม
โดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มีกรอบที่กว้าง
กว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญานี้ไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี้ว่าให้มีความ
รู้เท่าทันให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได้  (สมพร เทพสิทธา, 2550)  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม 
เพื่อให้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่อง หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจได้จะท าให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และจะน าไปสู่การ
น าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ว่านักศึกษามีความรู้ความ -
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับใด อีกทั้งนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
   
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง  
 1.3.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับสูง 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัย-  
ราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
115,542 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา 
  1.4.1.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการสนทนา
เกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม 6 กลุ่ม จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 
 
    1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน ภูมิล าเนา และความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาและความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางใน    การด าเนินชีวิต 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรู้และความ
เข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยหลักการ
ส าคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเงื่อนไขการ
ตัดสินใจ 2 ประการ คือ ความรู้และคุณธรรม  
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การปฏิบัติตนใน
เรื่องต่าง ๆ ของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 

1. ความพอประมาณ ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอย่างพอประมาณ        
การออมเงิน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   

2. ความมีเหตุผล ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน           
การท างาน การคบเพื่อน 

3. การมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ พฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงิน           
การวางแผนในการท างาน การวางแผนการเรียนการสอน และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง         
ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความอดทน  
 นักศึกษา หมายถึง นักศึก ษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัย -
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.6.1 มหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.6.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางนโยบายพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาบนพื้นฐานความพอเพียง 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องโดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี้  

2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2.2 โครงสร้างและเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมและพัฒนาการของวัยรุ่น 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 มีผู้กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

สมพร เทพสิทธา (2550: 14 – 15) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นเรื่อง
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิจของไทยก าลังเฟื่องฟู เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าที่ควร ในกลางปี 2540 ประเทศ
ไทยต้องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมีข้อความ
ตอนหนึ่งว่า  

“การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมีพอกิน” และ “คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็
เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย” จากพระราชด ารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ท าให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชน 
และประชาชนมีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอย่างกว้างขวาง  

นอกจากน้ีหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้มีหลายหน่วยงานน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
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ในทางเศรษฐกิจ และสาขาอ่ืน ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและขอพระราชทาน   พระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขมีข้อความดังต่อไปนี้  
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชา
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
 เกษม วัฒนชัย (2550: 164-165) ได้กล่าวถึงการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้อง
มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
 1. เงื่อนไขหลักวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน าหลักวิชาความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นวางแผนและปฏิบัติ เป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ ( Knowledge 
Base Economy) และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)  
 2. เงื่อนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยกลไกการเลี้ยงดูในครอบครัว 
การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึกจิตข่มจิตของตนเอง ซึ่ง
บุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนที่จะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องน าระบบ
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน  
 3. เงื่อนไขในการด าเนินชีวิต ต้องมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบ
เศรษฐกิจแห่งคุณธรรม เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับตัวเองและ
หน่วยงานจะช่วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุ้มกัน
หรือความเข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ชีวิตและองค์กรก็จะรุดหน้าไป
อย่างมั่นคง  
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 ประโยชน์ที่ได้จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุปได้ดังนี้  (1) เป็นหลักคิดใน
การด าเนินชีวิตของทุกคน (2) ผู้บริหารน ามาใช้ในการก าหนดแนวนโยบายขององค์กร (3) ผู้ปฏิบัติ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีมีการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ (1) ด้านจิตใจ จะท าให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตส านึกที่ดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก (2) ด้านสังคม จะช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี 
สร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และ
มีการจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ( 4) ด้าน
เทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก  

นอกจากน้ี สมพร เทพสิทธา (2550: 15-26) ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริประกอบด้วยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ  
 1. เป็นปรัชญาแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
 2. เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
 3. จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 4. ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน 
 5. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 6. จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
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หลักการที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนคนอ่ืนและผู้อ่ืน 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เตรียมตัวให้พร้อมกับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
 

เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 การตัดสินใจและการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม มีจิตส านึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน มีความพอประมาณ ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติ 4 ด้าน 
 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน ก าไร ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเป็นนามธรรม 
แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมหรือเศรษฐกิจ เพราะครอบคลุมถึง 
4 ด้าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคมและมิติด้านวัฒนธรรม 
 1. มิติด้านเศรษฐกิจ  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบ
สัมมาอาชีพ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมี
รายได้เพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นหนี้และความยากจน
สามารถพึ่งตนเองได้มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
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 2. มิติด้านจิตใจ  
 เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีใน
สิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง โดยเริ่ม
จากใจที่รู้จักพอ เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 สุเมธ ตันติเวชกุล  (2549) ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง “ใต้เบื้องพระยุคลบาท ” ว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงกล่าวโดยสรุปคือการหันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการด ารงชีวิต 
โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ 
 พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต 
แม้อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็ตาม มิพึงควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป พึงยึดพระราชด ารัส 
“การพัฒนาตน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า 
 “บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแน่นมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส าเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน 
ประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลดีแน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและ
แผ่นดิน” 
 พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า 
 “เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพียงกันไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะท างานใน
หน้าที่อย่างเต็มที่และให้มีการประสานสัมพันธ์กันให้ดีเพื่อให้งานทั้งหมดเกื้อหนุนสนับสนุนกัน” 
 พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ  คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนใน
ท้องถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประกาศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Local 
Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ 
 พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชด ารัสที่ว่า 
 “จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ คือ เป็นสถานที่ส าหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละ
ท้องที่ สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างกันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน” 
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 พึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ  หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น กล่าวคือ
แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ด้วย 
  

3. มิติด้านสังคม 
 เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สภายุวพุทธิกสมาคม
แห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่ออัญเชิญไปด้านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่ว
ประเทศครั้งที่ 18 ในวันที่ 18 มกราคม 2530 มีข้อความที่ส าคัญดังนี้ 
 “การสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง หรือการช่วยตัวเองในปัจจุบันน้ี เห็นว่า
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความสงบให้เกิดขึ้นก่อนโดยเร็ว เพราะถ้าความสงบยังไม่เกิด เราจะคิด
อ่านแก้ปัญหาหรือจะรวมก าลังกันท างานช่วยตัวเองไม่ได้ ความสงบนั้นภายนอกได้แก่สถานการณ์
อันเรียบร้อยเป็นปกติ ไม่มีวุ่นวายขัดแย้ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายท าลาย
กัน ภายในได้แก่ความคิดจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านหว่ันไหวหรือเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอ านาจความ
มักได้เห็นแก่ตัว ความร้ายกาจเพ่งโทษ ความหลงใหลเห่อเหิม อันเป็นต้นเหตุของอกุศลทุจริต
ทั้งหมด การท าความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อน” 
 4. มิติด้านวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต ( Way of life) ของประชาชน 
 เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัดอดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิด
การทุจริตคอรัปชั่นซึ่งปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งที่บ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ 
สาเหตุประการหนึ่งของความยากจนคือการขาดการประหยัดและอดออม ใช้เงินเกินกว่ารายได้ ใช้
จ่ายเงินซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกินจ าเป็นใช้จ่ายเงินเพื่อการเที่ยวเตร่และความสนุกสนานท่ีเกิน
ขอบเขต คนไทยมักจะชอบแข่งขันกันในการใช้สินค้าที่มียี่ห้อราคาแพง ท าให้ใช้จ่ายเงินอย่าง
สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะตามค ากล่าวท่ีว่า “มีรายได้น้อยแต่มีรสนิยมสูง” เมื่อรายได้ไม่พอก็กู้
หนี้ยืมสินหรือซื้อสินค้าเงินผ่อน ท าให้ต้องมีหนี้สิน จ านวนหนี้สินได้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ บางคนไม่มี
เงินช าระหนี้สินก็ต้องหาทางออกโดยการทุจริตหรือการฆ่าตัวตาย  
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 ในทางเศรษฐกิจ เงินออม ( Saving) ของประชาชนถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ประเทศที่มีเงินออมสูง ก็ไม่จ าเป็นต้องไปกู้ยืมเงินได้ ส่วนประเทศที่มีเงินออมต่ าหรือไม่มี
เงินออมก็จะต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ หากกู้และเป็นหนี้มากเกินไปก็จะท าให้
กระทบกระเทือนต่อฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เช่น การที่ประเทศไทยต้องกู้ยืม
เงินจากต่างประเทศเป็นจ านวนถึง 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในกลางปี 2540 เป็นเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง  
 คนที่มีเงินออมจะต้องเป็นคนประหยัด ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ คนที่ไม่ควบคุมการใช้จ่าย มี
นิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เห็นคนอ่ืนมีก็อยากมีบ้าง ทั้งที่ฐานะทางการเงินไม่อ านวยให้ จะพยายามหา
เงินมาไม่ว่าโดยทางสุจริต ไม่ว่าโดยชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความฟุ้งเฟ้อมี
ข้อความที่ส าคัญดังนี้ 
 “ความฟุ้งเฟ้อท าให้เกิดความไม่พอ คนเราฟุ้งเฟ้อก็ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความ
ฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อเป็นปากท่ีหิวไม่หยุด เป็นปากที่หิวตลอดเวลา ป้อนเท่าไรไม่พอ หาเท่าไร
ไม่พอ ฉะนั้นจะต้องหาทางป้องกันวิธีที่จะน ามาป้อนความฟุ้งเฟ้อ ซึ่งก็คือการทุจริต” 
 กล่าวโดยสรุป การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 1. มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
 2. ให้ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ 
 3. มีความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน ไม่มุ่งร้ายท าร้ายกัน 
 4. ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพื่อน ามาใช้
ให้เป็นประโยชน ์
 5. ให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจนให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่
ตกเป็นทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
 

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับความส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป” 
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 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญดังนี้  
 1. เป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิตของแต่ละคน ให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตั้งตน
ได้ในทางเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ 
 2. เป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคม ท าให้สังคมมีความปกติสุข ไม่เบียดเบียนกัน มีความ
เมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่มีการขัดแย้ง แตกแยกความสามัคคี 
 3. เป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศชาติ ท าให้การบริหารประเทศมีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น มีการใช้อ านาจที่เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติมี
ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

พระราชด ารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2546) ได้รวบรวมพระ
ราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ ดังนี้  
 1. มิติด้านการท างาน 
 “การท างาน อย่างให้มีคุณภาพ ให้ได้ผลบริบูรณ์ จะท าอย่างไรเบื้องต้น ต้องท าความเห็น
ให้ถูกต้องในงานที่จะท าเสียก่อนโดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ผลที่แท้ที่ถูกต้องตรงตาม
เป้าหมายทึ่งมุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอนที่จะด าเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชา ด้วยความ
ร่วมมือปรองดองกัน และส าคัญที่สุด ต้องมีความพากเพียร ไม่ย่อหย่อนในอันที่จะกระท าต่อไป
จนกว่าจะเป็นผลส าเร็จ” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 19 กรกฎาคม 2516) 

 
 2. มิติด้านการลงทุน 
 “การลงทุนอย่างมากน้ันบอกให้เขาทราบว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่า เคยท าโรงงานเล็ก ๆ 
ที่ทางภาคเหนือ ใช้เงินสามแสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋องแล้ว
ขาย ก็ได้ผลเป็นโรงงานเล็ก ๆ บอกว่าที่เขาลงทุนเป็นล้าน รู้สึกว่าเสี่ยง เขาบอกว่าต้องท าอย่างนั้น 
เขาก็ลงทุนท าไปท ามาสับปะรดที่อ าเภอบ้านบึง ทางชลบุรี ก็มีไม่พอ เมื่อไม่พอต้องไปสั่งสับปะรด
มาจากปราณบุรี สับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ท าไปท ามาโรงงานก็
ล้ม อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ท าโครงการอะไรก็ต้องนึกถึงขนาดท่ีเหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพ 
หรือกับสิ่งแวดล้อม” 

(พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 5 ธันวาคม 2540) 
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 3. มิติด้านการประกอบอาชีพ 
 “ขอให้ทุกคนจงร าลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพที่มุ่งหวัง จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน 
เหนือสิ่งอื่นใด และรักษามรรยาทของการประกอบอาชีพโดยเคร่งครัด จนหมั่นฝึกฝนตนเองให้
ทันสมัยในวิทยาการประกอบโรคศิลปะอยู่เสมอ” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 1 เมษายน 2498) 

 
 4. มิติด้านความเจริญของประเทศ 
 “สมัยนี้ เป็นสมัยพัฒนาประเทศ เราก าลังร่วมกันด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเร่งรีบ 
และได้รับผลดีจากโครงการเหล่านั้นแล้วอย่างน่าพอใจ หลายประการ ความเจริญของประเทศ นั้น 
หมายถึงความเจริญของประชาชนเป็นส่วนรวม สม่ าเสมอทั้งประเทศ” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 20 กรกฎาคม 2510) 

 
 5. มิติด้านความเป็นตัวของตัวเอง 
 “ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเมืองของเรา ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าประเทศไทยและคนไทยก าลังเสื่อมลงก าลังจะถูกกลืนหายไปกับอิทธิพลแห่งความ
เสื่อมในโลกปัจจุบัน ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ตรงกับความจริงนัก เพราะคนไทยเรามีความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีสมบัติทั้งทางวัตถุและจิตใจอย่างอุดมสมบูรณ์ มาแต่เดิม เป็นการยากที่จะถูกกลืนหรือถูก
ท าลายอย่างที่คิดกัน” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 5 สิงหาคม 2514) 

 
 6. มิติด้านความสุข 
 “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้
ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท าไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง
เบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอ านวยประโยชน์ถึง
ผู้อื่นและส่วนรวมด้วย” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 10 กรกฎาคม 2518 
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2.2 โครงสร้างและเน้ือหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11-15) ได้กล่าวถึงโครงสร้างและเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ว่า หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มด าเนินการความ
เข้าใจในปรัชญาก็มีทิศทางตรงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีความต้องการที่จะให้มีความชัดเจน
กระชับมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการประยุกต์และการสื่อสารในวงกว้าง จึงได้มีคณะท างาน
ท าการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อแยกแยะโครงสร้างและเนื้อหาตามที่ได้พระราชทานมา 
คณะท างานได้แยกองค์ประกอบของปรัชญาตามข้อความที่ได้รับพระราชทานมาเป็น กรอบ
ความคิด คุณลักษณะ ค านิยาม เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 คณะท างานนี้สรุปว่ากรอบความคิดของปรัชญา เป็นการชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างการประยุกต์ที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชน 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในที่นี้มองในแง่การบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็นการมอง
โลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแส
โลก มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดในการพัฒนา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 คุณลักษณะคือ เป็นแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเป็นใช้ได้
กับประชาชนทุกระดับ ทุกหน้าที่ เป็นการด าเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงมิใช่เป็นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ นอกจากน้ียังให้มี
ความเท่าทันโลกคือกระแสโลกาภิวัตน์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิดเสรีเต็มที่
อย่างไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด  
 ความหมายของความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์  
 ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขา
ของตนเอง (self-reliant) เป็นการด าเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระท าไม่มากเกินไป 
ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย  การออมอยู่ใน
ระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็นสิ่งที่ท าให้เราท าอะไรเต็มตามศักยภาพ ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการยืนได้โดยล าแข้งของตนเอง  
 ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายความว่า การตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความพอประมาณ ในมิติต่าง ๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมายและวิธีการท่ี
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เหมาะสม มีความรู้ในการด าเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็น
การมองระยะยาว ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของการกระท า และความเสี่ยง จะท าให้มีความ
พอประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความส าคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชด ารัส
น้ี 
  “...ทุกคนจ าเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระท าของตนให้รอบคอบอยู่
เสมอ ระมัดระวังท าการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะ
 ความชั่วร้ายท้ังมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงส าเร็จที่แท้จริง ทั้งในการงาน
และการครองชีวิต...”  

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2516  

 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-immunity) พลวัตมิติต่าง ๆ ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การกระท าที่เรียกว่าได้ว่าพอเพียงไม่ค านึงถึงเหตุการณ์
และผลในปัจจุบัน แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และการมีภูมิคุ้มกันจะท าให้มีความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ที่แย่ที่สุด
ก็รับมือได้ 
 ทั้งนี้หากจะมีความพอเพียงเงื่อนไขการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม  
 ความรอบรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐาน เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมท าให้มี
การตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถ
ที่จะน าความรู้และหลักวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และความมีสติ ตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ในการน าแผนปฏิบัติที่ต้ังอยู่บนหลักวิชาการต่าง ๆ เหล่านั้นไป
ใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
ด้วย 
 ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้าน คือ ด้านจิตใจ/ปัญญา และด้านการกระท าในด้านแรกเป็นการเน้น
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ความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ส่วนด้านการ
กระท าหรือแนวทางด าเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ 
เงื่อนไขนี้จะท าให้การปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ ท าให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่นหรือสังคม เพราะการมีความโลภจะท าให้ท าอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเสี่ยง ไม่
รู้จักพอ มีโอกาสที่จะกระท าการทุจริต 
 ปรัชญากล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (End and 
mean) จากการกระท า โดยจะท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความสมดุลของการ
กระท าทั้งเหตุและผลจะน าไปสู่ ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้สรุปโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงดัง
ภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547) 

ทางสายกลาง 

ความรู้ 
มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซื่อสัตย์  สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

สมดุล / ยั่งยืน / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

พอประมาณ 

น าไปสู่ 
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 จากภาพนี้มักจะสรุปสั้น ๆ ว่าปรัชญานี้เป็นสามห่วง สองเงื่อนไขคือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู้ คุณธรรม
เป็นเงื่อนไขสองประการ 
 นอกจากจะยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขแล้ว ผู้ที่สนใจในทางปฏิบัติ อาจตีความหมายที่
ง่ายต่อตนในการประยุกต์โดยมีในแนวทางเดียวกันได้ เช่น UNDP (2007) ระบุว่าการปฏิบัติตาม
ปรัชญาคือรู้ตัวว่าท าอะไร (Know what you are doing) ซื่อสัตย์และพากเพียร (Be honest and 
persevere) ปฏิบัติตามทางสายกลางไม่สุดโต่ง (Take a middle path, avoid extremes) 
ตัดสินใจอย่างไตร่ตรองรอบคอบ มีเหตุมีผล (Be sensible and insightful in taking decision) มี
การปกป้องจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Build protection against shocks) หรือผู้ที่คุ้นเคย
ในทางศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติตนตามหลัก สัปปุริสธรรม 7 และ มรรค 8 ก็จะมีส่วนในการสร้าง
ความพอเพียงเช่นกัน  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริญมั่นคง และมีความยั่งยืนในระยะยาวท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ  มีความมั่นคงในการเจริญเติบโต ไม่ผันผวนไปตามปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาในหลายมิติเป็นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ มีลักษณะองค์รวม
ที่มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซึ่งก าหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
กฎระเบียบ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของความพอเพียง 
 การกระท าตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต์ คือ การตัดสินใจที่
เหมาะสม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัดสินใจตามหลัก คือ สามห่วง สองเงื่อนไข 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ลดความผันผวน 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาท าได้ในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใช้หลัก
ปรัชญาในการตัดสินใจได้ทั้งของตัวเองและครอบครัว หากอยู่ในฐานะที่เป็นการบริหารพัฒนา
ชุมชน องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ก็ใช้หลักปรัชญาในการตัดสินใจได้ ซึ่งก็คือ การใช้ใน
ระดับที่กว้างกว่าระดับตนเองและครอบครัว หากอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือ
มาตรการระดับชาติก็สามารถใช้เป็นหลักได้เช่นกัน 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรส าเร็จ
แม้ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดเดียวกัน แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีให้
สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู่ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยใน

www.ssru.ac.th



 

19 

 

การให้ “ฉุกคิด” ว่าการตัดสินใจการด าเนินชีวิตหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม
หรือไม่ จะมีความสมดุลยั่งยืนหรือไม่ มีความเสี่ยงและการเตรียมรับความเสี่ยงอย่างไร  
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษม วัฒนชัย (2550 : 153-156 ) ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้นคือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

1. ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (กฎของไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกข์ขัง 
อนัตตา) 

2.  การเปลี่ยนแปลงเกิดจากเหตุ – ปัจจัย ซึ่งมีทั้งเหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายใน 
เหตุปัจจัยที่ควบคุมได้และเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ทั้งระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับบริษัท ระดับองค์กร ระดับชุมชน และระดับประเทศ เมื่อน าไปใช้ที่
ระดับใดก็ให้เอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในไปไว้ที่ระดับนั้น หาก
เราสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ให้เป็นเหตุปัจจัยที่ควบคุมได้ให้มากที่สุด ก็จะ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากเท่านั้น 

3.  การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นวงจร มีทั้งขาขึ้น – ขาลง ขาขึ้นต้องไม่ประมาท ขาลง
ต้องรีบยับยั้ง 

4.  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (Impact of changes) มี 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ซึ่งผลกระทบอาจเกิดเร็ว รุนแรง และกว้างขวางได้  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ เช่น 
1. ระดับครอบครัว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร เช่น 

พ่อถูกรถชนเสียชีวิตกะทันหัน จะส่งผลกระทบในเรื่องเงินทอง ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 

2. ระดับองค์กร  
 2.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ เช่น งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ เมื่อ

เปลี่ยนรัฐบาล หน่วยงานจะได้รับผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุอย่างไรบ้าง 
 2.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม มีหรือไม่ เช่น หน่วยงานนี้ทะเลาะ

เบาะแว้งกันหรือรักใคร่สามัคคีกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอทางสังคม 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมากระทบจะยิ่งส่งผลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหรืออ่อนแอลง 

 2.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเป็นอย่างไร 
เช่น สะอาด เป็นระเบียบ ทุกคนเห็นแก่ส่วนร่วม 
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 2.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สามารถดูได้จากการที่ทุกคน
จงรักภักดีต่อองค์กร ยึดมั่นต่อปณิธานขององค์กร ยินดีเสียสละเพื่องานส่วนรวมหรือไม่ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากทุกคนสามารถควบคุมตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกลา
ภายใน โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะท าให้
เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป 
 
2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 มีผู้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ดังนี้  
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 170-176) ได้กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalytic Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ไว้ดังนี้ 

2.3.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
องค์ประกอบที่ส าคัญในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) คือ อิด (id) อีโก้ (ego) 

และซุปเปอร์อีโก้ (superego) id เป็นแหล่งพลังงานทางจิตเบื้องต้น และเป็นที่ต้ังแห่งสัญชาตญาณ 
เป็นความต้องการแสวงหาเพื่อตนเอง ต่อมาก็มี ego (อีโก้) เป็นผู้ควบคุม  พฤติกรรมของ id (อิด) ego 
อาศัยหลักแห่งความจริง คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างแท้จริง จากน้ันจะมีการเรียนรู้พัฒนาขึ้นมา การ-
เรียนรู้ท าให้ฉลาด สามารถเป็นนายเหนือความอยากอันเกิดแต่ id การเรียนรู้อาศัยการรับรู้ ความจ า 
ความคิด และส่งเสริมให้ ego เข้มแข็ง ซุปเปอรอี์โก้เป็นลักษณะที่สาม เป็นหลักแห่งอุดมคติและ
ศีลธรรมจรรยา ซุปเปอร์อีโก้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. Ego-ideal คือ อุดมคติ เป็นแนวคิดของผู้ใหญ่ สังคมที่สอนไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่
ควร อะไรเป็นสิ่งไม่ควร และเมื่อประพฤติตามแล้ว จะเป็นท่ีนิยมชมชอบของผู้ใหญ่ในสังคม  

2. Conscience คือ มโนธรรม ได้แก่ ความรู้สึกว่า อะไรดีควรท า อะไรชั่วควรละ
เว้น ในขั้นน้ีเด็กจะพัฒนาจากการที่เด็กเคยกระท าผิดอยู่ในใจ เช่น ผู้ใหญ่สอนให้เกลียดชังความ
สกปรก ถ้าเราไปนิยมก็จะได้รับโทษ เราจึงเว้นเสีย บุคคลในระดับนี้จะเคร่งต่อหลักศีลธรรม เป็นอัน
มาก เป็นส่วนส าคัญที่ป้องกันการกระท าความผิด 

 
2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการ-

พัฒนาจริยธรรม ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยหลักการเสริมแรงและหลักการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคม 
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สกินเนอร์ (Skinner อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171) มีความเชื่อ
ว่าแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความต้องการรางวัลและหลีกเลี่ยง
การลงโทษจากสังคม  

บันดูรา (Bandura อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 171-172) ได้
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง เขามีความคิดว่า การเรียนรู้ทางสังคมเกิดจากการ-
เรียนรู้โดย การสังเกต การเลียนแบบ และการเอาอย่างแบบ บันดูราเชื่อว่าความส าคัญของการ-
เรียนรู้ คือ กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมผู้อื่น หรือพิจารณาการกระท าของผู้อื่นแล้วสังเกต     
ผลกรรมที่ตามมา การตัดสินใจนี้เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ดังนั้น ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และตัวแบบเป็นส าคัญ 

 
 2.3.3 ทฤษฎีปรากฏการณ์ (Phenomenological Theories) 
 

 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 232-234) ได้สรุปทฤษฎีปรากฏการณ์ของ 
มาสโลว์ ไว้ดังนี้ 
                 มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น าในแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม  
เขาไม่เห็นด้วยกับการมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้การผลักดันจากสิ่งที่อยู่ในจิตใต้
ส านึกตามแนวคิดของฟรอยด์ หรือการถูกก าหนดจากผลกรรมจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของสกิน
เนอร์ มาสโลว์มองว่ามนุษย์นั้น มีศักด์ิศรีพร้อมจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ดังนั้นการที่มนุษย์จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเขาได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการเหล่านี้อย่างเหมาะสมหรือไม่ มาสโลว์จัดความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์เป็น 
5 ล าดับประเภท และความต้องการในล าดับแรก ๆ จะต้องได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจก่อน 
ความต้องการในล าดับสูงขึ้น จึงจะกลายเป็นแรงจูงใจส าหรับการกระท าของเรา ความต้องการ
ตามล าดับประเภทเรียงจากต่ าไปหาสูง ได้แก่  
                 2.1 ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการสิ่งที่จ าเป็นต่อการท าให้ร่างกายอยู่
ในสภาวะสมดุล เช่น ต้องการปัจจัยสี่ ต้องการพักผ่อน ต้องการอยู่ในสภาวะอุณหภูมิไม่ร้อนไม่
หนาวเกินไป หรือความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
                 2.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง  ความต้องการให้ตนเองมีความ  
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ปลอดภัย และมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต อันหมายรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยทางร่างกาย
และจิตใจ 
                2.3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เหล่า มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคม  
ต้องการมีกลุ่ม มีสังกัด มีพรรคพวกเพื่อนพ้อง ทุกคนอยากได้รับความรัก  ความห่วงใยจากผู้อ่ืน 
ขณะเดียวกันก็อยากให้ความรักความห่วงใยต่อบุคคลที่เรารักเช่นกัน  แต่ความรักเป็นสิ่งแปลกต้อง
ได้รับก่อนจึงจะเรียนรู้ที่จะให้ คนที่ไม่ได้รับความรักจึงเรียกร้องไขว่คว้าโดยไม่รู้จักการให้  
               2.4 ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่า เป็นความต้องการที่จะรับรู้ว่าตนมี
ความสามารถ มีความส าเร็จ มีเกียรติ มีศักด์ิศรี ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน  
               2.5 ความต้องการที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนเต็มสมบูรณ์ (Self - actualization) หมายถึง 
ความต้องการที่จะรู้จักตนเอง ยอมรับและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  ปรารถนาพัฒนาตนเองไปให้
ถึงขีดสูงสุดตามทิศทางและศักยภาพแห่งตน พร้อมทั้งอยากช่วยเหลือเก้ือกูลบุคคลอื่นและสังคม  
ตามแนวคิดของมาสโลว์คนที่ได้รับการตอบสนองในความต้องการขั้นนี้จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นคน
เต็มสมบูรณ์ เพราะเขาจะเป็นผู้ปราศจากความเห็นแก่ตัว มีความสุขความพอใจกับชีวิตของตน  
และน าพาก่อเกิดแต่สิ่งที่ดี ๆ ต่อตนเอง คนอ่ืน และสังคม  
               จากแนวคิดของมาสโลว์  อาจกล่าวได้ว่าหากผู้ใหญ่ต้องการที่จะเห็นวัยรุ่นมีพฤติกรรม
และพัฒนาไปในทางที่ดี ก็ควรช่วยให้วัยรุ่นได้รับการตอบสนองความต้องในล าดับต้นทั้ง 4 ล าดับ
ก่อน บุคคลจึงจะเรียนรู้และใฝ่หาการพัฒนาตนให้เป็นคน เก่ง ดี และมีสุข  (เก่งในที่นี้หมายถึง การ
มีความสามารถตามขีดสุดและความถนัดของแต่ละบุคคล)  
 

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจของเพียเจต์  
                 เพยีเจต์ (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 172-174)  เพียเจต์ 
(Jean Piaget ) เป็นนักจิตวิทยาที่ได้ศึกษาว่าคนเรามีการพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจเป็นไป
อย่างไร ซึ่งท าให้เราได้รู้ว่าความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ  ของเด็กและผู้ใหญ่นั้นแตกต่างกัน 
แนวความคิดที่ส าคัญต่อการเข้าใจพฤติกรรมและพัฒนาการของบุคคลประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก 
คือ กระบวนการพัฒนา โครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ  และขั้นพัฒนาการทางความรู้ความ
เข้าใจ  
             3.1 กระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ ตามแนวคิดของเพียเจต์นั้น  
โครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลมีการเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาไป โดยใช้กระบวน
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ทางสมอง 3 อย่าง คือ  
                  3.1.1 การรับเข้ามาสู่โครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ (Assimilation)  

              กระบวนการนี้เป็นการรบัข้อมูลจากการปฏสิมัพนัธกั์บส่ิงแวดล้อม  เข้ามาเป็น
หรือเข้ามาสู่โครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ เช่น เมื่อเด็กเห็นสัตว์ชนิดหน่ึงและผู้ใหญ่ชี้บอกว่า
สุนัข เด็กก็จะรับภาพและค าว่าสุนัขเข้าเป็นโครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข  และเมื่อ
เด็กไปพบเห็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสุนัขที่เคยมาก็จะรับข้อมูลเหล่านี้เข้ามาสู่
โครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  
                   3.1.2 การปรับโครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ (Accomodation)  
                           กระบวนการนี้  เป็นการปรับเปลี่ยนหรือขยายโครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจ
ต่อสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากับประสบการณ์ที่ได้รับ เช่น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเด็กเคยเห็นสุนัขที่มี
ลักษณะใกล้เคียง คล้ายคลึงกัน ต่อมาเมื่อเด็กไปพบสัตว์ที่มีลักษณะไม่เหมือนกับสุนัขที่เคยเห็น
มา แต่สัตว์ชนิดนี้เรียกว่าสุนัขเช่นกัน แสดงว่าเด็กได้พบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากโครงสร้าง
ทางความรู้ความเข้าใจเดิม ดังนั้นเด็กจึงต้องปรับโครงสร้างทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข
ใหม่ เพื่อให้สามารถบรรจุข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสุนัขนี้ได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัขของเด็กจึงมี
หลากหลายขึ้นนั่นเอง 
                   3.1.3 การจัดระบบ (Organization) เป็นกระบวนการจัดความรู้/ความเข้าใจที่บุคคล
มีให้มีความเป็นประเภท เป็นระบบระเบียบ และมีความเกี่ยวเนื่องต่อกัน  ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้
บุคคลรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบนั้นได้ดีขึ้น  
            3.2 ขั้นพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ 

     เพียเจต์เชื่อว่าคนเรามีการพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ เป็น 4 ข้ัน 
โดยขั้นที่สูงขึ้นหมายถึงการเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้นในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายขึ้น ฉะนั้น
ปริมาณการรับข้อมูลที่มากกว่า อาจจะไม่ท าให้การคิดการเข้าใจของบุคคลพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า
ก็ได้ ถ้าไม่ท าให้บุคคลมีคุณภาพทางความคิด ความเข้าใจที่แตกต่างไป ดังนั้นการพัฒนาการทาง
ความรู้สึกความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลจะต้องกระท ากิจกรรมหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างโครงสร้างของความรู้ความเข้าใจที่มีความแตกต่าง
หลากหลายมากขึ้น และลึกซึ้งขึ้น โดยเพียเจต์มองว่า การเริ่มเข้าสู่ในแต่ละขั้น และการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์ในขั้นนั้น ๆ ของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน  อายุท่ีก าหนดไว้ส าหรับแต่ละขั้นจึง
เป็นตัวเลขประมาณเท่านั้น บางคนอาจพัฒนาการเร็วกว่า หรือช้ากว่าที่ก าหนดไว้ ขั้นพัฒนาการ
ทั้ง 4 ขั้น ได้แก่  
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                  3.2.1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor stage) อยู่ในช่วงอายุ 
ต้ังแต่แรกเกิดถึง 2 ปี การท าความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ของเด็กวัยนี้จะอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้ และ
การเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัสแตะต้อง การดูด 
การกัด การคว้า จับ หรือขว้างปา การถีบการเตะ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงแรก ๆ ของวัยนี้
ทารกจะใช้พฤติกรรมลักษณะดังกล่าวในการเรียนรู้หรือท าความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม  จนกระทั่งใน
ระยะปลายของขั้นนี้ เด็กจึงเริ่มที่จะเข้าใจและเริ่มใช้สัญลักษณ์ง่าย ๆ ได้ เริ่มมีการคิดในใจได้ 
เลียนแบบโดยที่ไม่ต้องมีตัวแบบอยู่ต่อหน้าได้  รวมทั้งเริ่มอนุมานความสัมพันธ์ของเหตุ และผล 
ง่าย ๆ ได้ 
                  3.2.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการทางการคิด (Preoperational stage) อายุประมาณ 2 – 7 ปี 
ในขั้นนี้เด็กจะเข้าใจและเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง ๆ ได้ จึงเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถสร้างภาพแทนสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาในใจได้ นั่นคือ เด็กเริ่มมีการคิดจินตนาการได้ แต่อย่างไรก็
ตาม การคิดการเข้าใจของเด็กวัยนี้ก็ยังมีลักษณะที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  และมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ ที่เด็กไม่อาจเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลายมิติไปพร้อม ๆ  กัน ท าให้การคิดมีลักษณะที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ตามความเป็นเหตุและผลที่ถูกต้องได้ จึงเรียกขั้นน้ีว่า เป็นขั้นก่อนปฏิบัติการทางการคิด  
                  3.2.3 ขั้นปฏิบัติการทางการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete operational stage) อยู่
ในช่วงอายุประมาณ 7 –11 ปี เด็กมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล สามารถคิดย้อนกลับได้ เข้าใจกฎเกณฑ์ในหลายมิติพร้อมกันได้  จึงท าให้สามารถคิด
หาเหตุและผลได้ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ แต่มีข้อจ ากัดว่า  ความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถทางการคิดเหล่านี้จะต้องสามารถแทนด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้  

      3.2.4 ขั้นปฏิบัติการทางการคิดด้วยนามธรรม (Formal operational stage) ข้ันน้ีอยู่
ในช่วงอายุต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป บุคคลสามารถคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ จึงสามารถคิด
อนุมานหาเหตุผลที่นอกเหนือไปจากที่ข้อมูลมีอยู่ได้ นั่นคือเข้าใจการต้ังสมมุติฐาน และหาข้อมูล 
หาเหตุผลมาพิสูจน์ หาข้อสรุปได้ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจอยู่ในขั้นนี้  
ผู้ใหญ่เองก็มีพัฒนาการทางการคิดอยู่ในขั้นนี้เช่นเดียวกัน  เราจึงมักจะพบว่าเวลาที่พ่อแม่ ครู หรือ
ผู้ใหญ่บอกสั่งสอนอะไร วัยรุ่นจะไม่เชื่ออย่างง่าย ๆ เหมือนในวัยเด็ก นั่นเป็นเพราะวัยรุ่นมองว่าตน
สามารถคิด และหาเหตุผลเองได้ เข้าใจความเป็นจริงในสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่แพ้ผู้ใหญ่ จึงไม่อยากให้
ผู้ใหญ่มาบงการในความคิดของตน 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ทั้ง
จากการเรียนรู้ตามสันชาตญาณ จิตใต้ส านึก และเกิดจากความต้องการทางร่างกายของมนุษย์ 
ความต้องการทางจิตใจ ซึ่งมนุษย์จะมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การพัฒนาด้านความรู้ความ
เข้าใจนั้น จะเริ่มต้นที่ประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว การคิดและใช้เหตุผล ซึ่งเป็นขั้นที่วัยรุ่นจะ
พัฒนาพฤติกรรมของตนเองในขั้นนี้ 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เมื่อพิจารณาการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ท าการศึกษาไว้ดังนี้                    
           ไพรถ  เลิศพิริยกมล (2544) ได้ท าการศึกษาการน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฏส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ พบว่า แนว
พระราชด าริ พัฒนาการจาก “ความพอเพียง” ในความหมายพออยู่พอกิน พอควร มีความสุข ไปสู่ 
“พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นต่อไป ให้มีเกียรติยืนขึ้นด้วยขาตนเอง ขั้นที่สาม ให้นึกถึงผู้อื่น ” 
ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ข้ันท่ี 2 และขั้นที่ 3 ตามล าดับ จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าโดยใช้หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่  บนความสามัคคี ความร่วมมือ ความขยัน อดทน
และความปรารถนาดีต่อกัน การปฏิบัติตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะ
ช่วยให้ประเทศเจริญได้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้เสนอการประยุกต์แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิด  ด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง 
ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการวางผังภาคและผังเมือง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
น้ าที่เสียสมดุล ด้านการเกษตรและการอารักขาพืช ด้านการด าเนินชีวิตด้านจริยธรรม และด้านการ
เรียนรู้และการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ได้น้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย ก่อน พ.ศ. 2535 สถาบันราชภัฏได้ด าเนินภารกิจในการพัฒนาชนบท 
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติ ผ่านการฝึกหัดครู 
โครงการฝึกหัดครูชนบท และศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในวิทยาลัยครูทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลังได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” สถาบันราชภัฏทุกแห่ง
ได้น้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการด าเนินภารกิจ ทั้งใน
ส่วนที่เป็นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการ และในส่วนสนองแนวพระราชด าริ
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โดยตรง ได้แก่ การน าปรัชญาการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นปรัชญาหลักประจ าสถาบัน การพัฒนา
หลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง การก่อต้ัง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริเพื่อท า
หน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการน้อมน าแนว
พระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน และ
ชุมชน ควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างอุดมการณ์ร่วมในการท างาน และใช้ชุมชนที่แต่ละสถาบัน
รับผิดชอบ เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ัวประเทศเป็นการ
พัฒนาที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมทั้งระบบอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

สมศรี จินะวงษ์ ( 2544) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 

1. แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปัจจุบันมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดร่วม
และจุดต่าง ส าหรับจุดร่วมคือ การเน้นในเรื่องพออยู่ พอกิน การพึ่งตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
การมีความสุขตามอัตภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม จุดต่างคือในสภาพ
ปัจจุบันการผลิตเป็นเพื่อสนองความต้องการในการบริโภคของครัวเรือนและเพื่อการค้า การบริโภค
เป็นไปทั้งเพื่อสนองความต้องการในการด ารงชีวิตและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การแลกเปลี่ยน
เป็นไปทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก การจัดสรรหรือการแบ่งปันเป็นไปทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับรัฐ 
 2. กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาศัยปัจจัยการเรียนรู้ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยมีลักษณะการเรียนรู้ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและ
การรวมกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้ทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยชุมชนบ้านสุขใจ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ศรัทธาที่มีต่อบุคคล และชุมชนพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม ใช้ความศรัทธา
ในตนและกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องหนุนน าการเรียนรู้  
 3. เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม พบว่าหลังจากท่ี
ชุมชนใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง การกระจายรายได้ของคนในชุมชนดีขึ้น 

พัฒนาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์ (2545) ได้ท าการศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน พบว่า ครูมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดับต่ าคิดเป็น  ร้อยละ 44.3 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.5 และอยู่ในระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 21.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทของครู ได้แก่ (1) เจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง (2) การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน (3) การสนับสนุนจาก
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โรงเรียน และ (4) รายวิชาที่สอน เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถท านายการปฏิบัติบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 18.80 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาในด้านผู้เรียนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านผู้บริหาร และด้านเพื่อนร่วมงาน 

เธียรธิดา เหมพิพัฒน์ (2546) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน -
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ 
โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร 
และส านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มี
ผลการศึกษาเฉลี่ยต้ังแต่ 3.21 ถึง 3.49 จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพ และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นค่อนข้างสูง  คือ ด้านการ
น าไปประยุกต์ ในระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ ด้านการน ามาใช้ประโยชน์ ด้านอธิบาย
ปรากฏการณ์ ด้านการขยายขององค์ความรู้ ด้านความเข้าใจเนื้อหาสาระ และด้านการรับรู้ใน
เนื้อหาสาระ 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ คณะที่ศึกษา และสาขาที่จบปริญญาตรี  ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลกับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 
ชั้นปีที่ศึกษา, ผลการศึกษา, อาชีพ และการได้รับข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

อรสุดา  เจริญรัต (2546) ได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย พบว่า เงื่อนไขส าคัญที่สุดของการเกิดขึ้น การด ารงอยู่และการปรับตัวของเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ การที่ชุมชนหรือหมู่บ้านยังคงมีอ านาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 
ของตนเอง อ านาจดังกล่าวนับเป็นรากฐานส าคัญที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพส าหรับการด ารงชีวิตด้านต่าง ๆ ในรูประบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ใน
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือพิธีกรรม ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศน์และ
ระบบคุณค่าของชุมชน ปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ปรับตัวไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมประเพณีเข้าสู่สังคมทันสมัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า เมื่อหมู่บ้านต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงจากความทันสมัย
ต่าง ๆ เช่น การที่มีถนนตัดผ่านเข้ามา การมีสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย หรือการเข้ามา
แทรกแซงของอ านาจรัฐ รวมทั้งระบบทุนนิยมการค้า ท่ีมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมหลายด้าน ท าให้อ านาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้องถูกกระทบกระเทือน ผลที่
เกิดขึ้นก็คือ บรรทัดฐานที่เคยมีบทบาทในการก าหนดและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ไว้ 
จ าเป็นต้องปรับตัวไปภายใต้การจัดระเบียบสังคมใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เป็นต้นว่า 
การสร้างบรรทัดฐานแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Norms of Reciprocal) และการสร้างเครือข่ายท่ีท าให้
บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน (Networks of Civic Engement) ขึ้นมา เพื่อสนับสนุน
และทดแทนความสัมพันธ์แบบพึ่งพาในระบบเครือญาติที่มีบทบาทน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต 
ดังนั้นจึงพบว่าภายในหมู่บ้านได้เกิดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการป่าชุมชน 
กลุ่มเกษตรนิเวศ กลุ่มทอผ้า กลุ่มธนาคารข้าว รวมทั้งกลุ่มออมทรัพย์ ภายใต้ระบบการจัดการ
รูปแบบใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน
หรือแม้กระทั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการปรับตัวโดยระดมหลากหลาย
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทุน เทคโนโลยี ฯลฯ จากแหล่งต่าง ๆ น ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้
ใหม่ร่วมกันของชุมชนที่มิได้ตัดตอนจาก   ภูมิปัญญาเดิม แต่กลับได้น าความรู้สมัยใหม่มาบูรณา
การกันได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงยังคงสามารถ
ด ารงอยู่ในชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดมา  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระบวนการปรับตัวเพื่อด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง จะมิได้อยู่บน
เส้นทางที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรคและปัญหาใด ๆ ตรงกันข้ามกลับพบว่ายังมีอุปสรรคและปัญหา
นานัปการท่ีชาวบ้านจะต้องร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการต่อสู้และเอาชนะปัญหาเหล่านี้ต่อไป 
รัฐในฐานะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนเหล่านี้ สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวได้โดยการก าหนดนโยบายที่เอ้ือต่อการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้
มากขึ้นพร้อม ๆ ไปกับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาความเข้มแข็งของ
ตนเองด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายร่วมกัน ตามแต่สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ 
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่อยู่บน
พื้นฐานของทุนทางสังคม (Social Capital) ของชุมชนนั้นเอง 
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ศศิพรรณ  บัวทรัพย์ (2547) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาคณะนิติศาสตร์ จบการศึกษาชั้น ม.6 
ก่อนเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ได้รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ ครอบครัว และเพื่อนหรือผู้น ากลุ่ม ตามล าดับ  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ในเนื้อหาสาระ ด้านความเข้าใจในเนื้อหา
สาระ ด้านการปฏิบัติหรือการประยุกต์และด้านการเผยแพร่ อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน  

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และการรับรู้จากครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ชั้นปีที่
ศึกษา สาขาท่ีจบ ก่อนเข้าศึกษา ภูมิล าเนา การรับรู้จากสื่อมวลชนและการรับรู้จากเพื่อน หรือผู้น า
กลุ่ม 

สหัทยา พลปัถนี (2548) ได้ท าการศึกษาการน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น  3 
ประการคือ 1) พอประมาณ ได้แก่ พอประมาณกับศักยภาพองตน พอประมาณกับสภาพแวดล้อม 
และไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้อื่น 2) มีเหตุผล ได้แก่ ไม่ประมาท รู้ถึงสาเหตุ พิจารณาค้นหา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท า 3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ได้แก่ 
พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ทางสังคม ค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น รู้เท่าทัน
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 3 ประการจะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของการพัฒนาคน 
 2.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถแบ่งได้  4 ด้าน คือ กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมเพื่อสร้างความ
พอเพียงด้านสังคม กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อสร้างความ
พอเพียงด้านจิตใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการด าเนินไปพร้อมกันอย่างสมดุล จึงจะสร้าง
ความพอเพียงให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ 
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 3. การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาคนไปสู่คุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนโดยตรง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบที่
ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
 4. แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ การพัฒนาความรู้และคุณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ และการพัฒนาชุมชนให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ด้าน อย่าง
สมดุล เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปวัน  มีนรักษ์เรืองเดช (2549) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ผลการศึกษาในส่วน
ของปัจจัยแวดล้อม พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ไม่มี
ต าแหน่งทางสังคม รับสื่อทางโทรทัศน์เป็นประจ า มีการรับสื่อประเภทละครเป็นประจ า ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการชีวิต
พอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และการปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย  
 ผลการศึกษา พบว่า การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ได้แก่ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งทางสังคม 
ประเภทของช่องทางการรับสื่อ ลักษณะของสื่อที่รับประจ า การรับรู้เกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ การปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามาแนวพระราชด าริ 
 กุลวดี  ล้อมทอง  วีระภัทรานนท์ ( 2550) การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ศึกษากรณี บุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผล
การศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  
     1.1 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ มีการรับรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการได้
ยิน ได้เห็น และได้อ่าน ผ่านการรับรู้จากสื่อที่เป็นบุคคลและสื่อมวลชน โดยเฉพาะการรับรู้จาก
ผู้บริหารระดับสูง และจากวารสารของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ 
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     1.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมีความเข้าใจในองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
อย่างดี สามารถแยกความแตกต่างขององค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถ
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน  
 2. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และการท างาน พบว่า 
      2.1 การประยุกต์ใช้กับตนเอง และการประยุกต์ใช้กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรร
รายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และยังมีเหลือเก็บออม มีการใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 
เน้นเรื่องความประหยัดและคุ้มค่า มีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความรู้ควบคู่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ 
         2.2 การประยุกต์ใช้กับการท างานคือ สามารถท างานได้ทันต่อเวลา มีการใช้เหตุผล
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นเรื่องความจ าเป็นและคุ้มค่า มีการเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ตวงพร  ศรีวิชัย (2550) ได้ท าการศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักเรียนเตรียมทหารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงล าดับ
การปฏิบัติ ดังนี้ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 
 2. นักเรียนเตรียมทหารมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  ระหว่างด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนเตรียมทหารในแต่ละชั้นปี มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ไม่แตกต่าง
กันในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ศักด์ิชัย ค้ าชู ( 2550) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร : 
ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง พบว่า เจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็น
แนวคิดพึ่งตนเอง ไม่ประมาท รู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีการวางแผน ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งตรงกันกับลักษณะการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ประเมินผลส าเร็จตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ และได้
ข้อค้นพบว่าในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงที่เป็นการ
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น ท าให้เจ้าหน้าที่และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น นอกเหนือจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในศูนย์ฝึก ด้วยต่างก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 
ในแง่การบริหาร การประหยัดงบประมาณ ภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นประโยชน์กับตัว
เจ้าหน้าที่ให้เรียนรู้ถึงความพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักประหยัดอดออม เห็นคุณค่าและรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักพอประมาณมี
จิตส านึกของความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนได้  
 ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ท าโครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ 
ของประชาชนในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จากการวัดระดับความรู้และ
ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจในระดับมาก 
ในด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
ด้านหลักการมีภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขการมีความรู้และคุณธรรม ประชาชนในภาคบริการมีความ
เข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน เจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมมี
ความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน และลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมมีความ
เข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะหลักการมีภูมิคุ้มกัน ส่วนประชาชนในภาคราชการมีความเข้าใจใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุ้มกัน เมื่อศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในทุกมิติ พบว่าประชาชนทั่วไปน ามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก ประชาชนในภาคเกษตร
น ามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง และประชาชนในภาคบริการ น ามาประยุกต์ใช้ในระดับปาน
กลาง โดยน ามาใช้มากในมิติด้านสังคมเช่นเดียวกัน ส าหรับเจ้าของหรือผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม 
น ามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง และประชาชนภาคราชการ น ามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก 
โดยน ามาใช้มากในมิติสังคมเช่นเดียวกัน นอกจากน้ันยังพบว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้นั้นมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยผู้ที่มีความเข้าใจมากจะน ามาประยุกต์ใช้มาก ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็จะน ามาใช้น้อย 
 นันท์นภัส บุญแย้ม (2551) ได้ท าการศึกษาทัศนะของประชาชนต่อการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน : กรณีศึกษาประชาชนในต าบลคลองประเวศ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในส่วนของปัจจัยแวดล้อม ประชาชนในต าบลติดตามข่าวสาร
และรับข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นประจ าทุกวัน เคยรับรู้และ
ได้รับความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก แต่ไม่เคยเข้าร่วม
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โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องทัศนะของประชาชนต่อการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะใน
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ไช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชนในต าบลคลองประเวศ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถี่ในการรับสื่อ และระดับประสิทธิผล
ของสื่อในการให้ความรู้ 
 ประเสริฐ ยังปากน้ า (2551) ได้ท าการศึกษาแนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสังคมไทย พบว่า (1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย แท้จริงแล้วก็คือแนวคิดที่มีรากฐาน
ซึ่งมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยแท้ ๆ ต้ังแต่อดีต
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งชัดเจนมากเมื่อพิจารณาโดยตลอดจากพัฒนาการในช่วงรัตนโกสินทร์
ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน (2) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 
30 ปี และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชุมชนในชนบทจ านวนมากปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่อดีต ดังปรากฏในกระแสพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทที่เด่นชัดใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2550 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีกระบวนการขับเคลื่อนให้แนวคิดนี้ยก
สถานะเป็นปรัชญาน าทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ปรากฏชัดนับต้ังแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เป็นต้นมา ดังที่รู้จักกันในนาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ทั้งนี้เพื่อปรับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศให้ลดความเสี่ยงและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ (3) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีนัยของความหมายในหลาย ๆ มิติแบบองค์รวม คือ 
มีความครอบคลุมทั้งมิติทางด้านความคิด ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทางด้านการพัฒนา ทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมชุมชน ทางด้านการเมือง และทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น และมีองค์ประกอบ
ด้านแนวคิดที่ส าคัญ 7 ประการ คือ เป็นแนวคิดที่เป็นหลักการสากล มีหลักการของฐานคิดแบบ
องค์รวม มีรากฐานมาจากหลักพุทธธรรม เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากวิถีด้ังเดิมของสังคมไทย 
เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเปิด เป็นแนวคิดที่มีอุดมการณ์พึ่งตนเอง และเป็นแนวคิดที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง (4) การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ ก็คือรูปธรรมของ
ตัวอย่างในภาคปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรของ
สังคมไทย เป็นการพัฒนาที่มุ่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศ 
ให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยให้ความส าคัญกับการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้งทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ทุนทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น มาใช้ประโยชน์ใน
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กระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันและกัน โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในประโยชน์
ของทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นธรรม และเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกในโลกยุค
โกลาภิวัตนได้ อย่างมั่นคง 
 สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ (2551) ได้ท าการศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม ประชาชนกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 19.08 (ประมาณร้อยละ 76) ผล
การเปรียบเทียบระหว่างประชาชนเพศชายและเพศหญิง และระหว่างประชาชนผู้ประกอบอาชีพ 
พบว่าแตกต่างกันของความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผล
การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับบ่อยครั้งถึงเป็นประจ า ด้านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านความมี
เหตุผลมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง ยกเว้นด้านการมีส่วนแก้ปัญหาในครอบครัว นักเรียนมีพฤติกรรมระดับนานครั้ง 
ประชาชนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ถึงนาน ๆ ครั้ง ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการพัฒนางานให้ก้าวหน้ามีพฤติกรรมอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง ผลการศึกษา
พฤติกรรมของประชาชน 5 กลุ่มย่อย คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชน นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล พนักงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการค้ารายย่อย พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ด้านความมีเหตุผล การดูแลสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือครอบครัว การช่วยเหลือ
สังคมและด้านความรอบคอบ ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านการใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณและการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยค่าร้อยละ พบว่าประชาชนส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนาสังคมได้ และเห็นด้วยที่ทุกครอบครัวต้องท า
งบประมาณค่าใช้จ่าย และเห็นด้วยว่าการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้สบายภายหลัง  

อภิชาติ ชูเกียรติสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 พบว่า (1) ผลการศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจ พบว่าโดยภาพรวมข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านจากทั้งหมด 9 ด้าน พบว่า ด้าน
ประโยชน์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ส่วนในด้านเงื่อนไข
คุณธรรม ผู้ให้ข้อมูลเกือบครึ่ง พบว่ามีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับดี แสดงให้เห็น
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ว่าขาดความละเอียดในการวิเคราะห์แยกแยะ และพิจารณาอย่างชัดเจนระหว่างความถูกต้องทาง
สังคมกับความดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักทางศาสนา  (2) ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวม
รายจ่ายและแนวทางการส่งเสริมของหน่วยงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3 มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จากด้านรายจ่ายแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการใช้จ่ายน้อย 
อาจจะมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีมาก โดยน่าจะด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
รู้จักคิด วิเคราะห์ และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ส าหรับแนวทางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หากเปิดโอกาสให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ จะได้มีประสบการณ์ที่มาก แนวโน้มน่าจะท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงมากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นต่อไป 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ มหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อ
เดือน และภูมิล าเนา นอกจากน้ียังมีตัวแปรเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในด้านหลักการ ประกอบด้วย (1) พอประมาณ (2) มีเหตุผล (3) มีภูมิคุ้มกัน และด้านเงื่อนไข 
ประกอบด้วย (1) ความรู้ (2) คุณธรรม ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะท าให้ทราบ (1) ระดับความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา (2) ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา (3) ความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัย  
2. เพศ  
3. ชั้นปีที่ศึกษา  
4. รายได้ต่อเดือน  
5. รายจ่ายต่อเดือน  
6. ภูมิล าเนา 

    1. ระดับความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
    2. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 
    3. ความคิดเห็นของนักศึกษาใน
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
นักศึกษา 

 

 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
1. หลักการ ประกอบด้วย  
   1.1 พอประมาณ 
   1.2 มีเหตุผล 
   1.3 มีภูมิคุ้มกัน 
2. เงื่อนไข ประกอบด้วย 
   2.1 ความรู้ 
   2.2 คุณธรรม 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. 4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัย -  
ราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
115,542 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

 

กลุ่มตัวอย่าง  
 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึ่งต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา 
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 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการ

สนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม 6 กลุ่ม 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 
     
ตารางที่ 3.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
 
ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 70 16.67 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 70 16.67 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 70 16.67 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 70 16.67 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 70 16.67 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 70 16.67 
 รวม 420 100.00 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
3.2.1.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จ านวน 20 ข้อ  
3.2.1.2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 
3 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบโดยกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการจะตอบเพียงข้อเดียวใน
หนึ่งข้อความ  
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ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  
(1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และการมีความ
รอบคอบและคุณธรรมจริยธรรม 

3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   4. สร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จ านวน 20 ข้อ  
   5. น าแบบ ทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับ
นิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 
   6. น าแบบ ทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ ( try out) 
กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการท าแบบทดสอบมาตรวจหาให้
คะแนนตามเกณฑ์ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  ค่าคะแนน สูงกว่า 14 คะแนน   หมายถึง  ระดับความรู้สูง  
  ค่าคะแนนระหว่าง 7 – 14 คะแนน หมายถึง  ระดับความรู้ปานกลาง  
  ค่าคะแนน ต่ ากว่า 7  คะแนน        หมายถึง  ระดับความรู้ต่ า 
จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  
(KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.750 
   7.  จัดพิมพ์แบบทดสอบ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

 
(2) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

นักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. สร้างแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้
สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
   6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ ( try out) 
กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจ  
ให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                 ระดับการปฏิบัติ         เกณฑ์การให้คะแนน 
   บ่อยครั้ง   ให้  2  คะแนน  
   นาน ๆ ท าครั้ง   ให้  1  คะแนน  
   ไม่เคย     ให้  0  คะแนน  

จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน ามาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือ
เกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.34-2.00  หมายถึง ระดับพฤติกรรมสูง  
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.67-1.33  หมายถึง ระดับพฤติกรรมปานกลาง  
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.66  หมายถึง ระดับพฤติกรรมต่ า  
  น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.830 
   7. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย  
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 

3.3.1.1 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
   1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
2553 โดยท าการแจกแบบสอบถาม ให้กับนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
420 คน  
   2) ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขั้นตอนการตอบแบบสอบถามให้นักศึกษาเข้าใจ จากนั้นให้นักศึกษาลงมือตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง  
  3.3.1.2 น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 
 3.3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการสนทนากลุ่มมีทั้งหมด 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 6 
ครั้ง ผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการสนทนาและบันทึกเทป หลังจากการสนทนากลุ่มเสร็จจะมีการ
สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาต่อไป 
 
3.4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิล าเนา 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 

42 

 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test 
One-Way ANOVA 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ของนักศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 

3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาใน
ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจากน้ันได้น าผลการจดบันทึกข้อมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะห์
ประกอบ และท าการจัดประเภทข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งได้แยกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิล าเนา 
 4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test 
One-Way ANOVA 
 4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  เป็นการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ของนักศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA 
 4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
  
   
 
 

www.ssru.ac.th



 

 

 

 

44 

 
 

4.1 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อ
เดือน รายจ่ายต่อเดือน และภูมิล าเนา 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 70 16.67 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 70 16.67 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 70 16.67 
 รวม 420 100.00 
เพศ ชาย 161 38.30 
 หญิง 259 61.70 
 รวม 420 100.00 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 121 28.80 
 ชั้นปีที่ 2 103 24.50 
 ชั้นปีที่ 3 104 24.80 
 ชั้นปีที่ 4 92 21.90 
 รวม 420 100.00 
รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท 52 12.40 
 3,000-5,000 บาท 193 46.00 
 5,001-8,000 บาท 123 29.20 
 8,001-10,000 บาท 34 8.10 
 มากกว่า 10,000 บาท 18 4.30 
 รวม 420 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท 55 13.10 
 3,000-5,000 บาท 210 50.00 
 5,001-8,000 บาท 114 27.10 
 8,001-10,000 บาท 28 6.70 

 มากกว่า 10,000 บาท 13 3.10 

 รวม 420 100.00 

ภูมิล าเนาเดิม กรุงเทพและปริมณฑล 177 42.10 
 ต่างจังหวัด 243 57.90 
 รวม 420 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาตาม
มหาวิทยาลัย พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมจี านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

จ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.70 ส่วนเพศชายมี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 

จ าแนกตามชั้นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน  121 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 28.80 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 92 คิดเป็นร้อยละ 21.90 

จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 3,000 – 5,000 
บาท จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมามีรายได้ 5,001 – 8,000 บาท จ านวน 123 
คน  คิดเป็นร้อยละ 29.30 นักศึกษามีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.40 นักศึกษามีรายได้ 8,001 – 10,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 และมีรายได้
มากกว่า 10,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  

จ าแนกตามรายจ่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายจ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 3,000 – 5,000 
บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีรายจ่าย 5,001 – 8,000 บาท จ านวน 114 
คน คิดเป็น   ร้อยละ 27.10 มีรายจ่ายต่ ากว่า  3,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 มี
รายจ่าย 8,001 – 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และมีรายจ่ายมากกว่า 
10,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  
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จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่ากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ต่างจังหวัด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 และมีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 

 
4.2 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามเพศ 
  

เพศ n 
X  ระดับความรู้ 

ชาย 161 15.06 สูง 
หญิง 259 15.82 สูง 
รวม 420 15.53 สูง 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่านักศึกษาหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.82) และนักศึกษาชายมีความรู้ในระดับสูง ( X  = 15.06) 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จ าแนกตามเพศ 
  

เพศ n 
X  SD. t 

ชาย 161 15.06 2.34 3.535* 
หญิง 259 15.82 1.99  
รวม 420 15.53 2.16  

*p<.05 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักศึกษาหญิงมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่านักศึกษาชาย 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
มหาวิทยาลัย 

X  SD. ระดับความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14.79 2.11 สูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14.93 2.03 สูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 16.19 2.07 สูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 16.23 2.04 สูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 16.14 1.78 สูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14.90 2.35 สูง 

รวม 15.53 2.16 สูง 
   
 จากตารางที่ 4.4 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.53) เมื่อพิจารณาเป็นราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 
 
 

ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ าแนก
ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

รายการ 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F 

ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม 182.43 5 36.49 8.514* 
ภายในกลุ่ม 1774.23 414 4.29  

รวม 1956.66 419   
      *p<.05 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละมหาวิทยาลัย มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้นต้องจึงทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของตูก้ี (Tukey Method) ดังในตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.6 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรายคู่ 

 

ความรู้ความเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

X  

จันทร
เกษม 

 

14.76 

ธนบุรี 
 
 

14.93 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 
16.19 

พระนคร 
 
 

16.23 

สวนดุสิต 
 
 

16.14 

สวน
สุนันทา 

 

14.90 

จันทรเกษม 14.76 - -0.14 -1.40* -1.44* -1.36* -0.11 
ธนบุรี 14.93  - -1.26* -1.30* -1.21* 0.03 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 16.19   - -0.04 0.04 1.29* 
พระนคร 16.23    - 0.09 1.33* 
สวนดุสิต 16.14     - 1.24* 
สวนสุนันทา 14.90      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 9 คู่ คือ   
คู่ที่ 1 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( X  = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม               
( X  = 14.76)   

คู่ที่ 2 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X  = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ( X  = 14.76) 

คู่ที่ 3 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( X  = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ( X  = 14.76) 

คู่ที่ 4 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( X  = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ( X  = 14.93) 
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คู่ที่ 5 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X  = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ( X  = 14.93) 

คู่ที่ 6 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( X  = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ( X  = 14.93) 

คู่ที่ 7 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( X  = 16.19) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                 
( X  = 14.90) 

คู่ที่ 8 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X  = 16.23) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ( X  = 14.90) 

คู่ที่ 9 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( X = 16.14) สูงกว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ( X  = 14.90) 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
  

ภูมิล าเนา n 
X  ระดับความรู้ 

กรุงเทพและปริมณฑล 177 15.22 สูง 
ต่างจังหวัด 243 15.75 สูง 

รวม 420 15.53 สูง 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.22) และ
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

ระดับสูง ( X  = 15.75) เช่นกัน 
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ าแนกตามภูมิล าเนา 

  

ภูมิล าเนา n 
X  SD. t 

กรุงเทพและปริมณฑล 177 15.22 2.36 -2.441* 
ต่างจังหวัด 243 15.75 1.97  

รวม 420 15.53 2.16  
*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัดจะมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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4.3 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม 
 

พฤติกรรม 
X  SD. ระดับพฤติกรรม 

1. ด้านความพอประมาณ 1.11 0.26 ปานกลาง 
2. ด้านความมีเหตุผล 1.38 0.24 สูง 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 1.46 0.27 สูง 

รวม 1.32 0.21 สูง 
   

จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด้านความมีเหตุผลและด้านภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง และด้านความพอประมาณนักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ 

  

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
นักศึกษาชาย 

n = 161 
นักศึกษาหญิง 

n = 259 t 

X  S.D 
X  S.D 

1. ด้านความพอประมาณ 1.08 0.25 1.13 0.27 -1.770 
2. ด้านความมีเหตุผล 1.35 0.26 1.39 0.23 -1.617 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 1.43 0.26 1.48 0.27 -1.848 

รวม 1.29 0.21 1.33 0.20 -2.171* 
*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมี
ภูมิคุ้มกัน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัย 
พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน รวม ระดับ

พฤติกรรม 
X  SD. 

X  SD. 
X  SD. 

X  SD. 
จันทรเกษม 1.09 0.28 1.32 0.28 1.46 0.29 1.29 0.24 ปานกลาง 
ธนบุรี 1.05 0.21 1.36 0.25 1.48 0.28 1.29 0.20 ปานกลาง 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.20 0.23 1.43 0.23 1.50 0.26 1.38 0.19 สูง 
พระนคร 1.19 0.22 1.42 0.24 1.50 0.24 1.37 0.18 สูง 
สวนดุสิต 1.12 0.26 1.40 0.21 1.48 0.25 1.33 0.19 ปานกลาง 
สวนสุนันทา 1.01 0.31 1.32 0.23 1.38 0.27 1.24 0.22 ปานกลาง 
   

จากตารางที่ 4.11 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร-
เกษมมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีระดับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี
ระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

 

พฤติกรรม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F 

1. ด้านความพอประมาณ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 5 0.40 6.125* 
ภายในกลุ่ม 27.16 414 0.67  

รวม 29.16 419   
2. ด้านความมีเหตุผล 

 
ระหว่างกลุ่ม 0.85 5 0.17 2.942 
ภายในกลุ่ม 23.95 414 0.06  

รวม 24.80 419   
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ระหว่างกลุ่ม 0.74 5 0.15 2.127 

ภายในกลุ่ม 28.77 414 0.07  
รวม 29.51 419   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.02 5 0.20 4.947* 
ภายในกลุ่ม 17.07 414 0.04  

รวม 18.09 419   
      *p<.05 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง มีพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
1 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ดังนั้นต้องจึงทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของตูก้ี (Tukey Method) 
ดังในตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

 

พฤติกรรมด้านความ
พอประมาณ 

 

 
 

X  

จันทร
เกษม 

 

1.09 

ธนบุรี 
 
 

1.05 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 
1.20 

พระนคร 
 
 

1.19 

สวนดุสิต 
 
 

1.12 

สวน
สุนันทา 

 

1.01 

จันทรเกษม 1.09 - 0.05 -0.11 -0.09 -0.02 0.09 
ธนบุรี 1.05  - -0.15* -0.14* -0.07 0.04 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.20   - 0.02 0.09 0.19* 
พระนคร 1.19    - 0.07 0.18* 
สวนดุสิต 1.12     - 0.11 
สวนสุนันทา 1.01      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ คือ   
 คู่ที่ 1 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( X  = 1.20) สูงกว่าพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ( X  = 1.05) 
 คู่ที่ 2 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X  = 1.19) สูงกว่าพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี           
( X  = 1.05) 
 คู่ที่ 3 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( X  = 1.20) สูงกว่าพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ( X  = 1.01) 
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 คู่ที่ 4 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( X  = 1.19) สูงกว่าพฤติกรรมการด าเนินชีวิตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
( X  = 1.01) 
 
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามภูมิล าเนา 
  

พฤติกรรม 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
n = 177 

 

ต่างจังหวัด 
n = 243 t 

X  S.D 
X  S.D 

1. ด้านความพอประมาณ 1.04 0.27 1.16 0.25 -4.490* 
2. ด้านความมีเหตุผล 1.33 0.24 1.41 0.24 -3.294 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 1.43 1.49 1.49 0.26 -2.414 

รวม 1.27 0.21 1.35 0.20 -4.234 
*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้งนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาใน
ต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมด้านความพอประมาณสูงกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าการสนทนากลุ่มกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ-         
สวนสุนันทา พบว่ามีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ 3 ประเด็น คือ  
  (1) ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน พบว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาปรับใช้
กับการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างชัดเจนจะเกี่ยวกับการเก็บออมเงิน เพราะการประหยัดอดออม
เป็นการฝึกให้ตนเองรู้จักการใช้จ่ายเงินเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และเงินออมยังสามารถน ามาใช้จ่ายใน
เวลาที่ฉุกเฉินทั้งในการด ารงชีวิตและใช้ในการเรียนของตนเอง และยังเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้ในอนาคต 
นอกจากน้ีเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถน ามาใช้ในลักษณะการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อีก
ด้วย ซึ่งนักศึกษามีความเห็นว่าการท าบัญชีเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของตนเองเป็นอย่างดี 
ท าให้มีการใช้เงินอย่างเป็นระบบ รู้ที่มาที่ไปของเงิน และท าให้เป็นคนรู้จักประมาณตน รู้จักใช้จ่าย
ไม่เกินตัว ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “การออมเงินจะช่วยให้เป็นคนรู้จักใช้เงิน” 
 

“เมื่อทางบ้านเกิดขัดสนเราจะได้น าเงินส่วนนั้นมาใช้
เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้บ้าง” 

 
   “อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนควรจะมีเงินออมไว้ใช้ในยาม

จ าเป็น” 
 
   “การออมเงินเป็นสิ่งที่เราควรฝึกท า ถ้าเราออมวันละ

นิดละหน่อย ก็จะท าให้เรามีเงินออม สามารถน าเงินออมไปใช้
ในยามจ าเป็นได้” 
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“การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท าให้รู้จักใช้จ่ายเงินให้
เป็นระบบไม่เกินงบประมาณ” 
 

“รู้ว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายไปเท่าไร จะได้รู้จักใช้ให้
พอเหมาะในแต่ละเดือน” 

 
“การท าบัญชีท าให้รู้ถึงรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ว่า

อันไหนควรตัด อันไหนจ าเป็น และสามารถน ามาวิเคราะห์
ความส าคัญและความจ าเป็นในการด ารงชีวิต” 

 
 นอกจากน้ีในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตยังสามารถ
น ามาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์
การเรียน การใช้กระดาษรียูสแทนกระดาษใหม่ การใช้ไฟใช้น้ าอย่างประหยัด การใช้สิ่งของ
ส่วนรวมอย่างทะนุถนอมและประหยัด และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
รูปแบบของวัยรุ่นคือ การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง เช่น การน าเสื้อผ้าเก่ามา
ประดิษฐ์ท าใหม่ให้ใช้ได้ตามสมัยนิยม  
  (2) ด้านการเรียนการสอน พบว่าสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
มาทั้งในลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับได้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และใน
การจัดการเรียนการสอนทุกคณะทุกรายวิชาควรมีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปในขณะที่อาจารย์ท าการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและซึมซับค านี้ตลอดเวลา ดังที่มี
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวไว้ว่า  
 
   “ควรมีการจัดท าหลักสูตรรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้นักศึกษาได้เรียน” 
 

“ควรมีการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง จะได้สอนให้รู้จักพอประมาณมีการใช้จ่าย
อย่างประหยัด” 
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“ขณะที่อาจารย์สอนควรมีการสอนสอดแทรกเศรษฐกิจ
พอเพียงให้นักศึกษาฟัง พร้อมมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้
นักศึกษามีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 

 
“อาจารย์ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา” 
 
 นอกจากน้ีในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดต้ังชมรมเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพื่อจะได้เป็นแหล่งให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการขยาย
เครือข่ายให้นักศึกษาหันมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง และการเรียนการสอนควรมี
การพานักศึกษาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนพอเพียง ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า  
 

“ในการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควรมีการเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี” 

 
“ควรมีการจัดต้ังชมรมเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย” 

 
 (3) ด้านการณรงค์  พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าการรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงที่จะท า
ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็ปไซด์ การจัดบอร์ด การท าข่าว
ภายในมหาวิทยาลัย เพราะสื่อโฆษณาเป็นสิ่งที่จะท าให้นักศึกษาได้เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้กับนักศึกษา ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าว
ไว้ว่า 
 

 “การรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงควรท าในลักษณะสื่อโฆษณา” 
 
 “ต้องมีการรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มากขึ้น ด้วยการท าโฆษณาให้ดึงดูดใจ” 
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรเห็นความส าคัญของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ หรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะ ๆ เช่น การจัดอบรมให้
ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่นักศึกษาจะได้
สนใจที่อยากจะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นเรื่องดีที่สังคมควรปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด  
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 

 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง  
 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
115,542 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 177) ซึ่งต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ท าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม   
6 กลุ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ  
2 ตัวเลือก ถูก-ผิด จ านวน 20 ข้อ โดยจะท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน โดยหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยสูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.750 

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 
3 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบโดยกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการจะตอบเพียงข้อเดียวใน
หนึ่งข้อความ ซึ่งวัดความเชื่อมั่นได้ที่ระดับ 0.830 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และ
ภูมิล าเนา 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยแบบทดสอบถูก-ผิด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test 
One-Way ANOVA 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นการระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ของนักศึกษาด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test One-Way ANOVA 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็น 4 ตอน ได้ดังนี้ 
 5.1.1 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป  
  5.1.1.1 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง จ าแนกเป็น  
   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
          จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
   3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
   4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
   5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
   6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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  5.1.1.2 เพศของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 61.70 และเพศชายร้อยละ   
                                    38.30 
  5.1.1. 3 ชั้นปีท่ีศึกษา แบ่งเป็น 4 ชั้นปี แบ่งเป็น 

1) ชั้นปท่ีี 1   จ านวน 121 คน   คิดเป็นร้อยละ 28.80 
2) ชั้นปท่ีี 2   จ านวน 103 คน   คิดเป็นร้อยละ 24.50 
3) ชั้นปท่ีี 3   จ านวน 104 คน   คิดเป็นร้อยละ 24.80 
4) ชั้นปท่ีี 4   จ านวน   92 คน   คิดเป็นร้อยละ 21.90 

5.1.1.4 รายได้ต่อเดือน แบ่งเป็น 
 1) ต่ ากว่า 3,000  บาท จ านวน   52 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.40 

   2) 3,000 - 5,000 บาท จ านวน 193 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.00  
   3) 5,001 - 8,000 บาท จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.20  
   4) 8,001 - 10,000 บาท จ านวน   34 คน  คิดเป็นร้อยละ   8.10  
   5) มากกว่า 10,000 บาท จ านวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ   4.30  

5.1.1.5 รายจ่ายต่อเดือน แบ่งเป็น 
 1) ต่ ากว่า 3,000  บาท จ านวน   55 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.10 

   2) 3,000 - 5,000 บาท จ านวน 210 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  
   3) 5,001 - 8,000 บาท จ านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.10  
   4) 8,001 - 10,000 บาท จ านวน   28 คน  คิดเป็นร้อยละ   6.70  
   5) มากกว่า 10,000 บาท จ านวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.10  

5.1.1.6 ภูมิล าเนา แบ่งเป็น 
 1) กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน  177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 

   2) ต่างจังหวัด              จ านวน  243 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90  
   
 5.1.2 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลได้ดังนี้ 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมี ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง  
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 5.1.3 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สรุปผลได้ดังนี้ 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.35) เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง      
( X = 1.11) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.38) และ    
(3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.49)  
 
 5.1.4 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สรุปไดดังนี้ 
  นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ดังนี้ 
  (1) ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้
อีกครั้ง 
  (2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” การสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา การจัดต้ังชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  (3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การท าสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย 
การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยขออภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มดัีงนี้ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.53) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งจากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) 
พบว่าประชาชนในภาคบริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ ชูเกียรติสกุล (2551) พบว่า ข้าราชการทหารสังกัดกองพัน
พัฒนาที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงมี
การรับรู้เนื้อหาสาระ และเข้าใจในเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศักด์ิชัย ค้ าชู (2550) พบว่า เจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านบึง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ เป็นแนวคิดพึ่งตนเอง 
ไม่ประมาณ รู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผน   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มี
การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อีกทั้งนักศึกษาได้มีการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชั้นเรียนมาบ้างแล้ว จึงท าให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งใน
ประเด็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับสูง  

 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีดังนี้ 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.35) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามี
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 1.11) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X  = 1.38) และ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับสูง ( X  = 1.49) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549) 
พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี  ล้อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) พบว่า
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บุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับครอบครัว คือ สามารถจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และยังมีเงินเหลือเก็บ
ออม มีการใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นเรื่องความประหยัดและคุ้มค่า และสอดคล้อง
กับงานวิจัย ตวงพร ศรีวิชัย (2550) พบว่านักเรียนเตรียมทหารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมไปปฏิบัติมาก โดยเรียงล าดับการปฏิบัติ ดังนี้ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี จันทร์ชลอ และคณะ (2551) พบว่า 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ภาพรวมพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายพอประมาณมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง
ถึงเป็นประจ า ด้านความรอบคอบมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านความมีเหตุผลมีพฤติกรรม
อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ด้านการช่วยเหลือครอบครัวมีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง  นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) พบว่าการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้นมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่มีความเข้าใจมากจะน ามาประยุกต์ใช้มาก ส่วนผู้ที่เข้าใจน้อยก็น ามาใช้
น้อย 
  จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครได้มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเก็บออมเงิน การด าเนินชีวิตด้วย
ความประหยัด การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การที่นักศึกษามีพฤติกรรมเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างจังหวัด ต้องเช่าหอพักอยู่ รายรับจะมีอย่าง
จ ากัด ดังนั้นเขาจึงต้องใช้จ่ายเงินทุกบาทอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จึงน าไปสู่การมีพฤติกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีดังนี้ 
  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 
  (1) ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้
อีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี ล้อมทอง วีระภัทรานนท์ (2550) พบว่า
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การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถท าได้โดยการ
จัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และยังเหลือเก็บออม การที่นักศึกษามีความคิดเห็นส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับเป็นการเก็บออมเงินนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่นักศึกษาท าได้และ
ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว นอกจากน้ีนักศึกษายังมีความคิดเห็นต่อการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
รู้คุณค่านั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาหรือคนไทยทุกคนสามารถท าได้ โดยฝึกการใช้สิ่งของทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวันและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ด้วยความประหยัด เช่น การใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้า 
การใช้น้ า ส่วนการประยุกต์ของเก่าให้สามารถกลับมาใช้ใหม่นั้น นักศึกษาจะให้ความส าคัญต่อ
เสื้อผ้าการแต่งกาย ซึ่งการแต่งกายตามสมัยนิยมสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่
เพียงแต่มีการประยุกต์เสื้อ หรือกางเกง หรือกระโปรง ให้สามารถสลับใส่ได้หลาย ๆ ชุด หรือไม่ก็
น าเสื้อเก่ามาตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ ก็จะท าให้ได้เสื้อผ้าตัวใหม่ โดยไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน 
  (2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักสูตรการเรียน
รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” การสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา การจัดต้ังชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากความคิดเห็นของ
นักศึกษาจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดการสอนในรายวิชา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อที่จะท าให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากน้ีในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ควรมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษามีแนวทางที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้จริง และในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาอยากให้มีการสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา เพื่อจะได้เป็นการ
เตือนสติให้เป็นคนรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล ในการด าเนินชีวิตทั้งในเรื่องการใช้จ่ายเงินและการ
ใช้ชีวิตในด้านอ่ืน ๆ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังชมรมเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นักศึกษา
อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยมีชมรมนี้ เพื่อจะได้เป็นหน่วยกลางในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และการร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งถ้ามีชมรมดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาได้สัมผัสกับหลักปรัชญานี้อย่างแท้จริง 
  (3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดอบรมให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จากความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักศึกษา ควรมีการจัดท าสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในมหาวิทยาลัย สื่อโฆษณา
ดังกล่าวอาจท าในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั้งการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษามหาวิทยาลัยอาจจะให้นักศึกษาได้มีเวที      
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การจัดงานในลักษณะนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการ
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีการรณรงค์ยังสามารถท าได้ด้วย
การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติให้กับนักศึกษา  เป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 จากการให้ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต จะพบว่านักศึกษาในปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้
อย่างจริงจัง และให้แนวทางในการจะส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ปรัชญานี้สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลในรูปธรรม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ 
 5.3.2 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักศึกษา 
 5.3.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ 
 5.3.4 ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
ต่าง ๆ เพื่อจะได้มีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติได้จริง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

************************************************************ 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. ข้อมูลและค าตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เนื่องจากสามารถ
น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

3. ค าตอบของนักศึกษาหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและ
จะน าไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  

4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  
 ตอนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนที่ 4  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด าเนินชีวิต 
ผู้วิจัยขอให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ

นักศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
 

                                                                     ผู้วิจัย 
                             อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   
                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
1. ท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  3) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพศ   

 1) ชาย     2) หญิง 
3. คณะที่ท่านก าลังศึกษา 

  1) คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์          2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4) คณะวิทยาการจัดการ 

  5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  7) คณะเกษตรและชีวภาพ    8) คณะพยาบาลศาสตร์ 

  9) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ......................................... 
4. ชั้นปีทีท่่านก าลังศึกษา 

  1) ชั้นปีที่ 1      2) ชั้นปีที่ 2   

  3) ชั้นปีที่ 3      4) ชั้นปีที่ 4  
5. รายได้ต่อเดือน (รวมทั้งที่ได้รับจากผู้ปกครอง) 

  1) ต่ ากว่า 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. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

  1) ต่ ากว่า 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. ภูมิล าเนาเดิม 

  1) กรุงเทพฯหรือปริมณฑล 

  2) ต่างจังหวัด (ระบ)ุ ……………………………….. 
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ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเข้าใจของท่าน 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ ไม่ใช่ 
1. เศรษฐกิจพอเพียงคือการด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง   
2. เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับคนประกอบอาชีพเกษตรกร   
3. เศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับความมีเหตุผล   
4. ภูมิคุ้มกันที่ดีของเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีคุณธรรม   
5. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพออยู่พอกินตามอัตภาพ   
6. เศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มต้นที่ระดับชาติก่อนระดับบุคคล    
7. เศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณในด้านรายจ่าย   
8. การด าเนินชีวิตด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลถือเป็นเศรษฐกิจพอพียง   
9. การด าเนินชีวิตโดยมีแผนระยะยาวถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  

10. ความสามัคคีและความเมตตาถือเป็นผลลัพธ์หนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง    
11. เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการประหยัดอดออม    
12. เกษตรทฤษฎีใหม่ ถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
13. เศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม    
14. เศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้จ่ายให้สมดุลกับความต้องการของบุคคล    
15. ฐานคิดที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือพัฒนาคนในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม 
  

16. เศรษฐกิจพอเพียงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน ก าไร   
17. ความรู้ถือเป็นสิ่งที่น ามาใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
  

18. การพึ่งตนเองให้มากที่สุดถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักท่ีปฏิเสธระบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมท า

ให้คนฟุ้งเฟ้อ 
  

20. เศรษฐกิจพอเพียงจัดเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสามารถ
แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ 
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ตอนที่ 3  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีระดับพฤติกรรม 
ดังนี้ 

 บ่อยครั้ง       หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมในประเด็นนั้น จ านวน 3 ครั้งขึ้นไป / เดือน 
 นาน ๆ ครั้ง    หมายถึง  ท่านมีพฤติกรรมในประเด็นนั้น จ านวน 1-2 ครั้ง / เดือน 
 ไม่เค ย          หมายถึง  ท่านไม่เคยมีพฤติกรรมในประเด็นนั้นเลย 
  

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

บ่อยครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคย 
1. ซื้อเสื้อผ้าใส่ตามแฟชั่นสมัยนิยม    
2. มักซื้ออุปกรณ์การเรียนเท่าที่จ าเป็น    
3. ให้รางวัลกับตนเองด้วยการซื้อสิ่งของตามที่ต้องการ     
4. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน    
5. มีเงินออมฝากธนาคารทุกเดือน    
6. เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือตามเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า     
7. น ากระดาษ A4 กลับมาใช้ซ้ า (Reused)    
8. น าสิ่งของที่เหลือใช้มาดัดแปลงใช้ใหม่    
9. เมื่อมีเวลาว่างจะใช้โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนเป็นเวลานาน    
10. ใช้น้ า-ใช้ไฟ ด้วยความประหยัด    
11. มีการจัดสรรการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน    
12. หากจ าเป็นต้องซื้อสิ่งของจะมีการส ารวจข้อมูลสินค้าก่อน    
13. ถ้าเงินไม่พอใช้จะแก้ปัญหาด้วยการยืมเงินเพื่อน    
14. คิดไตร่ตรองก่อนลงมือท าสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ     
15. รีดเสื้อผ้าครั้งละหลาย ๆ ชุด    
16. เมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อื่นจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน    
17. เสียบปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เพื่อสะดวกในการใช้งาน    
18. มีการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ    
19. มีการประชุมปรึกษาหารือการท างานกับเพื่อน    
20. เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือล่วงหน้า    
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ตอนที่ 3  (ต่อ) 

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

บ่อยครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคย 

21. ซื้อสินค้าโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก    

22. นิยมใช้สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศมากกว่าที่ผลิตในประเทศ 
เพราะมีคุณภาพดีกว่า 

   

23. เมื่อต้องซื้อสินค้าท่านจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย    
ก่อนตัดสินใจ 

   

24. ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงถึงแม้จะราคาแพง    

25. ท างานตามที่ตนเองถนัดเพราะจะท าให้ผลงานออกมาดี    

26. หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างานจะใช้เหตุผลในการหา
ข้อบกพร่องของตนเอง 

   

27. การท างานแต่ละครั้งจะมีการประเมินข้อดี-ข้อเสียของงาน    

28. ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อน จะใช้วิธีตัดสินกันด้วยเหตุผล    

29. ท่านคบเพื่อนที่แต่งตัวตามแฟชั่นเพราะดูเป็นคนทันสมัย    

30. ความขยันหมั่นเพียรของท่านเกิดจากการคบเพื่อนที่ขยัน    

31. แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบตามความเป็นจริง    

32. เมื่อเก็บของได้จะรีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางคืนเจ้าของ    

33. ท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง    

34. เมื่อมีเวลาว่างท่านจะหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากห้องสมุดและ
อินเตอร์เน็ต 

   

35. หากต้องท ารายงานท่านจะค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อ
น ามาประกอบรายงาน 

   

36. ถ้าได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ท่านจะรีบด าเนินการ    

37. ถ้าท่านต้องการซื้อสิ่งของอ านวยความสะดวกทางการเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ท่านจะท างาน
พิเศษเก็บเงินซื้อเอง โดยไม่รบกวนทางบ้าน 

   

38. ท าการบ้านและรายงานด้วยความต้ังใจถึงแม้จะใช้เวลานาน    
39. ถึงแม้จะต้องท างานหนักท่านจะไม่ปริปากบ่น    
40. เมื่อทะเลาะกับเพื่อนท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้    
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