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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มี วัตถุประส งค์ เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ 2) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกา รใช้แบบ สอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวม 302 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย การใช้
สถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการหาค่าสหสัมพันธ์โดยวิธีการของเปียร์สัน  

ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า 
1. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 86.1) 

รองลงมาคือจาก การเรียนการสอน  (ร้อยละ 78.8) อินเตอร์เน็ท  (ร้อยละ 66.9) และหนังสือพิมพ์ /
นิตยสาร/วารสาร (ร้อยละ 61.9) ตามล าดับ 
 2. นักศึกษาตอบ แบบสอบถาม ถูกน้อยที่สุด 3 ข้อ และมากที่สุด 15 ข้อ โดยมีตอบถูกเฉลี่ย 
9.74 ข้อ มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ร้อยละ 22.9 ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 51.2 และในระดับน้อย ร้อยละ 25.9 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมาก จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 40.00) ระดับปานกลาง จ านวน 3 
รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 20.00) และระดับน้อย จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อย
ละ 40.00)   
 3. มีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี มาก จ านวน 2 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 
13.33) ในระดับดี จ านวน 6 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 40.00) และในระดับที่ควรได้รับการพัฒนา 
จ านวน 7 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 46.67) 
 4. มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับเกือบทุก
ครั้ง โดยเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเกือบทุกครั้งในทุกด้าน  (ด้านอาหาร  ด้านการ
แต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย) 
 5. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  (มีความสัมพันธ์
เชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก ) 2) จ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน  (มีความสัมพันธ์
เชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก ) และ 3) ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (มีความสัมพันธ์เชิงปฏิ
ฐานในระดับน้อยมาก) 
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Research Title: Factors Related to Life Styles by Sufficiency Economy Philosophy of 
Students of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
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ABTRACT 
The research objectives were 1) to study life styles by sufficiency economy 

philosophy of students of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and 2) to find 
out factors related to life styles by sufficiency economy philosophy of students of 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Survey research was used. Data 
collected by questionnaires from 302 samples of students of Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University and analyzed by descriptive statistics (frequencies, 
percentage, maximum, minimum, mode, mean, and standard deviation) and 
inference statistic (Pearson’s correlation product moment)  

Main finding were:- 
1. received sufficiency economy philosophy information by TV (86.1%), learning 

(78.8%), internet (66.9%) and newspaper/magazine (61.9%)  
 2. knowledge of sufficiency economy philosophy in high level (22.9%), 
average  level (51.2%), and lower level (25.9%)   
 3. attitude of sufficiency economy philosophy in highest level  
 4. life styles by sufficiency economy philosophy in high level  
 5. factors related to life styles by sufficiency economy philosophy of students 
of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University were 1) number of household’ 
member (positive relation in least level) 2) number of income compared by monthly 
expenses (positive relation in least level) and 3) knowledge of sufficiency economy 
philosophy (positive relation in least level). 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ .ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางออกของปัญหาแก่พสกนิกรชาวไทย โดยพระราชทานแนวทางในการ
แก้ไขวิกฤตการณ์ ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเป็ นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ดังกระแสพระราชด ารัสเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ที่ว่า 
 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความ
พอเพียงนี้ไม่ได้ หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง 
อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสีย
ค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่ านนักเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริง อาจจะล้าสมัย คน
อ่ืนเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่
เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้
พอเพียงได้… 

…ถ้าสามารถท่ีจะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด  แม้จะไม่
ถึงครึ่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถที่จะอยู่ได้…” 

  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในโอกาส
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาที่อยู่บ นพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
ความพอมีพอกินพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัวและทรงเตือนประชาชนชาวไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา
ต่างๆ  มาร่วมกันศึกษาและท าความเข้าใจพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสรุปเป็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยพยายามส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ
เกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ และได้สืบเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่เน้นการก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาปร ะเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ สังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยมุ่งให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
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ชุมชน เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีพ้ืนที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยมียุทธศาสตร์สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ซึ่งเป็นฐานรากความมั่นคงของประเทศ มีแนวคิดและมุมมองที่ให้เห็นความส าคัญกับภาวะความสมดุล
ที่เกิดจากทุกองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง พอดี มีความสมดุล การพัฒนาต้องอยู่ภายใต้หลัก
ดุลยธรรม คือ การกระท าท่ีน าไปสู่ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในทุกระดับ โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือสร้าง
เสริมศักยภาพชุมชนและการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานการใช้ทุนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมี ดุลยภาพ 
และ 3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้อยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์อย่างเกื้อกูล มีความสงบสุข และสมานฉันท์ 
โดยก าหนดหลักการและยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้คือ 1) สร้างองค์
ความรู้/ฐานข้อมูล 2) ค้นหาตัวอย่างรูปธรรมที่หลากหลาย 3) สร้างเพ่ือน สานข่าย ขยายผล และ 4) 
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยได้คาดหวังผลในระยะยาวที่จะท าให้ 1) คนไทย
ใช้ชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 2) สังคมไทยมีเครือข่ายความร่วมมือ เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) การ
พัฒนาอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทั้งหมดนี้ให้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนั้น การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ จึง จ าเป็นต้องมี
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับชั้น  
 รัฐบาลได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบ
แนวคิดการ พ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ยึดความพอดีหรือทางสายกลาง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน สร้างความสมดุล สร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้การมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ 4 ป. คือ 
โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เป็นตัวก ากับเพื่อน าไปสู่ความสมานฉันท์ ก่อให้เกิด 
“สังคมอยู่ดีมีสุข” และได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดปณิธานว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญ ญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์  จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยการเป็น
คนดี คนเก่ง มีความสุข  รักท้องถิ่นและความเป็นไทย  โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  9 
ประการ โดยเฉพาะในข้อ  9 ว่า “9. ใช้ชีวิตพอเพียง : ด ารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จัก
ใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ” และได้ก าหนดพันธกิจไว้ในข้อ 8 
ว่า “8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” และได้ก าหนด นโยบาย ไว้ในข้อ 8 ว่า “8. ร่วมมือในการพัฒนาและขยาย
การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งประเด็นศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นครศรีอยุธยา  เพ่ือจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในประเด็นด้าน 
    1.1 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย โดยในแต่ละด้านได้ศึกษาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 
เรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
     1.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนิ นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ก ารศึกษาครั้งนี้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 5,381 คน   
  

ตัวแปรในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ ปีที่ ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 
จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว  รายได้รวมของครอบครัว จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน  และท่ีอยู่
อาศัยในระหว่างเรียน 
  1.2 การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการได้เรียนรู้ปรัชญาเศ รษฐกิจพอเพียงจากการรับฟังข้อมูล /ข่าวสาร  
การเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
เผยแพร่ความรู้ 
  1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และด้าน
เศรษฐกิจและการใช้จ่าย 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2555 รวม
จ านวน 5,381 คน   
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติของ นักศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลรั กษา
สุขภาพ และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย โดยในแต่ละด้าน ได้ศึกษาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 5 เรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหาร  หมายถึง การปฏิบัติของ
นักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหาร ในเรื่อง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการแต่งกาย  หมายถึง การ
ปฏิบัติของ นักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียงด้านการแต่งกาย ในเรื่อง คือ ความพอประมาณ 
ความมเีหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่อยู่อาศัย  หมายถึง การปฏิบัติ
ของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบ้านเรือนที่อยู่ อาศัย ในเรื่อง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษาสุขภาพ  หมายถึง 
การปฏิบัติของ นักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในเรื่ อง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย  
หมายถึง การปฏิบัติของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย ในเรื่อง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
ปฏิบัติของ นักศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ส่วนบุคคล  การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนคติเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ คณะ ปีที่ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว  รายได้รวมของ ครอบครัว จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน  และท่ีอยู่อาศัยในระ หว่าง
เรียน 
  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การที่ นักศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรับฟังข้อมูล /ข่าวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้ารับการฝึกอบรม /การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรู้ของ นักศึกษา เกี่ยวกับควา ม
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความคิดเห็นของ นักศึกษา เกี่ยวกับความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ (IV)                                                       ตัวแปรตาม (DV) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมมติฐานการ วิจัยที่ 1 เพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. คณะ 
4. ปีท่ีศึกษา 
5. อาชีพของผู้ปกครอง 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
7. รายได้รวมของครอบครัว 
8. จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน 
9. ที่อยู่อาศัยในระหว่างเรียน 

การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้เรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เจตคติต่อ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านอาหาร 
2. ด้านการแต่งกาย 
3. ด้านที่อยู่อาศัย 
4. ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
5. ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย 
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 2. สมมติฐานการ วิจัยที่ 2 อายุสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 3. สมมติฐานการ วิจัยที่ 3 คณะที่ศึกษา สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4. สมมติฐานการ วิจัยที่ 4 ชั้นปีที่ศึกษา สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5. สมมติฐานการ วิจัยที่ 5 อาชีพของผู้ปกครอง สัมพันธ์กับพฤติกร รมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 6. สมมติฐานการ วิจัยที่ 6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 7. สมมติฐานการวิจัยที ่7 รายได้รวมของครอบครัว สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 8. สมมติฐานการ วิจัยที่ 8 จ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 9. สมมติฐานการวิจัยที่ 9 ที่อยู่อาศัยระหว่างเรียน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 10. สมมติฐานการ วิจัยที่ 10 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 11. สมมติฐานการวิจัยที่ 11 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 12. สมมติฐานการวิจัยที่ 12 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิ ตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี
การศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดที่ส าคัญใน
การศึกษา 5 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
 4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
 5. งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ซ่ึงแต่ละเร่ืองมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  สุเมธ ตันติเวชกุล (2544 : 284-291) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจที่
สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน 
คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่
เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป โดยสรุป คือการหันกลับมายึดทาง
สายกลางในการด ารงชีวิตโดยใช้หลักการพ่ึงตนเอง ได้แก่ พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้อง
มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถพ่ึงตนเองได้ ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลั กดันให้มี
ภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็ตาม ไม่ควรท้อแท้ ให้
พยายามต่อไป 
   1) พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูล น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
   2) พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือการส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของ
ผู้คนในท้องถิ่นเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีคือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ซึ่งมีมากมายใน
ประเทศ 
   3) พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อให้
ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
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   4) พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง  สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อการยังชีพ และสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได ้
  ประเวศ วะสี (2542: 4-7) กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงแห่งการพ่ึงตนเอง ว่าการพ่ึ งตนเอง
ได้ คือความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานล่าง กล่าวคือ เป็น
เศรษฐกิจวัฒนธรรมเพราะจุดแข็งท่ีสุดของเรา คือ วัฒนธรรมไทย โดยที่วัฒนธรรมหมายถึงวิถีทางการ
ด ารงชีวิตทั้งหมด จึงรวมความเชื่อ ระบุคูณค่า กา รอา ชีพ การกิน การอยู่ การแต่ งกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวิธีการแก้ไขปัญหา การด ารงรักษา คุณภาพหรือการแพทย์
พ้ืนบ้าน การสร้างความเข้มแข็งจ าเป็นต้องมีเศรษฐกิจบูรณาการหรือเป็นองค์รวม คือเป็นเศรษฐกิจ
แห่งการพึ่งตนเองและความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง พร้อมกันไปในตัว เศรษฐกิจแบบนี้จะท าให้เกิดความเป็นปุากลับมา 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม พร้อมๆ  กับความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ 
   เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ คือ  
   1) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
   2) จิตใจพอเพียง ท าให้รัก และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้ คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ
ท าลายมาก 
   3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อม ท าให้ยังชีพและท ามาหา
กินได้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 
   4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จึงท าให้สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ปรือปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
   6) อยู่บนพืน้ฐานวัฒนธรรมธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่
สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐาน
วัฒนธรรมจึงจะมั่นคง 
   7) มีความม่ันคงพอเพียง จึงจะท าให้สุขภาพจิตดี 
   เมื่อทุกอย่างพอเพียงเกิดความสมดุล (Equilibrium) ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ
และยั่งยืน ซึ่งเราอาจกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล 
เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เป็นต้น 
   นี่คือเศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่อมโยงทุก
เรื่องเข้ามาด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ค าว่าเศรษฐกิจ เป็นค าท่ีมี
ความหมายที่ดีที่หมายถึงความเจริญที่เชื่อมโยงภายใน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
  สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ (2544: 55-57) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่
พ่ึงตนเองได้ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนั้นอาจมองได้ใน 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือ 
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   1) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือ
ภูมิภาคหนึ่งๆในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่ างๆ
ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
   2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัพภาพ ที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 
  นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2544: 3-17) ได้ให้ความหมาย เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง วัฒนธรรมหรือระบบความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีเปูาหมาย คือ ความมั่นคงใน
ปัจจัย 4 และความยั่งยืนของระบบนิเวศและวิถีชีวิต ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ   

   1) อุดมการณ์ คือ การสร้างความต ระหนักในคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เน้นหลักความเสมอภาคและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

   2) โลกทัศน์ คือ การมองโลกในลักษณะที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

   3) ความสัมพันธ์ทางสั งคม คือ ความสัมพันธ์ของชุมชนแบบดั่งเดิม ในลักษณะของ
ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ โดยสมาชิกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้โดยตรง 

   4) ค่านิยม คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความไว้วางใจกัน การให้ความเคารพต่อส่วนรวม 
  ไสว บุญมา (2543: 19-20) กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มี
จ ากัดในการผลิตเพื่อบริโภคเองบ้าง และเพ่ือแลกเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เบื้องต้น คือ ให้สามารถมีสิ่งต่างๆ เพียงพอสนองความต้องการเบื้องต้น หรือปัจจัย 4 ในการด าเนิน
ชีวิต 
  กรมการศาสนา (2549: 15) ได้ในนิยามของเศรษฐกิจ พอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การด ารงชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี 
พอประมาณ และพอใจ มีความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่มุ่ง
ร้ายท าลายกัน ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร สามารถพ่ึงตนเองได้ ไม่เดือดร้อน ไม่ตก
เป็นทาสอบายมุข วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ด าเนินชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่คือ หวนกลับมาใช้วิถี
ชีวิตไทยในการสร้างรากฐานหรือพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด 
  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพร ะราชด าริ 
(2547 : 1) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองได้ ให้มี
ความพอเพียงกับตนเอง อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างควา มเจริญ ยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปได้ 
  โสภณ สุภาพงษ์ (2547: 70) ได้กล่าวถึง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า  เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพึ่งพาตนเอง การที่คนเราสามารถเลี้ยงชีพด้วยการพ่ึงตนเองจากสิ่งที่ตัวเองมีพอเพียง
แล้ว โดยมีการเติบโตอย่างพอเหมาะ 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักปรัชญาในการด าเนิ นชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรอบรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกา ร
กระท า เพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก รวมที่งท าให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  
 2. ความเป็นมา 
  “เศรษฐกิจพอพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 3. หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอ ยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแ ปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
   กลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
พระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาติให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายและ
ประชาชนโดยทั่วไป พบว่าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
พระราชทานในวโรกาสต่างๆ เช่น 
 

 “... เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy ค าว่า  Sufficiency 
Economy นี้ไม่มีในต าราเศรษฐกิจจะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่  
Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในต าราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่  
และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุง หรือ
ไปใช้หลักการเพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น...” 
(พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542) 
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  “... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ 
แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้า งจะม่ันคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม
เสาเข็มเสียด้วยซ้ า...” 
(พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, สิงหาคม 
2542) 
 

  “...อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้อง
ผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือใน
อ าเภอ จะต้องมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” 

 (พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540) 
 

“...ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ จะพังหมด จะท าอย่างไร ที่ที่ต้อง
ใช้ไฟก็ต้องแย่ไป ...หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ใช้
ปั่นไฟหรือถ้าโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ไขปัญหาเสมอ ...ฉะนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียง
เฉพาะตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องการมี
ช่วยกัน...พอเพียงในทฤษฏีหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...” 
(พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542) 
 

 “...ถ้าสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะได้ไม่ถึง
ครึ่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถท่ีจะอยู่ได้ การแก้ไขต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ 
โดยมากคนก็ใจร้อน เพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าท าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ก็สามารถที่จะแก้ไขได้
...” 
(พระราชด ารัส พระราชทานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) 

 

 “...ความก้าวหน้านั้นก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าท ายังไงให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน 
ร่วมกันท าแล้วถ้าร่วมกันท า มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันท า ไม่มีทางก้าวหน้า...” 
(พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2544) 
 

 4. หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า 
มีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน 5 ส่วน ดังนี้ 

   4.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ 
ควรจะเป็น  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  
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และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ 
เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

   4.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน   

   4.3 ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 
       4.3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นๆ เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
       4.3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
       4.3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
   4.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น  
ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
       4.4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
       4.4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเส ริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความพอเพียง ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตะหนี่ 
   4.5 แนวทางปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลแ ละยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

                                                         ทางสายกลาง  
 

                                                    ความพอประมาณ 
 
 

                                           มีเหตุผล                   มีภูมิคุ้มกัน 
                                                                           ในตัวท่ีดี 
 
   
  เงื่อนไขความรู้                                เงื่อนไขคุณธรรม 
            (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังฯ)            (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน แบ่งปันฯ)  
                            

                                                           น าสู่ 
 

                           ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 
                            สมดุล/ม่ันคง/ยั่งยืน 
 

ภาพ 2 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: (ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2548: 4)  
 

 5. การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แม้ว่าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะเริ่มต้นในบริบทของการพัฒนาชนบท  แต่
ขอบเขตการน าไปใช้ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเท่านั้น หลักการส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในบริบทการพัฒนาอ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุลและการ
พัฒนาคนที่สมบูรณ์รอบด้าน รวมทั้งเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามหรือผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 
  จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่
ละประเด็นสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      5.1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความ
ยากจนและการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 

      5.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ 

      5.3 เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้าง
ข้อปฏิบัติการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน 
    5.4 หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของ      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
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      5.5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของ
ชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพ่ือปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้
เหมาะสม 

      5.6 ในการปลูกฝังจิตส านึกพอเพียง จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
ความคิดของคน เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 6. แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินกับการแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจและปัญหา
สังคมไทย 
  สุเมธ ตันติเวชกุ ล (2544 : 284-291) กล่าวว่า ฐานคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียง 
ประกอบด้วย 
   1) ยึดแนวพระราชด าริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้ันตอนทฤษฎีใหม่ 
   2) สร้างพลังทางสังคมโดยการประสานพลังสร้างสรรค์ของทุกฝุายในลักษณะพหุภาคี 
อาทิภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจ เอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ เพ่ือใช้ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
   3) ยึดพื้นที่เป็นหลักและใช้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอ่ืนๆ  ท า
หน้าที่ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุน 
   4) ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัด การร่วมกัน พร้อม
ทั้งพัฒนาอาชีพที่หลายหลาย เพื่อเป็นทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านเพศ วัย 
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 
   5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้ าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟื้นฟูวัฒนธรรม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
   6) วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต แปรรูป ขาย บริโภค ) โดยให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ควรเริ่มพัฒนาจากวงจร
ธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจที่ใหญ่ข้ึนระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
   7) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงของแต่ละเครือข่ายให้เป็นการศูนย์การ
เรียนรู้ธุรกิจชุมชนที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ  อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดู
งาน และฝึกอบรม 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการเรียนรู้ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ให้ความหมายการเรียนรู้ ว่าเป็น
กระบวนการรับข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์อันน าไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวกับการรับรู้ ความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนทางความคิด และพฤติกรรม
ในขณะเดียวกัน 
  Crow and Crow (1969: 1) กล่าวว่า การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การ
ได้รับลักษณะนิสัย ความรู้ และทัศนคติทั้งหลาย การเรียนรู้ท าให้บุคคลมีการปรับตัวเอง เพื่อ
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ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย และในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมกับระบบต่างๆ
ของร่างกาย รวมทั้งด้านอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวด้านสังคม 
  Wollfolk (1998 : 204 ) กล่าวว่า การเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่เนื่องมาจาก
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมกระท าให้อินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้า ง
ถาวร 
  เชียรศรี วิวิธสิริ (2527: 19) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ การฝึกหัด และการปฏิบัติการ เป็นการกระท าจริงจะ
ด้วยวิธีการที่จงใจหรือไม่จงใจก็ตาม การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น สามาร ถจ าแนกได้ 3 
ด้าน ดังนี้ 1) พฤติกรรมทางความรู้ คือ เปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ให้เป็นรู้ 2) พฤติกรรมทักษะ คือ จากท าไม่
เป็นให้ท าเป็น และ 3) พฤติกรรมทางทัศนคติ คือ เปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ชอบให้ชอบหรือจากชอบ
เป็นไม่ชอบ ซึ่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน 
  น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547 : 6) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับมา ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น โดยการเรียนรู้ท าให้เกิดประสบการณ์และประสบการณ์ท าให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  สุณีย์ ธีดากร (2542: 124) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ
พฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์และการฝึกอบรมจนท าให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น วุฒิภาวะ หรือ พฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสน องของระบบประสาท
อัตโนมัติและไม่รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วคราวภายใต้อิทธิพลของฤทธิ์ยาบางอย่าง เช่น 
แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด เป็นต้น 
  สุพัตรา ชาติบัญชาชัย (2548: 99) กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สมอง โดยเกี่ยวข้องกับความจ า ความเข้าใจ การนึกคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา การเรียนรู้ใน
เรื่องใด คือความเข้าใจความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ การกระท าท่ีมีกระบวนการทางความคิดมาเก่ียวข้องพร้อมกับการปฏิบัติ เพื่อเกิดข้อสรุป 
ผลลัพธ์ ทราบได้จากความเข้าใจของผู้เรียนต่อค าถาม หรือประเด็นที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง การเรียนรู้จึงไม่ใช่การพูดลอยๆ แต่ควรระบุว่า เรียนรู้เรื่องอะไร 
คือมีเปูาหมายที่จะเรียนนั่นเอง 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความ หมายของการเรียนรู้ได้ว่า การเรียนรู้ 
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรอันเนื่องมาจากการกระท ากิจกรรม หรือการได้รับข้อมูล 
ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆและผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นทักษะ ความช านาญ  
 2. ประเภทของการเรียนรู้ 
  นักการศึกษาได้แบ่งประเภทการเรียนรู้โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น การแบ่งตาม
เนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนรู้ การแบ่งตามวิธีการเรียนรู้ เป็นต้น 
  2.1 การแบ่งตามเนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนรู้  

วรรณี ลิมอักษร (2541: 54-55) แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
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 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือค าชี้แจงต่างๆ เป็นการเรียนรู้เพื่อการเข้าใจ
ข้อเท็จจริง หรือค าอธิบายที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่างๆของสังคม เพ่ือบุคคลจะปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 2) การเรียนรู้ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการรู้การคิด เป็นการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ข้ึนมา 

 3) การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐาน เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับความเชื่อที่ได้รับการสั่งสอนมาจากครอบครัว สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 4) การเรียนรู้เกี่ยวกับเจตคติ เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชื่นชม ชอบพอ 
รังเกียจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆก็ได้ เจตคติอาจเกิดข้ึนได้จาก
ประสบการณ์ตรงของบุคคลหรือได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลใกล้ชิด 

 5) การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจูงใจ เป็นการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับการชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่างๆ 

 6) การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการควบคุมกล้ามเนื้อร่างหาย เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับภาษา ตัวเลขหรือเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายใน
ระยะเริ่มต้นของการเรียนรู้ควรมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือปูองกันไม่ให้เ กิดการ
เรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องขึ้น แต่หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้เรียนโดยตรงในการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ
จนเกิดทักษะหรือความช านาญ  

2.2 การแบ่งตามวิธีการเรียนรู้ 
 พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 118-121) แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) การเรียนรู้โดยการจ า  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวบรวมหรือเก็บเนื้อหา

สาระจากสิ่งที่ต้องการจะเรียนให้ได้มากที่สุด 
 2) การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ผู้เรียนพยายาม

ลอกเลียนหรือกระท าตามต้นแบบที่เห็นว่าดี มีประโยชน์ 
 3) การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ เป็นการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งเล็กน้อย หรือสถานการณ์รวมหรือภาพรวมทั้งหมด ซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรกผู้เรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาต่อส่วนรวมของสถานการณ์ท้ังหมด ขั้นตอนที่สอง คือ 
ผู้เรียนแยกแยะส่วนรวมเพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ข องส่วนย่อยนั้นๆ และข้ันตอนที่สาม คือ ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจสถานการณ์นั้นอย่างแจ่มแจ้งหรือเกิดการหยั่งรู้ 

 4) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามใช้ทางเลือก
หลายๆทางเพ่ือแก้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์หรือเหตุผลอะ ไรประกอบการ
เลือกในลักษณะของการเสี่ยง ถ้ายังไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆ 

 5) การเรียนรู้โดยการสร้างมโนทัศน์ (Concept) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมองเห็น
ลักษณะรวมของสิ่งที่จะเรียนก่อน ต่อจากนั้นจึงพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นต่อไป 

การเรียนรู้ประเภทต่างๆที่ เกิดข้ึนไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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 3. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
   การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของชีวิต การเกิดการเรียนรู้มี
ลักษณะเป็นกระบวนการคือเกิดข้ึนหลายขั้นตอนและเป็นล าดับ ซึ่งบุคคลจะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน บาง
คนเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว แต่บางคนเรียนรู้ได้น้อยและใช้เวลานาน เพราะความส าเร็จในการเรียนรู้มี
หลายองค์ประกอบ และเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของบุคคล ปัจจัยที่เก่ียวกับการเรียนรู้มีหลาย
ประการ ซึ่งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยมีดังนี้ 
  3.1 วุฒิภาวะ และความพร้อม 
   วุฒิภาวะ (Maturity) และความพร้อมของผู้เรียน (Readiness) เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมาก และเป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้ 
   วุฒิภาวะ หมายถึง การะบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของบุคคลตามส าดับ
พัฒนาการ มีความสาม ารถพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือกระท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย วุฒิภาวะที่ส าคัญมี 4 ประการ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2550: 30-31) 
    1) วุฒิภาวะทางกาย ได้แก่ รูปร่าง ขนาด น้ าหนักของร่างกายได้สัดส่วน อวัยวะ
ต่างๆของร่างกายท างานได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการใช้อวัยวะ
ต่างๆที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 
   2) วุฒิภาวะทางสติปัญญา  (Intelligences) ได้แก่ การมีความสามารถในการรับรู้ 
การจ า การคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เชื่อมโยงเหตุผล จินตนาการ การสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่ง
เรียกว่ามีความฉลาดทางปัญญา (Intelligences Quotient หรือ IQ)  
    3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotion) ได้แก่ การมีอารมณ์ปกติ คือ อารมณ์ มั่นคง ร่า
เริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมได้ เป็นต้น ซึ่งเรียกว่ามีความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ)  
    4) วุฒิภาวะทางสังคม ได้แก่ การมีความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน การ
รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ การรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการมีทักษะทาง
สังคมนั่นเอง (People skill) 
   วุฒิภาวะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้ของบุคคล เพราะ ผู้ที่มีวุฒิภาวะ
สามารถเรียนรู้ได้ดี ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีวุฒิภาวะหรือวุฒิภาวะไม่พร้อมจะประสบปัญหาในการเรียนรู้มาก 
   ความพร้อมของบุคคล หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกระท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งได้เป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ เป็นระดับวุฒิภาวะที่มี ความจ าเป็นใน
การเรียนรู้หรือฝึกหัดกระท ากิจกรรมนั้นๆ ผสมผสานกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ประสบการณ์เดิม การ
จูงใจ ความต้องการ เจตคติและความสนใจ เป็นต้น (สนธยา พลศรี, 2550: 32) 
   ความพร้อมจึงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับวุฒิภาวะและเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การเรียนรู้เพรา ะถ้าผู้เรียนยังไม่มีความพร้อมที่จะเรียนก็จะเกิดปัญหาในการเรียน เช่น ความคับข้อง
ใจ เบื่อหน่าย มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนรู้ก็จะท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
  3.2 ประสบการณ์ของผู้เรียน 
   ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียน เคยรู้ เคยเห็น  เคยได้กระท ามาแล้ว เป็นสิ่ง
ที่มีผลส าคัญต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ถ้าได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประสบการณ์มาแล้ว จะท าให้
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เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าเรื่องท่ีไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย (สนธยา พลศรี , 
2550: 40) เช่น เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท า นาจะเรียนรู้ในเรื่องการเพ่ิมผลทางการเกษตรได้ดีกว่า
เกษตรกรหรือผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท านา เป็นต้น เพราะประสบการณ์ของผู้เรียนมีผลอย่าง
ส าคัญต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ใหม่ๆจึงต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของบุคคล
ด้วย จึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ (สนธยา พลศรี, 2550: 40) 
  3.3 เพศ 
   นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงกับเพศชายมีความสามารถในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆไม่
แตกต่างกัน แต่ขนบธรรมเนียมประเพณี การขัดเกลาทางสังคมและความคาดหวังของสังคมท่ีแตกต่าง
กัน ท าให้บุคคลต่างเพศมีเจตคติหรือความสนใจในการเ รียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างกัน และประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้แตกต่างกัน ดังนั้นการให้การเรียนรู้กับเพศชายและเพศหญิงจึงต้องให้
ความส าคัญกับลักษณะทางเพศด้วย (สนธยา พลศรี, 2550: 29-30)  
  3.4 อายุ 
   อายุของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้ กล่าวคือ
บุคคลจะมีความพร้อมในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนตามอายุหรือวัย จากวัยทารกไปสู่วัยเด็ก วัยรุ่นและจะมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในช่วงวัยผู้ใหญ่ คือ อายุ 20-25 ปี เพราะจะมีความพร้อมทั้งทาง
สมอง ความสนใจ ประสบการณ์ และการตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้  หลังจากอายุ 25 ปี
แล้วความสามารถในการเรียนรู้ก็จะค่อยๆลดลง และหลังจากอายุ 35 ปีแล้วก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น เนื่องจากความสามารถในด้านความจ าลดลงต้องใช้เวลาในการเรียนมากขึ้น และต้องเอาใจใส่
ในการเรียนมากขึ้น (สนธยา พลศรี, 2550: 30) 
  ปัจจัยที่กล่าวมานี้เ ป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของบุคคล เพราะ
เปูาหมายของการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลนั่นเอง 
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   มีนักจิตวิทยา นักการศึกษาให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ดังนี้ 
   Knowles (1975 : 18) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลมี
ความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การพบปะ
บุคคล หรือแหล่งเอกสารในการเรียนรู้ การเลือกด าเนินการตามแผนการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียน โดยจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม 
   Griffin (1989: 153) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เป็นการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปูาหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองและ
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือกระบวนการที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ ผู้เรียนพิจารณาความต้องการในการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ก าหนดเปูาหมายในการ
เรียนรู้ แสวงหาแหล่งทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  



 19 

  4.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเอง ซึ่ง Knowles (อ้างถึงใน 
ชัยฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ, 2541: 12) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ดังนี้ 
    1) คนที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่าคนที่เป็นเพียง
ผู้รับหรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น คนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างตั้งใจ มี
จุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าบุคคลที่รอ
รับค าสอนเพียงอย่างเดียว 
    2) การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกว่า คือ เมื่อตอนเด็กๆ เป็นธรรมชาติที่จะต้องพ่ึงพิงผู้อื่น ต้อง การผู้ปกครองปกปูอง
เลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให้ เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็ค่อยๆ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ พ่ึงพิง
ผู้ปกครอง ครู และผู้อ่ืนน้อยลง การพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพ่ิมความเป็นตัวของตัวเองและชี้น า
ตนเองได้มากขึ้น 
    3) พัฒนาการใหม่ๆทางการศึกษา มีหลักฐานใหม่ ห้องเรียนแบบเปิดศูนย์บริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ โปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดแก่บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปิดและ
อ่ืนๆอีก ซึ่งรูปแบบของการศึกษาเหล่านี้ล้วนผลักภาระรับผิดชอบไปท่ีผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นความอยู่ รอดของชีวิตในฐานะที่เป็นบุคคลและ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ และข้อเท็จจริงเช่นนี้เป็นเหตุผลไปสู่ความจ าเป็นทางการศึกษา และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชี วิต ซึ่งแต่ละบุคคลจะกระท าโดยต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติของเขาตลอดชีวิต 
   ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ตั้งแต่พ้ืนฐานของชีวิต ควรเน้นการให้คิดเองโดยอิสระ และมี
เอกภาพบนพ้ืนฐานของตนเอง ซึ่งสามารถช่วยให้เขาแต่ละคนเป็นผู้มีความสามารถในการก าหนดได้
เองว่า เขาควรท าอะไร และมีวิธีท าอย่างไร 
 5. กระบวนการเรียนรู้  
  นักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  พรพิไล เลิศวิชา (2532: 7) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้มนุษย์
ได้มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถด ารงชี วิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพ่ึงตนเองได้ 
กระบวนการเรียนรู้ คือกระบวนการอันมีรากฐานอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้แยกระหว่าง
การเรียนรู้กับวิถีชีวิต การรู้และปฏิบัติ เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว   
  ประเวศ วะสี (2535: 9) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนว่าไม่ใช่กระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ชาวบ้านไปท่องหนังสือ หรือให้ใครไปสอนความรู้ส าเร็จรูป แต่เป็นกระบวนการที่เม่ือ
ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นองค์กรและท าการวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา และวิเคราะห์ทางเลือก ท าให้
ชาวบ้านสามารถปรับตัวต่อการตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่องตามความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดตามมา ซึ่งเป็น
การศึกษาที่ทรงพลัง 
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  ประเวศ วะสี (2542: 31) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ ว่าควรมีวัตถุประสงค์ 
คือ เรียนรู้เพ่ือตนเอง เรียนรู้เพ่ือสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองท้ังที่ใกล้และไกล เรียนรู้เพ่ือรู้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน 
  อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549: 109) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่า เป็นกลไกส าคัญท่ีสุดที่
มนุษย์ใช้ในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมระดับต่างๆ ไม่ว่าครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ประเทศ 
และระบบนิเวศ  
  คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือชุมชน (2531 : 24) กล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในการพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ใน
ชีวิตจริง หรือเก่ียวข้องกับการท ามาหากิน หรือสภาพความเป็นอยู่ กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่นี้เป็นไป
เพ่ือสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับแบบแผนการผลิตของชุมชน จึงเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดพลวัตของการเรียนรู้ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ กระบวนการเรียนรู้ได้ว่า 
กระบวนการเรียนรู้ คือการเรียนรู้ที่เริ่มจากตนเอง เพื่อตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง วิเคราะห์
ปัญหา วินิจฉัยปัญหา และทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่สอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิต 
 6. ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 
  กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีลักษณะเป็นกระบวนการ (Learning Process) คือ
เกิดข้ึนเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งนักจิตวิทยาหลายท่านได้เสนอล าดับขั้นของกระบวนการเรียนรู้เอาไว้โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  Woodruft เสนอว่ากระบวนการเรียนรู้มี 6 ล าดับขั้นตอน ดังนี้ (เฉลา ประ เสริฐสังข์ , 
2542: 185-186) 
   ขั้นที่ 1 การเกิดแรงจูงใจ เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีความสนใจต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์กระ
ต้นแรงจูงใจเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นต่อการเรียนรู้ เพราะจะกระตุ้นให้บุคคลไวต่อการรับรู้ กระตือรือร้น
ต่อการตอบสนอง 

   ขั้นที่ 2 ก าหนดเปูาหมาย เป็นขั้ นที่ผู้เรียนก าหนดเปูาหมายที่จะตอบสนองความ
ต้องการตามทิศทางและระดับของแรงจูงใจที่ถูกกระต้นในข้ันที่ 1 ซึ่งระดับความส าคัญของเปูาหมาย
จะข้ึนอยู่กับสภาวะความต้องการ กล่าวคือถ้ามีความต้องการมาก มีแรงจูงใจสูง เปูาหมายนั้นก็จะมี
ความส าคัญ 

   ขั้นที่ 3 การเกิดความตึงเครียด เมือผู้เรียนก าหนดเปูาหมายไว้แล้วก็จะพยายามแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการตามเปูาหมายที่ก าหนด แต่เมื่อไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ เพราะมีอุปสรรคปัญหาขัดข้อง ก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้น ระดับของความตึงเครียดนั้น
จะข้ึนอยู่กับระดับของแรงจูงใจ  

   ขั้นที่ 4 การเลือกตอบสนองที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาเพ่ือเอาชนะต่ออุปสรรค
ต่างๆ นั้น ผู้เรียนจะเลือกตอบสนองด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการเดาสุ่มแบบลองผิดลองถูก การ
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พิจารณาด้วยเหตุผล เป็นต้น การเลือกพฤติกรรมตอบสนองข้ึนอยู่กับศักยภาพ การใช้ความคิดและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 

   ขั้นที่ 5 การแก้ไขปรับปรุงการตอบสนองให้เหมาะสม ในขั้นการเลือกตอบสนองที่
เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 4 นั้น ผู้เรียนได้ทราบว่าวิธีการตอบสนองเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย อาจมีหลาย
วิธี บางวิธีแก้ปัญหาได้เร็ว บางวิธีแก้ปัญหาได้ช้า ดังนั้นในขั้น ตอนนี้ผู้เรียนจะต้องพยายามปรับปรุง
และทดลองหลายๆ ครั้งจนได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมบูรณ์  

   ขั้นที่ 6 การงดเว้นการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม ภายหลังจากปรับปรุงการตอบสนอง
ได้เหมาะสมในขั้นตอนที่ 5 แล้ว ผู้เรียนสามารถแยกแยะได้ว่าการตอบสนองแบบใดใช้ได้ดีแบบใดใช้
ไม่ได้ ผู้เรียนจะเลือกแนวทางการตอบสนองท่ีดีมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาไว้ปฏิบัติและงดเว้น
วิธีการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมออกไป ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้ว 
  เฉลา ประเสริฐสังข์ (2542: 186-187) สรุปไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 การจูงใจ ในการเรียนรู้ผู้เรียนต้องได้รับการจูงใจเพื่อกระต้นให้เกิดความ
ต้องการหรือเกิดแรงจูงใจเป็นอันดับแรก ผู้สอนต้องพยายามกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ 
เกิดความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ  ในขั้นตอนนี้อาจใช้สื่อหรือสิ่ง
เร้าต่างๆ เป็นสิ่งจูงใจด้วยก็ได้ 

ขั้นที่ 2 การรับรู้สถานการณ์ เป็นขั้นที่ผู้เรียนพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งเร้าหรือ
สถานการณ์ต้องใช้กระบวนความคิด จัดระบบความคิดเพ่ือจ าแนกแยกแยะสิ่งเร้าให้สะดวกต่อการ
แปลความหมายและรับรู้ ในขั้นนี้ผู้เรียนที่มีป ระสบการณ์มาก มีความสามารถทางสมองย่อมคิดและ
รับรู้สถานการณ์ได้ถูกต้อง แปลความหมายสิ่งเร้าได้ถูกต้อง ก าหนดทิศทางตอบสนองได้เหมาะสมและ
รวดเร็วกว่าผู้เรียนที่ด้อยประสบการณ์และความสามารถทางสมองต่ า 

ขั้นที่ 3 การตอบสนอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการทดลอง
หรือกระท าซ้ า เพื่อตรวจสอบความคิดตามที่ก าหนดในขั้นที่ 2 ว่าถูกต้องหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้
หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนอาจแสดงการตอบสนองหลายๆแบบเพ่ือเปรียบเทียบประเมินพฤติกรรม
ตอบสนองที่เหมาะสมต่อไป 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นที่ผู้ เรียนต้องน าผลการตอบสนอง
จากข้ันที่ 3 มาประเมินเปรียบเทียบว่า การตอบสนองใดที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดหรือต้องปรับปรุงแล้ว
น าไปทดลองใหม่ จนท าให้ได้วิธีการตอบสนองที่เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ส่วน
วิธีการที่ไม่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ หรือแก้ได้ไม่เหมาะสมก็จะงดเว้นวิธีการตอบสนองนั้นไป 

ขั้นที่ 5 การสรุปผลและเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนสรุปวิธีการแก้ปัญหาที่
ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงจนถูกต้องเหมาะสมแล้วน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วนั่นเอง 
  น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547: 6-7) แบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 การเกิดความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ซึ่งสามารถ
วัดได้ เช่น การวัดจากความจ า ความสามารถในการปฏิบัติ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การเกิดความเข้าใจ (Comprehension) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนสามารถแปล
ความหมาย หรืออธิบายความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วจนเกิดเป็นความเข้าใจ 
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ขั้นที่ 3 การน าไปใช้ (Application) เป็นการที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้และความ
เข้าใจไปใช้ได้หรือน าไปปฏิบัติงานได้อย่างดี 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์  (Analysis) เป็นการที่ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์หรือ
จ าแนกแจกแจงความรู้เป็นหมวดหมู่ได้  

ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการน า
ความรู้ต่างๆมาสังเคราะห์หรือบูรณาการ (Integrate) ท าให้เกิดองค์รวมของความรู้ขึ้นได้ 

ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสิน
หรือประเมินสิ่งที่เรียนรู้ได้ว่าถูกต้อง ดีงามและเหมาะสมหรือไม่ 
  จากกระบวนการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้ว กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลไม่ได้เกิดข้ึนเพียง
ขั้นตอนเดียว แต่มีลักษณะที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอนและต่อเนื่องกันเป็นล าดับ 
   7. กระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง (Action Learning) 
   การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง คือ กระบวนการที่คนกลุ่มหนึ่งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงที่เป็นปัญหาของสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน แต่ยังไม่มีสมาชิกคนใดรู้จริงในปัญหานั้นม าก่อน โดย
เน้นการเรียนรู้ร่วมกันให้เข้าใจองค์ประกอบและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกันตามสภาพ
ความเป็นจริงที่กลุ่มจะน าไปปฏิบัติได้จริง เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วการสังเกตผลที่เกิดข้ึน การตั้งค าถาม
และการสะท้อนกลับจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงได้ทั้งข้อสรุป แน วคิดรวบยอด ทักษะการเรียนรู้
และผลส าเร็จการแก้ไขปัญหานั้นไปพร้อมๆกัน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดเป็นตารางการเรียนหรือการ
อบรมไว้ล่วงหน้า แต่มีลักษณะเป็นการเผชิญกับปัญหาและหาโอกาสแก้ไขร่วมกัน โดยสิ่งที่จะท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้ คือ การท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับคนซึ่ งมีความสนใจที่เหมือนๆกัน (ทวีศักดิ์       
นพเกษร, 2545: 43) 
  การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้จากกันและกันด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ผลลัพธ์ส าคัญคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในกลุ่ม จนใช้กระบวนการเรียนรู้
เป็นกระบวนการท างานในวิถีชีวิตป กติ การพบปะกันระหว่างสมาชิกกลุ่มทุกครั้งควรมีวาระการถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนในกลุ่ม (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2545: 91) 
  7.1 วัฒนธรรมของกระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง 
    การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงมีวัฒนธรรมบางประการดังต่อไปนี้ (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 
2545: 91-92)  
      1) สมาชิกในชุมชนมองเห็นว่า สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้ปัญหา และวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเอง 
      2) สมาชิกสามารถเสี่ยงได้อย่างสมเหตุสมผล ความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นไ ด้เป็น
เหตุการณ์ที่น าไปสู่การเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนมากกว่าเป็นการลดทอนศักยภาพ 
      3) สมาชิกกลุ่มให้ความส าคัญกับเวลาส าหรับการสะท้อนประสบการณ์ของตนที่อาจ
มีประโยชน์แก่การเรียนรู้ของกลุ่ม 
      4) การพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริ งเป็นเรื่องท่ีกลุ่มให้
ความส าคัญโดยถือว่าเป็นหนทางไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าเดิมและน าไปสู่การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
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  7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง 
     การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงจะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสมาชิกกลุ่ม
ร่วมมือกันค้นห าปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม น าประสบการณ์ของสมาชิกมา
แลกเปลี่ยน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด การเรียนรู้เช่นนี้
จึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใดรู้ดีที่สุดมาก่อน เพราะต่างก็รู้ว่าไม่มีใครรู้ค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่ สุด แต่จะต้อง
ร่วมกันค้นหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งควรประกอบด้วยกิจกรรม 4 ลักษณะ คือ (ทวีศักดิ์ นพเก ษร, 
2545: 16-17)  

   1) การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของผู้เรียน 
    2) การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ทักษะที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น 
    3) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    4) การสนับสนุนโดยให้กลุ่มได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมแรงและให้ก าลังใจซึ่งกันและ

กัน ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน 
  7.3 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง 
    ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง มีปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้เกิดการส่งเสริมซึ่ง

กันและกันระหว่างคุณภาพของการเรียนรู้และความรวดเร็วของการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ (ทวีศักดิ์      
นพเกษร, 2545: 92) 

   1) การสะท้อนประสบการณ์ของผู้ร่วมเรียนรู้ 
   2) การมีเวลาเพียงพอส าหรับกระบวนการเรียนรู้ 
   3) การน าประเด็นที่ต้องรีบด าเนินการมาเรียนรู้ 
   4) การที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น 

      5) การที่ผู้เรียนยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล 
    6) การกระตุ้นผู้เรียนและสนับสนุนการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้เรียน 
    7) ผู้เรียนสามารถตั้งค าถามถึงสมมติฐานของการปฏิบัติได้ 

     8) ผู้เรียนได้รับการปูอนข้อมูลและความเห็นย้อนกลับจากผลของการแก้ไขปัญหา
จากผู้เรียนรู้ร่วมกันและคนอื่นๆ 
     9) กระบวนการเรียนรู้ต้องไม่พ่ึงพาแต่ผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว เพราะจะท าให้
ผู้เรียนอ่อนแอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
     10) การด าเนินงานร่วมกันในแนวราบคือ มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเสริมสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันได้มากยิ่งข้ึน 
     11) การที่ผู้เรียนรู้จักส ารวจตนเองและปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
     12 ) การให้ผู้เรียนสามารถท างานกับปั ญหาและบริบทที่ไม่คุ้นเคยได้ เพราะจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์เดิมได้ง่ายขึ้น เกิดแนวคิดใหม่ได้ง่ายขึ้น 
     13) การเรียนรู้เกิดข้ึนจากองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท้ัง 
4 ประการอย่างครบถ้วน คือ องค์ประสบการณ์ องค์สะท้ อน องค์สรุปหลักการพ้ืนฐาน และองค์
ประยุกต์หลักการหรือทดลองปฏิบัติจากหลักการ 
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  7.4 ปัจจัยที่สนับสนุนให้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงประสบความส าเร็จ 
     การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงจะประสบความส าเร็จหรือไม่เนื่องจากปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2545: 15-17) 
     1) การก าหนดปัญหาหรือเปูาหมายร่วมกัน เป็นการร่วมกันก าหนดเปูาหมาย คือ 
การแก้ไขปัญหาในชุมชนให้หมดไป 
     2) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เป็นผู้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุเปูาหมาย 
     3) พันธสัญญาที่จะเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เป็นความตั้งใจ ความแน่วแน่ในการที่จะ
เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่โดยความคิดของคนเพียงบางคน 
     4) ความตั้งใจปฏิบัติและการออกแบบงานที่จะท า เป็นความมุ่งม่ันในการด าเนินงาน
พัฒนา และร่วมกันก าหนดแผนงาน รูปแบบงานที่ จะท าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการ
เรียนรู้ 
     5) กระบวนการและการออกแบบค าถาม เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน
และการออกแบบค าถามท่ีชัดเจนเหมาะสมทั้งประเด็นของค าถามและการสะท้อนกลับ  
     6) กลุ่มและการออกแบบกลุ่ม เป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งความส าเร็จ
ของการเรียนรู้เป็นกลุ่มจะขึ้นอยู่กับการออกแบบกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และเอ้ืออ านวยให้เกิดการ
เรียนรู้ 
   การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง จะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกลุ่มผู้เรียนได้
ร่วมมือกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง และร่วมกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเ ติม น าประสบการณ์ของสมาชิกมา
แลกเปลี่ยน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งไม่มีบุคคลใดรู้
ดีที่สุดมาก่อน ต่างก็รู้ว่าไม่มีใครรู้ค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด แต่จะต้องร่วมกันค้นหาค าตอบจึงจะ
ได้ค าตอบที่แท้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนนั่นเอง 
  7.5 ประโยชน์ของกระบวนการเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง 
       การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงมีคุณค่าหรือประโยชน์แก่ผู้เรียนดังนี้ (ทวีศักดิ์     
นพเกษร, 2545: 17) 
     1) ท าให้เกิดมิตรภาพท่ามกลางความยากล าบาก เพราะมี ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาเวลาที่สมาชิกด้วยกันประสบความเดือดร้อน 
     2) ท าให้เกิดความตื่นตัว ตื่นรู้ ตระหนักและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เนื่องจาก
การสะท้อนจนเกิดความเข้าใจตนเองและปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้ 
     3) ส่งเสริมความสามารถในการคิด การสะท้อนที่เป็นระบบจนสามารถตั้งค าถามท่ี
น าไปสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้จริง 
     4) ท าให้คนในชุมชนเกิดการท างานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
  จากแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น  อาจสรุป
ได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีกลุ่ม
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนได้รับมา ดังนั้น กระบวนการที่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของ
ครัวเรือนได้ร่วมกันเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นผลจากการที่กลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของ
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ครัวเรือนเผชิญกับปัญหาและหาโอกาสแก้ไขร่วมกัน โดยสิ่งที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ คือ การท างาน 
การท ากิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน ที่ท าให้เกิดประสบการณ์และเกิดทักษะต่างๆ  ขึ้น ร่วมกัน เป็นการ
เรียนรู้จากกันและกันด้วยกระบวนการกลุ่ม ผลลัพธ์ส าคัญคือการสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนภายในครัวเรือน จนใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท างานในวิถีชีวิตปกติ ซึ่งยังผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่อนข้างถาวร 
ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
   1) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) การเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
 1. ความหมายของความรู้ 
    บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 7) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า  หมายถึง การระลึก
ถึงเรื่องราวต่างๆ  ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว  และรวมถึงการจ าเนื้อเรื้องต่างๆ  ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในแต่
และเนื้อหาวิชา และวิชาทีเ่กี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด้วย 
  The Modern American Dictionary ว่าได้ให้ค าจ ากัดความของความรู้ที่แตกต่างกัน  3 
ลักษณะ (Wikstrom และ Normann, 1994: 9) ดังนี้ 
   1) ความรู้ คือ ความคุ้นเคยกับข้อเท็จจริง  (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการ
โดยทั่วไป (principles) 
   2) ความรู้ คือ รู้ (Known) หรืออาจจะรู้ (May be known) 
   3) ความรู้ คือ จิตส านึก ความสนใจ (Awareness) 

  ศุภกนิตย์ พลไพรินทร (2540: 24) ได้กล่าวถึงการวัดความรู้ว่า  การวัดความรู้เป็นการวัด
ระดับความจ า  ความสามารถในความคิดเข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ การศึกษาและประสบการณ์เดิม  
โดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว จะแยกคนที่มีความรู้ กับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง 

  เกษม วัฒนชัย (2544: 39-40) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า  หมายถึง การรวบรวม
ความคิดของมนุษย์ จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระที่สอดคล้องกัน  โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระในระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

  จากค าจ ากัดความท่ีมีผู้กล่าวไว้ในเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึงข้อเท็จจริง
กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระท าต่า งๆ ที่บุคคลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้
เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้และสามารถวัดความรู้ได้โดยการระลึกถึงเรื่องเหล่านั้น แล้ว
แสดงออกมา 

2. ระดับของความรู้ 
  ความรู้มีอยู่มากมายรอบๆ  ตัวเรา และสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น  4 ระดับ (มนตรี 

จุฬาวัฒนทล, 2537) 
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   ระดับแรก  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเรา  ซึ่งสามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัส  
มองเห็นได้ยิน ดมกลิ่น และลิ้มรสได้  เช่น ความร้อน - เย็น ความสว่าง - มืด เสียง ดัง-เบา กลิ่นหอม-
เหม็น และรสเค็ม-หวาน เป็นต้น ความรู้ระดับต้นนี้อาจเรียกว่า ความรู้สึก 

   ระดับท่ีสอง ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา  ซึ่งจะท าให้อ่านและเขียนหนังสือได้  ฟังเข้าใจ 
ฟังวิทยุและดูทีวีรู้เรื่อง ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้สะสมและตกทอดกันมา 

   ระดับท่ีสาม ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งได้จากการศึกษาเล่าเรียน ท าให้คิดเลขเป็น
ค านวณดอกเบี้ยได้  ออกแบบอาคารได้  เขียนบทละครได้  ใช้คอมพิวเตอร์เป็น  รู้กฎหมายบ้านเมือง  
รู้จักกฎเกณฑ์ ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค เป็นต้น ความรู้
วิชาการเหล่านี้ มักจะต้องเรียนรู้จากครู อาจารย์ เอกสาร ต าราทางวิชาการหรือผู้ที่รู้เรื่องนั้นมาก่อน 

   ระดับท่ีสี่ ได้แก่ ความรู้ใหม่ เป็นความรู้ที่ไม่เคยมีอยู่ก่อน  ได้มาโดยการค้นคว้าวิจัย  
การคิดค้นกระบวนการใหม่ และควรจะหาแนวทางในการน าความรู้ใหม่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  เพ่ือให้
เกิดการพัฒนา  

  Bloom และคณะ ได้ท าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมด้านความรู้ออกเป็น  6 ระดับ 
โดยเรียงตามล าดับชั้นความสามารถจากต่ าไปสูง (อ้างในสุภาภรณ์ จันทร์พัฒนะ, 2546) ดังนี้ 

   1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายในเรื่องนั้นๆ  แบ่งออกเป็น  ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องซึ่งเป็นข้อเท็จจริง  วิธีด าเนินงาน
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลักการ 

    2) ความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องราวต่าง  ๆ ได้ ทั้ง
ในด้านภาษา รหัส สัญลักษณ ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยาย
ความ 

    3) การน าไปใช้  หมายถึง ความสามารถน าเอาสิ่งที่ได้ประสบม า เช่น แนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือน าไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

    4) การวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวออกเป็น
ส่วนประกอบย่อยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อย  และหลักการหรือทฤษฎี  
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ 

    5) การสังเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเรื่องราว  หรือส่วนประกอบ
ย่อยมาเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริ่ม สร้างสรรค ์ปรับปรุงของเก่าให้มีคุณค่าขึ้น 

 3. การวัดความรู้ 
  การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง  หรือ

ประสบการณ์ต่างๆ  หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับค าสอน  การบอกกล่าว  
การฝึกฝนของผู้สอน  รวมทั้งจากต าราจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ด้วยค าถามวัดความรู้  แบ่งออกเป็น  3 
ชนิด (ไพศาล หวังพานิช, 2526: 96-104) คือ 

    1) ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง  เป็นการถามรายละเอียด  ของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ 
ของเรื่องราวทั้งหลาย  ประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ  เช่น ศัพท์ นิยม กฎ ความจริง  หรือ
รายละเอียดของเนื้อหาต่างๆ 
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    2) ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ  เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ตามแบบแผน 
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานทั้ งหลาย เช่นถามระเบียบแบบแผน  ล าดับขั้น แนวโน้มการจัด
ประเภทและหลักเกณฑ์ต่างๆ 

    3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป  หรือหลักการ
ของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพ่ือรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก  หรือหัวใจของ
เนื้อหานั้น 

  จ านง พรายแย้มแข (2535 : 24-29) กล่าวว่า  การวัดความรู้นั้นส่วนมากนิยมใช้
แบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้กันทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น  2 ชนิด 
คือ 

    1) แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง  โดยให้เขียนตอบเป็นข้อความสั้นๆ  ไม่เกิน 1-2 
บรรทัดหรือเป็นข้อ ๆ ตามความเหมาะสม 

    2) แบบปรนัย แบ่งเป็น 
  (1) แบบเติมค า  หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์  แบบทดสอบนี้เป็นการวัด

ความสามารถในการหาค า  หรือข้อความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคที่ก าหนดให้ถูกต้องแม่นย า  
โดยไม่มีค าตอบใดชี้น ามาก่อน 

  (2) แบบถูก -ผิด แบบทดสอบนี้วัดความสามารถในกา รพิจารณาข้อความที่
ก าหนดให้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถท่ีเรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวัดความจ าและ
ความคิด ในการออกแบบทดสอบควรต้องพิจารณาถึงข้อความจะต้องชัดเจน  ถูกหรือผิดเพียงเรื่อง
เดียว สั้นกะทัดรัดได้ใจความ และไม่ควรใช้ค าปฏิเสธซ้อน 

  (3) แบบจับคู่ แบบทดสอบนี้เป็นลักษณะการวางข้อเท็จจริง  เงื่อนไข ค า ตัวเลข 
หรือสัญลักษณ์ไว้  2 ด้านขนานกัน  เป็นแถวตั้ง 2 แถว แล้วให้อ่านดูข้อเท็จจริงในแถวตั้งด้านหนึ่งว่ามี
ความเกี่ยวข้อง  จับคู่ได้พอดีกับข้อเท็จจริงในอีกแถวตั้งหนึ่ง  โดยทั่วไปจะก าหนดให้ตัวเลือกในแถวตั้ง
ด้านหนึ่งน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง เพ่ือให้ได้ใช้ความสามารถในการจับคู่มากขึ้น 

  (4) แบบเลือกตอบ  ข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน  เนื่องจาก
สามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน  ลักษณะของข้อสอบประกอบด้วย
ส่วนข้อค าถาม  และตัวเลือก  โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวถูก  และตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง  ผู้เขียน
ข้อสอบต้องมีความรู้ในวิชานั้นอย่างลึกซึ้ง และรู้วิธีการเขียนข้อสอบ โดยมีข้อควรพิจารณา  คือ ในส่วน
ข้อค าถามต้องชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่อง  ภาษาท่ีใช้กะทัดรัดเหมาะสมกับระดับของผู้ตอบ  ไม่ใช้ค าปฏิเสธ
หรือปฏิเสธซ้อนกัน  และไม่ควรถามค าถามแบบท่องจ า  และในส่วนตัวเลือก ควรมีค าตอบถูกเพียง
ค าตอบเดียวที่มีความกะทัดรัด  ไม่ชี้น าหรือแนะค าตอบ  มีความเป็นอิสระจากกัน  มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันเรียงตามล าดับตามปริมาณหรือตัวเลข  ตัวลวงต้องมีความเป็นไปได้และก าหนดจ านวน
ตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก 

  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540: 99) กล่าวว่า การวัดความรู้นั้นเป็นการวัดความสามารถของ
บุคคลในการระลึกนึกถึงเรื่องราว หรือสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วซึ่งค าถามที่ใช้ในระดับนี้ คือความจ า 

 จากแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ดังกล่าวข้างต้น  อาจสรุปได้ว่า          
ความรู้ เป็นข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์  และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระท าต่างๆ  ที่บุคคลกลุ่ม
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บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อๆไป
ได้ และสามารถวัดความรู้ได้โดยการระลึกถึงเรื่องเหล่านั้น แล้วแส ดงออกมาเป็นพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ถ้าทราบความรู้ของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของ
ครัวเรือนก็สามารถท านายพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนนั้นได้ ซึ่ง  โดยปกติ
คนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาความรู้
ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้าน 

1) ความพอประมาณ 
2) ความมีเหตุผล 
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4) เงื่อนไขความรู้ 
5) เงื่อนไขคุณธรรม 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 
 1. ความหมายของเจตคติ  
  สนธยา พลศรี (2550 : 35) ให้ความหมายว่า เจตคติ (Attitude) เป็นสภาวะจิตใจหรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่จะเรียนรู้ ในลักษณะของการยอมรับ (Accept) หรือไม่
ยอมรับ (Reject)  
  Allport (1935 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2549: 1) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง 
สภาพความพร้อมของส มองและประสาทอันได้จากประสบการณ์ และการตอบสนองทั้งทางตรง และ
โดยอิทธิพลของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ และสถานการณ์ท้ังหลายที่เก่ียวโยงกัน  
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2518 : 3) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
แสดงออกอย่างมั่นคงต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นไปในทางท่ีดี (Positive) ขัดแย้ง 
(Negative) หรือเป็นกลาง  (Neutral) ก็ได้ ซึ่งเป็นผลของการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของ
บุคคล หรือสถานการณ์นั้นๆ 
  เฉลียว บุรีภักดี (2520 : 218) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หือไม่
ชอบที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 4) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึงความพร้อมในการ
กระท าของบุคคลต่อสิ่งใด บุคคลใด ความพร้อมดังกล่าวของบุคคลเห็นได้จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ต่อสิ่งนั้นว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
  Hillgard (1962: 504) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงพฤติกรรมหรือความรู้สึกครั้งแรกท่ีมีต่อ
สิ่งหนึ่ง ต่อแนวความคิด หรือสภาพการณ์ใดๆ ในทางเข้าหาหรือหนีออกห่าง และเป็นความพร้อมที่จะ
ตอบสนองในทางเอนเอียงไปในลักษณะเดิม เมื่อได้พบพานกับสิ่งดังกล่าวอีก 
  Good (1959 : 48) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึงความพร้อมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะหนึ่ง อาจจะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ต่อสภาพการณ์บางอย่างต่อบุคคลหรือสิ่งของ เช่น 
ความพึงพอใจ 
  Thurstone (1968: 1) ให้ความหมายว่า เจตคติ เป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษย์เกี่ยวกับ
ความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลัวบางสิ่งบางอย่าง 



 29 

  กล่าวโดยสรุปความหมายของเจตคติ  คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ  ไม่ชอบ  พอใจ ไม่พอใจ  ต่อสิ่งใดๆ  ในลักษณะเฉพาะตัวตาม
ทิศทางของเจตคติที่มีอยู่  และท าให้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิ ริยา
ตอบสนอง  
 2. ลักษณะของเจตคติ  
  ฑิตยา สุวรรณชฏ (2525 : 603 ) กล่าวถึง เจตคติ เป็นสิ่งชี้บอกทิศทางของอาการ
แสดงออกของบุคคล หรือสภารพการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างนักวิชาการ เจตคติ มีลักษณะ
ส าคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 

   1) เจตคติ เป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ ตอบ (Predisposition to Respond) ต่อ
เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 

   2) เจตคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา  (Persistence Overtime) แต่มิได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

   3) เจตคต ิเป็นตัวแปรหนึ่ง  น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่าง  พฤติกรรม ความรู้สึกนึก
คิดไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก  ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรือ
หลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

   4) เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ  ในอันที่จะท าให้บุคคลประเมินผล  หรือเลือกสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย  
                 เจตคตินับว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท างานอย่างหนึ่ง  นอกจากความพร้อม
และการจูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการท างานจะช่วยให้ท างานได้ผลทั้งนี้เพราะเจตคติเป็นต้นก าเนิด
ของความคิดและการแสดงการกระท าออกมานั่นเอง 
  สนธยา พลศรี (2550: 35-36) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเจตคติ 6 ประการ คือ  

   1) เป็นลักษณะทางจิตใจ คือ ความรู้สึกไม่ใช่พฤติกรรมของมนุษย์ 
   2) เกิดจากผลของการเรียนรู้ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 

     3) เป็นสิ่งที่เลียนแบบกันได้ โดยเฉพาะจากบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ 
     4) เป็นสิ่งที่ซับซ้อน บุคคลแต่ละคนจะมีเจตคติต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างกัน เนื่องจากมี
ความแตกต่างกันในด้านภูมิหลัง ประสบการณ์เดิม การรับรู้และการเรียนรู้ 
     5) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้ หรือการได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม 
     6) เป็นเครื่องชี้ให้เห็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ พฤติกรรม
ของบุคคลมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับเจตคติ 
  Numally (1978: 312) กล่าวว่า เจตคติ มี 3 ลักษณะ คือ  
    1) เจตคติ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุ คคล
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
   2) เจตคติ เป็นสภาพการณ์ทางจิตที่มีอิทธิต่อการคิดและการกระท าของบุคคลเป็น
ส่วนประกอบที่ก าหนดแนวทางไว้ว่า ถ้าบุคคลประสบสิ่งใดแล้วบุคคลนั้นจะมีท่าต่อสิ่งนั้นในลักษณะ
อันจ ากัด 
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   3) เจตคติ เป็นสภาพการณ์ทางจิตที่มีแนวโน้มค่ อนข้างจะถาวร เนื่องจากแต่ละ
บุคคลมีประสบการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้มามาก เจตคติอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของ
แนวความคิดองค์ประกอบของเจตคติ 
  กล่าวโดยสรุป  เจตคติ  เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของ
บุคคล แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุน ต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้น  ถ้า
ทราบเจตคติของบุคคลใดที่สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้  โดยปกติคนเรามักแสดง
พฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่  
 3. องค์ประกอบของเจตคติ  
  สนธยา พลศรี (2550: 36) กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติ 3 ด้าน คือ 
    1) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) เป็นอารมณ์หรือ ความรู้สึก
ของบุคคลที่สัมพันธ์กับสิ่งเร้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินค่าของสิ่งเร้านั้นแล้วเกิดความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ 
    2) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นความรู้ ความเข้าใจและ
ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ในลักษณะของเหตุผลและการสรุปความ  
   3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรมเมื่อกระทบกับสิ่งเร้า อันเป็นผลของความเชื่อและความรู้สึกของ
บุคคล พฤติกรรมของบุคคลมักจะสอดคล้องกับเจตคติเสมอ 
   ฑิตยา สุวรรณชฏ (2530: 603-604) แยกองค์ประกอบของเจตคติออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   1) ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกท่ีชอบ 
รัก หรือเกลียด หรือกลัว 
   2) ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) เป็นเรื่องของการใช้เหตุผล
ของบุคคลในการจ าแนกและความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่อง ผลได้ ผลเสีย กล่าวคือ การที่บุคคล
จะสามารถน าเอาคุณค่าทางสังคมท่ีได้รับอบรมสั่งสอน และถ่ายทอดมาใช้ในการวิเคราะห์ พิจารณา
ประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมินข้อแตกต่างส่วนนี้ กับความรู้สึก ก็คือ การพิจารณาของบุคคล
ในส่วนที่จะมีลักษณะปลอดภัยจากอารมณ์ แต่จะเป็นเรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของ
บุคคล 
   3) ส่วนแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึงแนวโน้มอันที่จะมี
พฤติกรรม (Action Tendency) ซึ่งแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนี้จะ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับส่วนของ
ความรู้สึก ตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมนี้จะเป็นส่วนที่บุคคลพร้อมที่จะมี
ปฏิกิริยา แสดงออกต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2527: 66) กล่าวว่า เจตคติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็น
องค์ประกอบที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้า (Object) นั้นๆเพื่อเป็นเหตุผลในการที่สรุปรวมเป็นความเชื่อหรือช่วย
ในการประเมินผลสิ่งเร้านั้นๆ 
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   2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Feeling Component) เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญกับสิ่งเร้าต่างๆ เป็นผลต่อเนื่องจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเร้านั้น แล้วว่า
พอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลวอย่างไร 
   3) องค์ประกอบทางด้านความพร้อม หรือความโน้มเอียง (Action Tendency 
Component) เป็นองค์ประกอบที่บุคคล จะประพฤติหรือปฏิบัติตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางท่ีจะ
สนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคคลที่ได้มาจากการประเมินผล 
  กล่าวโดยสรุป เจตคติ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึกหรือ
อารมณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเรื่องการใช้เหตุผลหรือความคิด และส่วนประกอบที่บุคคลมีความพร้อมใน
การปฏิบัติ หรือมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 4. วิธีการวัดเจตคติ 
   เนื่องจากเจตคติเป็นมโนภาพที่วัดได้ยาก เมื่อเทียบกับการวัดด้านอื่น นักจิตวิทยาและนัก
วัดผลได้พยายามหาวิธีการวัด และสร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพท่ีจะกระตุ้นให้ได้มาซึ่งความรู้ที่แท้จริง
ของผู้ถูกวัด สามารถสรุปวิธีการวัดเจตคติได้ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 19-20) 
     1) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด การสัมภาษณ์
จะต้องเตรียมข้อรายการที่จะซักถามไว้อย่างดี ข้อรายการนั้นต้องเขียนเน้นความรู้สึกท่ีสามารถวัดเจต
คติให้ตรงเปูาหมาย ผู้สัมภาษณ์จะได้ทราบความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
แต่มีข้อเสียว่า ผู้ถามอาจจะไม่ได้รับค าตอบที่จริงใจจากผู้ตอบ เพราะผู้ตอบอาจบิดเบือนค าตอบ 
เนื่องจากอาจเ กิดความเกรงกลัวต่อการแสดงความคิดเห็น วิธีแก้ไขคือ ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้าง
บรรยากาศในการสัมภาษณ์ให้เป็นกันเอง ให้ผู้ตอบรู้สึกสบายใจ ไม่เคร่งเครียดเป็นอิสระ และแน่ใจว่า
ค าตอบของเขาจะเป็นความลับ 
    2) การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยกา รเฝูามอง
และจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีแบบแผน เพื่อจะทราบว่าบุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติ ความ
เชื่อ อุปนิสัยเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะถูกต้องใกล้เคียงกับความจริง หรือเป็นที่เชื่อถือได้
เพียงใดนั้น มีข้อควรค านึงหลายประการ กล่าวคือ ควรมีการศึกษาหลา ยๆ ครั้ง ทั้งนี้เพราะเจตคติของ
บุคคลมาจากหลายๆ  สาเหตุ นอกจากนี้ตัวผู้สังเกตเองจะต้องท าตัวเป็นกลาง ไม่มีความล าเอียง และ
การสังเกต ควรสังเกตหลายช่วงเวลา ไม่ใช่สังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
    3) การรายงานตนเอง (Self-Report) วิธีนี้ต้องการให้ผู้ถูกสอบวัดแสดงความรู้ สึก
ของตนเองตามสิ่งเร้าที่เขาได้สัมผัส นั่นคือ สิ่งเร้าที่เป็นข้อค าถามให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกออกมาอย่าง
ตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่เป็นของแนว เทอร์สโตน (Thurstone) กัทท์แมน 
(Guttman) ลิเคอร์ท (Likert) และออสกูด (Osgood) นอกจากที่กล่าวมายังมีแบบให้ผู้ สอบรายงาน
ตนเองและอ่ืนๆ อีกมากแล้วแต่จุดมุ่งหมายของการสร้างและการวัด 
    4) เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณ์หลายอย่าง
ไปเร้าผู้สอบ เช่น ประโยคไม่สมบูรณ์ ภาพแปลกๆ เรื่องราวแปลกๆ เมื่อผู้สอบเห็นสิ่งเหล่านี้จะ
จินตนาการออกมาแล้วน ามาตี ความหมาย จากการตอบนั้นๆ  พอจะรู้ได้ว่ามีเจตคติต่อเปูาเจตคติ
อย่างไร 
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    5) การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดด้านนี้อาศัย
เครื่องมือไฟฟูา แต่สร้างเฉพาะเพ่ือจะวัดความรู้สึกอันจะท าให้พลังไฟฟูาในร่างกายเปลี่ยนแปลง เช่น 
ถ้าดีใจเข็มจะชี้อย่างหนึ่ ง เสียใจเข็มจะชี้อีกอย่างหนึ่ง ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จ เครื่องมือ
แบบนี้ยังพัฒนาไม่ดีพอจึงไม่นิยมใช้เท่าใดนัก 
  สุชา จันทร์เอม (2527: 243-244) เสนอว่า การวัดเจตคติอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
   1) วิธีของเธอร์สโตน (The Thurstone Method) ประกอบไปด้ว ยประโยคต่างๆ
ประมาณ 10-20 ประโยค หรือมากกว่านั้น ประโยคต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของระดับความ
คิดเห็นต่างๆกัน ผู้ทดสอบจะต้องแสดงให้เห็นว่า เขาเห็นด้วยกับประโยคใดบ้าง ประโยคหนึ่งๆจะ
ก าหนดค่าเอาไว้ คือ ก าหนดเป็น Scale Value ขั้นเริ่มจาก 0.0 ซึ่งเป็นประโยคท่ีไม่ พึงพอใจมากที่สุด
เรื่อยๆไปถึง 5.5 ส าหรับประโยคที่มีความรู้สึกเป็นกลางๆ จนกระท่ังถึง 11.0 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ส าหรับ
ประโยคที่พึงพอใจมากที่สุด 
   2) วิธีลิเคิร์ท (The Likert Technique) มาตราส่วนนี้ประกอบด้วยประโยคต่างๆซึ่ง
แต่ละประโยคผู้ถูกทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนออกมา 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ละระดับมีคะแนนให้ไว้ตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนของคน
หนึ่งๆได้จากคะแนนรวมจากทุกๆประโยค   
  กล่าวโดยสรุป การวัดเจตคตินั้นนับว่ายาก เพราะเจตคติเป็นแบบพฤติกรรมภายใน มี
ลักษณะเป็นนามธรรม อย่างไรก็ตาม การวัดเจตคติก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การให้ตอบแบบสอบถาม วิธีของลิเคิร์ท เป็นต้น 
 5. ประโยชน์ของเจตคติ 
  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2549: 20) ได้สรุปประโยชน์ของเจตคติ ดังนี้ 
   1) ช่วยท าให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดย การจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของต่างๆท่ีอยู่
รอบตัวเรา 
    2) ช่วยให้มีการเข้าข้างตนเอง (Self-Esteem) โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี
หรือปกปิดความจริงบางอย่าง ซึ่งน าความไม่พอใจมาสู่ตัวเขา 
    3) ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อน ซึ่งมีการ ปฏิกิริยาโต้ตอบ 
หรือการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนั้นส่วนมากจะท าให้สิ่งท าความพอใจมากจะท าให้สิ่งท าความพอใจ
มาก หรือเป็นบ าเหน็จรางวัลจากสิ่งแวดล้อม 
    4) ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดงว่า เจตคตินั้นน า
ความพอใจมาให้บุคคลนั้น 
    5) เตรียมบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติการ 
    6) ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
    7) ท าให้บุคคลได้รับความส าเร็จตามหลักชัยที่วางเอาไว้ 
  ชัยยง ยามรัตน์ (2523: 17-18) ได้สรุปประโยชน์ของเจตคติ ดังนี้ 
   1) วัดเพ่ือท านายพฤติกรรม เนื่องด้วยเจตคติต่อสิ่ งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลย่อมเป็น
เครื่องแสดงว่า เขามีความรู้ทางด้านที่ดี หรือไม่ดีเก่ียวกับสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใด และเขามีความรู้สึก
ชอบ หรือไม่ชอบสิ่งนั้นเพียงใด เจตคติของบุคคลต่อสิ่งนั้นจึงเป็นเครื่องท านายว่าบุคคลนั้นจะมีการ
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กระท าต่อสิ่งนั้นไปในท านองใดด้วย ฉะนั้ นการทราบเจตคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถท านายการ
กระท าของบุคคลนั้นได้ แม้จะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ตาม 
   2) วัดเพ่ือหาทางปูองกัน โดยทั่วไปการที่บุคคลจะมีเจตคติต่อสิ่งใดอย่างไรนั้นเป็น
สิทธิของเขา แต่การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขของสังคม ย่อมจะเป็นไปได้เมื่อพลเมือ งมีเจตคติต่อสิ่ง
ต่างๆคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน และไม่เกิดความแตกแยกในสังคม 
   3) วัดเพ่ือหาทางแก้ไขเจตคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องหนึ่งอาจแตกต่างกัน แต่ในบาง
เรื่องจ าเป็นต้องได้รับความคิดเห็นและเจตคติที่สอดคล้องกันเพื่อปูองกันปัญหาข้อขัดแย้ง   
  เจตคติเป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกทางจิตใจ ที่มีต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งในทางสังคม 
รวมทั้งความรู้สึกท่ีเกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงเจตคติมีปัจจัยส าคัญคือ ประสบการณ์เฉพาะอย่าง การติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน สิ่งที่เป็นแบบอย่าง และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสถาบัน นั่นคือ รูปแบบความต่อเนื่องของเจต
คติ นอกจากนั้นวิธีการวัดเจตคติควรใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิค
จินตนาการ และการวัดทางสรีระภาพ 
  จากแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติดังกล่าวข้างต้น  อาจสรุปได้ว่า          
เจตคติ  เป็นลักษณะทางจิตของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนที่เป็นแรงขับแรงจูงใจให้กลุ่ม
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนแสดงพฤติกรรมการด าเนินชี วิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้น ถ้าทราบเจตคติของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนก็สามารถท านายพฤติกรรม
ของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนนั้นได้ ซึ่ง  โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่
สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่ ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้าน 

1) ความพอประมาณ 
2) ความมีเหตุผล 
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
4) เงื่อนไขความรู้ 
5) เงื่อนไขคุณธรรม 

 

งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระมหาประทีป พรมสิทธิ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ เชิงปรัชญา

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ” พบว่า 1. เป็นจริยศาสตร์เชิงพุทธที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ” 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการการบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือจากการบริโภคแล้วจึงค านึงถึงการผลิตเ พ่ือการค้าเป็นอันดับ
รองลงมา ผลผลิต ส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดจะเป็นผลก าไรของเกษตรกรในสภาพการณ์เช่นนี้   เกษตรกรจะ
กลายเป็นผู้ก าหนดหรือผู้กระท าต่อตลาด แทนที่ตลาดจะเป็นตัวกระท าหรือเป็นตัวก าหนดเกษตรกร ที่
ด าเนินการเช่นนี้ จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคใน ที่ดินของตนเอง  2. เป็นแนวคิด
ทางปรัชญาที่ประสานเชื่อมโยงแนวคิดหลายแนวคิดอย่างเป็นระบบตามกฏอิ ทัปปัจจยตาในทาง
พุทธศาสนาที่สอนให้มองโลกอย่างเป็นองค์รวมหรือบูรณาการ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่าง
พลวัต และมีความสลับซับซ้อน มีเครือข่ายเชื่อมโยงที่แยกออกจากกั นไม่ได้ เหมือนห่วงที่ประกันเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ มองธรรมชาติคือผู้ให้ก าเนิดมนุษยชาติ และให้ความส าคัญแก่ปัญหา
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สิ่งแวดล้อมและชีวิตทั้งมวลล้วนมีคุณทั้งสิ้น ยอมรับในความหลากหลายในวัฒนธรรม เคารพและให้
คุณค่าต่อความแตกต่างทางความคิด ยกย่องภูมิปัญญา ท้องถิ่นและความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการ
กลับมามองที่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์การสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็น
ปรัชญาที่ให้ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  และ3. เป็น
แนวคิดท่ีตั้งอยู่บนเศรษฐกิจพื้นฐาน ไม่ แยกส่วนออกจากกัน ตั้งอยู่บนความเข้มแข็งของสังคมหรือ
ชุมชน อาศัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

ประวุฒิ ละครราช (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร ” พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มได้แก่ สถานภาพสมรส การศึกษา ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ การจัด
โครงสร้างขององค์กร เทคนิคในการบริหาร การพ่ึงตนเองของกลุ่ม และการสนับสนุนขององค์กรหนุน
ต่างๆ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มได้แก่ อายุ และรายได้ของครอบครัวต่อปี 

พันธุ์บุณย์ ทองสังข์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกล
ยุทธ์การจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา : ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ” พบว่า หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเพียงกรอบแนวคิดในการที่เป็นภูมิคุ้มกันให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ใน
สภาวะวิกฤติเท่านั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้
สามารถแข่งขันได้และมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่ กับ
ความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของผู้บริหารเป็นส าคัญ 

วินัย สุปินะ (2544 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเฉลิม ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน ” พบว่า 
ทัศนคติทั้งของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุ่ มกิจกรรมที่มีต่อโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ส่วนมากมีทัศนคติที่ดี ความคาดหวังทั้งของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจะประสบผลส าเร็จในระ ดับมาก เปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนกับประธานกลุ่มกิจกรรมพบว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประธาน
กลุ่มกิจกรรม และเปรียบเทียบความคาดหวังของเจ้าห น้าที่พัฒนาชุมชนและประธานกลุ่มกิจกรรมใน 
ผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังว่าการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จมากในทุกกิจกรรม 

สมเศียร จันทร์หล้า (2544 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อ ง “บทบาทของชุมชนในการจัดการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ” 
พบว่า ประชากรในชุมชนมีความเห็นว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงแนวทางที่สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้ ชุมชนมีความเป็นอิสระในการจัดการโครงการจ ากภาครัฐ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือภาครัฐได้น านโยบายมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้ชุมชนเป็นผู้คิด ผู้ท าเอง
ผลส าเร็จของผลงานจึงเกิดจากชุมชน ปัจจัยส่วนบุคคลท าให้เกิดความแตกต่างในความเป็นอิสระใน
การจัดการโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ อาชีพ รายได้ เพศ และระดับการศึกษา 
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หทัยรัตน์ อยู่รอด (2550: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพนักงานต่อการน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต กรณีศึกษา : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล์ล (ประเทศ
ไทย ) จ ากัด” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
ด าเนินชีวิต พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
ทัศนะต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการด าเนินชีวิต ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแนว คิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีผลต่อทัศนะต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนะของพัฒนาการอ าเภอต่อ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน ” 
พบว่า ปัจจัยที่มีทัศนะของพัฒนาการอ าเภอในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหา
ความยากจน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือจากหน่วยงานอื่น โดยหน่วยงานที่
พัฒนาการอ าเภอให้ความส าคัญมาก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนและภาค
ประชาชน และให้ ความส าคัญปานกลาง ได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อทัศนะของพัฒนาการอ าเภอในหารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการรับรู้ปัญหา
ของชุมชน 

 เธียรธิ ดา เหมพิพัฒน์ (2546 : 81-84) ได้ศึกษาเรื่อง  “ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และในภาพรวมนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความคิดเห็นต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลในการศึกษาประกอบด้วย คณะที่ศึกษา 
และสาขาท่ีจบปริญญาตรี ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลในการศึกษา ประกอบด้วย ชั้นปีที่ศึกษา ผลการศึกษา 
อาชีพ และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โอภาส นิติกิจไพบูลย์ (2547 : 94-100 ) ได้ศึกษาเรื่ อง “การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของเกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวนเกษตร
ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม” พบว่า หลังจากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการวนเกษตรส่งผลให้ รายได้ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิ ต ภาระหนี้สินในระบบ และภาระหนี้สินนอกระบบ
ลดลง แม้ว่ามีรูปแบบกิจกรรมที่ได้รับการอบรมวนเกษตร ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การปลูกพืช
สมุนไพร และกิจกรรมลดเลิกอบายมุขก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการวนเกษตรไม่มีความแตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเข้าร่วมโครงการวนเกษตรกับความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กัน 

 อรสุดา เจริญรัถ (2543: 116-122) ได้ศึกษาเรื่อง “การเกิดขึ้น การด ารงอยู่ และการปรับตัว
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ” พบว่า เงื่อนไขส า คัญท่ีสุดของการ
เกิดข้ึน การด ารงอยู่ และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การที่ชุมชนหรือหมู่บ้านยังคงมี
อ านาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆของตนเอง อ านาจดังกล่าวนับเป็นรากฐานส าคัญท่ี
น าไปสู่การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับการด ารงชีวิตด้ านต่างๆ ในรูป
ระบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือพิธีกรรม ซึ่งเป็น
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ผลเชื่อมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศน์และระบบคุณค่าของชุมชน ปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุส าคัญท่ี
ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับตัวไปตามบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน จากสังคมประเพรีเข้าสู่สังคม
ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549 : 102-111) ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ” พบว่าการ
ประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย ระดับการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งทางสังคม  ประเภทของช่องทางการรับสื่อ ลักษณะของสื่อท่ี
รับเป็นประจ า การรับรู้เกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และการปฏิบัติตาม
โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 วารุณี ชินวินิจกุล (2549: 135-147) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอ เพียง : กรณีศึกษาชุมชนไม้เ รียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ” พบว่า 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียงใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างง่าย โดยใช้ภาวะผู้น าและ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนเป็นการให้โอกาสให้คนได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ค้นหา และตัดสินใจก าหนด
แผนในการแก้ไขปัญหาที่สามารถด าเนินการได้จริงโดยการสร้างจิตส านึกให้ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงตนเอง ผู้น าชุมชนใช้กระบวนการขับเคลื่อนที่น าไปสู่การสร้างชุมชนแบบองค์รวมที่มีความ
หลากหลายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทุกระบบต้องสอดประสานกัน การท าให้ยั่งยืนด้วยกระบวนการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ แล้วน ามาหาข้อสรุปเพื่อน าไปด าเนินการต่อ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป
หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเปูาหมาย ที่ตั้งไว้ 

 กังสดาล อยู่เย็น  (2544 : 113-116) ได้ศึกษาเรื่อง “พลวัตชุมชนบ้านเปร็ดใน ภายใต้
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ผู้น า กระบวนการเรียนรู้  กลุ่ม องค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน  สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน  และ
หน่วยงานจากภายนอกชุมชน 

 ทรงชัย ติยานนท์ (2542: 90-92) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในการสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ” พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง และทัศนะเก่ี ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ของครอบครัวเห็นด้วยมาก 

 ศักดิ์ชัย ค้ าชู (2550 : 56-81) ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กร: ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึ ง” พบว่า เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนบ้านบึง มีความเห็นตรงกันว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมาก เป็นการ
เพ่ิมทักษะในด้านต่างๆนอกเหนือจากการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน ร้อยละ 100 ของเยาวชนกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้านกิจกรรมและด้านเนื้อหาสาระ ของกิจกรรม มีเพียงด้านวิทยากรเท่านั้นที่
มีความพึงพอใจร้อยละ 85 ของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 75 ของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างได้มีส่วน
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ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ ร้อยละ 70 ของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างได้ร่วมวางแผนกับ
เจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่ม ตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน 
และเยาวชนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
โดยเฉพาะโครงการท าน้ าสกัดชีวภาพเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

 ทศมนพร พุทธจันทรา (2547 : 60-63) ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นในการด าเนิ นชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาข้าราชการจังหวัดราชบุรี” พบว่า ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นชาย ช่วงอายุของข้าราชการ 31-40 ปี การด ารงต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติ อายุการรับราชการ 11-19 
ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือพิมพ์มากที่สุด ระดับการความคิดเห็นในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการรับรู้เนื้อหาสาระ ด้านการน ามาใช้ประโยชน์ และ
ด้านการน าไปประยุกต์ใช้โดยภาพรวมอยู่ระดับค่อนข้างมาก 

 นพพร เมธีอนั นต์กุล (2549 : 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง “การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธ .ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิ ตอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการน าแนวทางปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตในระดับมาก คือ การน ามาใช้ประโยชน์ของชุมชน 
ส่วนด้านที่มีการน าแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตในระดับน้อย 
คือ การรับรู้ในเนื้อหาสาระ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และการน ามาใช้ประโยชน์ของตนเอง ปัจจัยที่
มีผลต่อการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้า ธ .
ก.ส. ได้แก่ พื้นที่พักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ การออมเงิน และการได้รั บ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้าธ .ก.ส. ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และ
หนี้สิน 

 ศศิพรรณ บัวทรัพย์ (2547 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และการรับรู้
จากครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาที่จบก่อนเข้าศึกษา ภูมิล าเนา การรับรู้จากสื่อมวลชน 
และการรับรู้จากเพ่ือน หรือผู้น ากลุ่ม 

 สยาม บุญสม (2542 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง : อ าเภอศรีประ จันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ” พบว่า 
รายได้ สถานภาพทางสังคม และความเชื่อถือ ศรัทธาในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ส่วนเพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และประสบการณ์ในการด าเนินง านโครงการของรัฐฯ ไม่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
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 วันวิสา เกิดพุฒ (2549 : 110-119) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้: กรณีศึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี” พบว่า ผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่ เห็นว่า หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสมมาก และสมควรจัดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เนื้อหาวิชาที่ได้รับจากการ
อบรมมีประโยชน์และตรงกับความต้องการตนเองเป็นอย่างมาก รวมทั้ง ได้รับความรู้จากศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ืองเป็นอย่างมาก ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมมีจ านวนน้อย วิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถมาก มีการใช้เทคนิคการบรรยายที่น่าสนใจ มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้มาก และให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมาก การประสานงานของเจ้าหน้าที่ การแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้สนใจเข้าอบรม สถานที่
อบรม อาหาร และท่ีพักมีความเหมาะสม แต่ห้องน้ าไม่มีความเหมาะสมเพราะมีจ านวนน้อย 

 วิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ (2550 : 135-140) ได้ศึกษาเรื่อง “การด าเนิ นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านบัวงาม ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ” พบว่า 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของหมู่บ้าน มีกระบวนการก่อเกิดกลุ่ ม ความเข็ม
แข็งของกลุ่ม มีความศรัทธาในตัวแกนน าหมู่บ้าน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

 มัลลิกา เขียวหวาน (2546 : 132-151) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา ” 
พบว่า  

  1) กิจกรรมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรมีส่วนร่วมมี 6 
กิจกรรมได้แก่ การฝึกอบรม การดูงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมสัมมนา การท า
แปลงสาธิต และการเผยแพร่ความรู้ โดยระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ รองลงไปได้แก่ ร่วมรับประโยชน์ 
และร่วมท า ส่วนการมีส่วนร่วมคิดและร่วมประเมินผลนั้นมีน้อยถึงไม่มีเลย  

  2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจัยภายในที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เวลาว่าง 
ต าแหน่งทางสังคม ศักยภาพส่วนบุคคล ความต้องการบริการจากรัฐ เจตคติ กิจกรรมการเกษตร และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ การเปิ ดรับข่าวสาร ส่วนรายได้และการศึกษาไม่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับทฤษฎี แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน ผู้น าชุมชนและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ  

  3) แนวทางส่งเสริ มการมีส่วนร่วมต้องส่งเสริมปัจจัยที่เก่ียวข้องและพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมปฏิบัติจริง สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม
ของเกษตรกร เน้นเนื้อหาการพ่ึงตนเอง และการจัดการทรัพยากรการเกษตร  

 อัจฉรา ราชแก้ว (2550: 103-108) ได้ศึกษาเรื่อง “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จาก
การทดสอบสมมติฐานได้แก่ ความรู้ความเข้าใจปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และการรับรู้ข่าวสารข้อมูล 
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 ตวงพร ศรีชัย (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนเตรียมทหาร” พบว่า  

  1) นักเรียนเตรียมทหารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไปปฏิบัติมาก โดย
เรียงล าดับการปฏิบัติ ดังนี้ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 

  2) นักเรียนเ ตรียมทหารมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ระหว่างด้านต่างๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3) นักเรียนเตรียมทหารในแต่ละชั้นปี มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ไม่แตกต่าง
กันในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สันสกฤต มุนีโมไนย (2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจและการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อ ยละ 65.4 
เป็นเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 37 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.6 ประกอบอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 36.2 มีรายได้ 15,001-20,000 บาทและร้อยละ 63.1 มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.23 (จากคะแนนเต็ม 
3 คะแนน ) ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.8 มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง 
ส่วนใหญ่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ อาชีพ สถ านภาพ การรับรู้
ข่าวสาร ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ คือ เพศ อายุ รายได้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ เพศ รายได้ สถานภาพ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ 
คือ อายุ อาชีพ และการรับรู้ข่าวสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Study) โดย ใช้การตอบ แบบสอบถาม  (Questionnaires) ของ นักศึกษามหาวิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 5,381 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนต่อการ
วิเคราะห์ ผู้ศึกษาวิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  
  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี
การศึกษา 2555 ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 5,381 คน  
 2. การเลือกตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี
การศึกษา 2555 ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 302 คน รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1 
 

ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะ  
 

คณะ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     ครุศาสตร์   
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     วิทยาการจัดการ  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1,757 
1,214 
1,161 
1,249 

121 
134 
25 
22 

รวม 5,381 302 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ลักษณะเครื่องมือ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจับครั้งนี้ คือ แบบ สอบถาม  (Questionnaires) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ สอบถามนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามคณะ รวมจ านวน 302 คน ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ ปีที่ ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 
จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว  รายได้รวมของครอบครัว จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน  และท่ีอยู่
อาศัยในระหว่างเรียน 
  1.2 การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
     1.2.1 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.2.2 การได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         1) การรับฟังข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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       2) การเข้ารับการฝึกอบรม /การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
       3) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4) การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       5) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความ มี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
  1.4 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
   1.5 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย  
   1.5.1 ด้านอาหาร  
   1.5.2 ด้านการแต่งกาย  
   1.5.3 ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  
   1.5.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ  
   1.5.5 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย 
 2. วิธีการสร้างและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง ผู้วิจัยจะเตรียมการในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  2.1 ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามอย่างละเอียดและลึกซึ้ง 
  2.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ตัวแปรที่ต้องการศึกษาทุกตัว ก าหนด
มารวัด (Scale of Measurement) แล้วจึงยกร่างแบบสอบถามในครบทุกตัวแปร (ทั้งตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม) 
  2.3 น าร่างแบบสอบถามไปหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง รวม 3 คน เพื่อใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย แล้วน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ซ่ึงมีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ จึงจะน าไปทดลองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้  
  2.4 น าร่างแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเที่ยง โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีการของคอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) เมื่อ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา = .79 จึงน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะด าเนินงานดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยไดข้ออนุญาตจากคณบดีทุกคณะเพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง            
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลใน การตอบ
แล้วเตรียมการลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  แปลความหมายข้อมูลที่
ประมวลผลแล้วตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวิจัย  

 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้เลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความ
เหมาะสมของข้อมูล สถิติที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ  ค่าสูงสุด ค่า
ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย แ ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการอธิบายข้อมูล ส่วนบุคคล  การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  1.2  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ  และ
ฐานนิยม 

  1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ  
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

   ตอบถูกน้อยกว่า ร้อยละ 60 (9 ข้อ จาก 15 ข้อ) มีความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับน้อย 

   ตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 60-79 (9-11 ข้อ จาก 15 ข้อ) มีความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดบัปานกลาง 

   ตอบถูกตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  (12 ข้อขึ้นไป จาก 15 ข้อ) มีความรู้ เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 

  1.4 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ โดยใช้จ านวน ความถี่ ร้อยละ  และ
ฐานนิยม  

  1.5 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ โดยใช้จ านวน 
ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

   1.5.1 ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีพฤติกรรมในระดับ ไม่เคย 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 มีพฤติกรรมในระดับ นานๆ ครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 มีพฤติกรรมในระดับ เป็นบางครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 มีพฤติกรรมในระดับ เกือบทุกครั้ง 
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    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 มีพฤติกรรมในระดบั ทุกครั้ง 
   1.5.2 ในข้อค าถามเชิงนิเสธ 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีพฤติกรรมในระดับ ทุกครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 มีพฤติกรรมในระดับ เกือบทุกครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 มีพฤติกรรมในระดับ เป็นบางครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 มีพฤติกรรมในระดับ นานๆ ครั้ง 
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 มีพฤติกรรมในระดบั ไม่เคย 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้หลักความน่าจะเป็นมาทดสอบสมมติฐานที่

ก าหนดไว้ตามกรอบแนวความคิดของการวิจัยข้างต้น  สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ตาม
วิธีการของเปียร์สัน (Pearson’s Correlation Product Moment Analysis) โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

  มีค่าน้อยกว่า .02 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก 
  มีค่าตั้งแต ่.02 - .039 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับน้อย 
  มีค่าตั้งแต ่.04 - .059 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
  มีค่าตั้งแต ่.06 - .079 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับมาก 
  มีค่าตั้งแต ่.08 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับมากท่ีสุด 
 

ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

 

แผนการด าเนินงาน ปริมาณ
งาน 

 
เดือน/ปีงบประมาณ 2556 

  ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ศึกษาเอกสาร/
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

15%             

2. พัฒนาและหา
คุณภาพแบบสอบถาม 

10%             

3. ออกแบบประชากร
และการสุ่มตวัอย่าง 

10%             

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูก
ต้อง/ครบถ้วนของ
การตอบ 

15%             

5. วิเคราะห์ข้อมูล   25%             

6. เขียนรายงานการ
วิจัย และเผยแพร่ 

25%             

 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Study) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 302 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้ 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 2. การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 6. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ซ่ึงแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
       1.1 ส่วนใหญ่ เพศหญิง (ร้อยละ 69.2) อายุ 21 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 28.2) รองลงมาอายุ 
20 ปี (ร้อยละ 23.6)  
                1.2 ส่วนใหญ่ ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด (ร้อยละ 44 .4) 
รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 40.1) โดยก าลังศึกษาอยู่ปี 4 มากที่สุด (ร้อยละ 33.1) 
รองลงมาคือ ปีที่ 3 (ร้อยละ 28.8)  
                1.3 อาชีพหลักของบิดา คือ รับจ้าง  (ร้อยละ 39.5) อาชีพหลักของมารดา คือ รับจ้าง  
(ร้อยละ 38.7) มีสมาชิกในครอบครัว (นับรวมทุกคน ) จ านวน 3-4 คน  (ร้อยละ 53.0)  รายได้รวม
ของครัวเรือนต่อปี เมื่อนับรวมทุกคน  น้อยกว่า 150,000 บาท  (ร้อยละ 46.7) รองลงมา คือ รายได้ 
150,001-200,000 บาท (ร้อยละ 33.8) 
  1.4 ในระหว่างศึกษา ส่วนใหญ่พักอยู่กับพ่อแม่ (ร้อยละ 60.3) รองลงมาคือ หอพัก (ร้อย
ละ 28.1)  
  1.5 จ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน แล้วเหลือเก็บบ้างเล็กน้อย  (ร้อยละ 
54.0)    
  รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 2 
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ตาราง 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     ชาย   
     หญิง  

 
93 

109 

 
30.8 
69.2 

2. อายุ (นับอายุเต็มเป็นปี เศษตัดทิ้ง) 
     18 ปี และน้อยกว่า 
     19 ปี 
     20 ปี 
     21 ปี 
     22 ปี 
     ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป 

 
41 
51 
71 
85 
37 
16 

 
13.6 
16.9 
23.6 
28.2 
12.3 
5.3 

3. คณะที่ศึกษา 
     ครุศาสตร์   
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     วิทยาการจัดการ  
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
121 
134 
25 
22 

 
40.1 
44.4 
8.3 
7.3 

4. ช้ันปีท่ีศึกษา 
     ปี 1   
     ปี 2     
     ปี 3     
     ปี 4     
     ปี 5  

 
58 
56 
87 

100 
1 

 
19.2 
18.5 
28.8 
33.1 
0.3 

5. อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
    5.1 อาชีพหลักของบิดา 
          เกษตรกรรม   
          รับราชการ/วิสาหกิจ    
          อิสระ/กิจการส่วนตัว 
          รับจ้าง      
          ค้าขาย   
          ถึงแก่กรรม 
     5.2 อาชีพหลักของมารดา 
          เกษตรกรรม   
          รับราชการ/วิสาหกิจ    
          อิสระ/กิจการส่วนตัว 
          รับจ้าง      
          ค้าขาย   
          ถึงแก่กรรม 

 
 

51 
38 
30 

119 
36 
27 

 
48 
20 
39 

117 
62 
16 

 
 

16.9 
12.6 
10.0 
39.5 
12.0 
9.0 

 
15.9 
6.6 

12.9 
38.7 
20.5 
5.3 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว (นับรวมทุกคน) 
     1-2 คน  
     3-4 คน   
     5-6 คน     
     มากกว่า 6 คน  

 
34 

160 
76 
32 

 
11.3 
53.0 
25.2 
10.5 

7. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี (นับรวมทุกคนรวม) 
     น้อยกว่า 150,000 บาท   
     150,001-200,000 บาท    
     200,001-250,000 บาท       
     250,001-300,000 บาท   
     มากกว่า 300,000 บาท 

 
141 
102 
25 
13 
21 

 
46.7 
33.8 
8.3 
4.3 
7.0 

8. จ านวนเงินท่ีได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน  
     พอดี   
     เหลือเก็บบ้างเล็กน้อย    
     ไม่พอใช้      

 
87 

163 
52 

 
28.8 
54.0 
17.2 

9. ที่อยู่อาศัยในระหว่างเรียน  
     อยู่กับพ่อ/แม่   
     อยู่กับญาติ/เพื่อน/ผู้อื่น     
     หอพัก  
     วัดและอื่นๆ  

 
182 
31 
85 
4 

 
60.3 
10.3 
28.1 
1.3 

 

 2. รายรับและรายจ่ายของนักศึกษา 
  2.1 ในแต่ละเดือนนักศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนโดยเฉลี่ยต่อเดือน คือ จาก
ครอบครัว/ผู้ปกครอง 3,960 บาท จากเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2,200 บาท จากการท างานหา
รายได ้3,670 บาท และจากแหล่งอื่นๆ 3,045 บาท  
  2.2 ในแต่ละเดือนนักศึกษามี ค่าใช้จ่า ยโดยเฉลี่ย คือ  ค่าเล่าเรียน /อุปกรณ์การเรียน  
1,517 บาท ค่าที่พัก 1,993 บาท ค่าอาหาร 1,827 บาท ค่าเดินทาง/น้ ามันรถ 1,114 บาท ค่าพักผ่อน
หย่อนใจ/สันทนาการ 953 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,116 บาท  
  รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 3 
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ตาราง 3 รายรับและรายจ่ายของนักศึกษา  
 

รายการ จ านวนที่ตอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับในระหว่างเรียน 
    1.1 จากครอบครัว/ผู้ปกครอง 270 3960.37 2174.54 
    1.2 จากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 106 2144.34 251.12 
    1.3 จากการท างานหารายได ้ 37 3670.27 2341.75 
    1.4 จ าจากแหล่งอื่น 11 3045.45 2229.96 
2. จ านวนเงินค่าใช้จ่าย 
    2.1 ค่าเล่าเรียน/อุปกรณ์การเรียน 219 1517.42 2441.54 
    2.2 ค่าที่พัก 91 1993.60 1629.31 
    2.3 ค่าอาหาร 245 1827.12 1150.47 
    2.4 ค่าเดินทาง/น้ ามันรถ 217 1141.78 1167.81 
    2.5 ค่าพักผ่อนหย่อนใจ/สันทนาการ 111 953.15 961.68 
    2.6 อื่นๆ 6 1116.67 744.08 
 

ตอนที่ 2 การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
302 คน  
  1. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 86.1) 
รองลงมาคือจาก การเรียนการสอน  (ร้อยละ 78.8) อินเตอร์เน็ท  (ร้อยละ 66.9) และหนังสือพิมพ์ /
นิตยสาร/วารสาร (ร้อยละ 61.9) ตามล าดับ 
  2. ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 
                2.1 ส่วนใหญไ่ด้รับฟังข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่างๆ 1-2 
ครัง้ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ75.5) 
  2.2 ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 73.8) ไม่เคยได้ เข้ารับการฝึกอบรม /การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ ร้อยละ 13.9 เคยเขารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง 
  2.3 ส่วนใหญ ่(ร้อยละ67.2) ไม่เคยได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง ในขณะที่ 
ร้อยละ 20.9 เคยเขารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง 
  2.4 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ74.2) ไม่เคยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขณะที่ ร้อยละ 16.9 เคยเขารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง 
  2.5 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ77.2) ไม่เคยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
ในขณะที่ ร้อยละ 13.2 เคยเขารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง 
  2.6 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70.2) การร่วมจัดกิจกรรม /นิทรรศการเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขณะที่ ร้อยละ 17.2 เคยเขารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง 
  รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 4 
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ตาราง 4 การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

แหล่งต่าง  ๆ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        การเรียนการสอน   
        นิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษ  
        เพื่อน/บุคคลในครอบครัวพูดให้ฟัง 
        โทรทัศน์   
        วิทยุ   
        หนังสือพิมพ/์นิตยสาร/วารสาร 
        อินเตอร์เน็ท  

 
 

238 
108 
79 

260 
67 

187 
202 

 
 

78.8 
35.8 
26.7 
86.1 
22.2 
61.9 
66.9 

2. การได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการต่างๆ ในรอบ
ปีท่ีผ่านมา 
      2.1 ได้รับฟังข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อต่างๆ 
 ไม่เคย   
            1-2 ครั้ง/สัปดาห์  
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง/สัปดาห์ ขึ้นไป   
      2.2 ไดเ้ข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ไม่เคย   
            1 ครั้ง  
            2 ครั้ง 
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง ข้ึนไป   
      2.3 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ไม่เคย   
            1 ครั้ง  
            2 ครั้ง 
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง ข้ึนไป   
      2.4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ไม่เคย   
            1 ครั้ง  
            2 ครั้ง 
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง ข้ึนไป   
      2.5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ไม่เคย   
            1 ครั้ง  
            2 ครั้ง 
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง ข้ึนไป   

 
 
 
 

25 
228 
49 

 
 

223 
42 
22 
15 

 
203 
63 
25 
11 

 
224 
51 
16 
11 

 
233 
40 
18 
11 

 
 
 
 

8.3 
75.5 
16.2 

 
 

73.8 
13.9 
7.3 
4.9 

 
67.2 
20.9 
8.3 
3.6 

 
74.2 
16.9 
5.3 
3.6 

 
77.2 
13.2 
6.0 
3.6 

 



 49 

ตาราง 4 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
      2.6 การร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ไม่เคย   
            1 ครั้ง  
            2 ครั้ง 
            ตั้งแต่ 3 ครั้ง ข้ึนไป   

 
 

212 
52 
27 
11 

 
 

70.2 
17.2 
8.9 
3.6 

 

ตอนที่ 3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
302 คน  
 1. เมื่อพิจารณาเป็นรายรายการ พบว่า 
  1.1 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (มีผู้ตอบถูก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 40) คือ  
   1.1.1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ (ตอบถกูร้อยละ 95.7)  
   1.1.2 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีให้สังคมไทย (ตอบถูกร้อยละ 89.4)  
   1.1.3 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต (ตอบถูกร้อยละ 88.4)  
   1.1.4 ปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
(ตอบถูกร้อยละ 87.1)  
   1.1.5 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องตระหนักใน
คุณธรรม มีความชื่อสัตย์ สุจริต (ตอบถูกร้อยละ 86.4)  
   1.1.6 การพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองเป็นหลักการส าคัญตามปรัชญาเศ รษฐกิจพอเพียง  
(ตอบถูกร้อยละ 85.1)  
  1.2 มีรายการที่นักศึกษามี ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (มี
ผู้ตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 60-79) จ านวน 3 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 20) คือ  
   1.2.1 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความเพี ยร
พยายามและความอดทน (ตอบถูกร้อยละ 77.5)  
   1.2.2 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความรอบคอบ
และระมัดระวังทั้งในการวางแผน และในการปฏิบัติ (ตอบถูกร้อยละ 72.8)  
   1.2.3 การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ใน
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอบถูกร้อยละ 69.9)  
  1.3 มีรายการที่นักศึกษามี ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ น้อย (มีผู้ตอบ
ถูกน้อยกว่าร้อยละ 60) จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 40) คือ  
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   1.3.1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เหมาะส าหรับชาวบ้านโดยทั่วไป จึงไม่เก่ียวกับ
คนในเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ (ตอบถูกร้อยละ 58.3)  
   1.3.2 ทฤษฎีใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนละเรื่องไม่เก่ียวกัน  (ตอบถูก
ร้อยละ 50.3)  
   1.3.3 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องง่าย
เพราะมีแบบอย่างให้เรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องใช้สติปัญญา (ตอบถูกร้อยละ 33.4)  
   1.3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางที่มุ่งเน้นการด ารงตน
แบบประหยัดและตระหนี่ถี่เหนี่ยว (ตอบถูกร้อยละ 29.8)  
   1.3.5 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่แล ะปฏิบัติตนของ
ประชาชนไม่เกี่ยวกับรัฐบาล (ตอบถูกร้อยละ 28.9)  
   1.3.6 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรเป็นหลัก (ตอบถูกร้อยละ 20.9)  
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 5 
 

ตาราง 5 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ข้อ
ที ่

ข้อความ ผู้ตอบถูก ระดับ
ความรู้ จ านวน ร้อยละ 

1 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงชีวิตและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ 

289 95.7 มาก 

2 การพึ่งตนเองและพึ่งกันเองเป็นหลักการส าคัญตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

257 85.1 มาก 

3 ทฤษฎีใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกัน 152 50.3 น้อย 
4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางที่มุ่งเน้น

การด ารงตนแบบประหยัดและตระหนี่ถี่เหนี่ยว 
90 29.8 น้อย 

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น 

263 87.1 มาก 

6 การเตรียมตัวให้พ ร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

211 69.9 ปานกลาง 

7 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความ
รอบคอบและระมัดระวังทั้งในการวางแผน และในการปฏิบัติ 

220 72.8 ปานกลาง 

8 การปฏิบัติตามหลักการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องตระหนัก
ในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์ สุจริต  

261 86.4 มาก 

9 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

267 88.4 มาก 

10 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความ
เพียรพยายามและความอดทน 

234 77.5 ปานกลาง 

11 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนไม่เกี่ยวกับรัฐบาล 

87 28.9 น้อย 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

ข้อ
ที ่

ข้อความ ผู้ตอบถูก ระดับ
ความรู้ จ านวน ร้อยละ 

12 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เหมาะส าหรับชาวบ้านโดยทั่วไป จึง
ไม่เกี่ยวกับคนในเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ  

176 58.3 น้อย 

13 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรเป็นหลัก 

63 20.9 น้อย 

14 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็น
เรื่องง่ายเพราะมีแบบอย่างให้เรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องใช้สติปัญญา 

101 33.4 น้อย 

15 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้สังคมไทย 

270 89.4 มาก 

 

 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า 
  2.1 มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด 3 ข้อ และมากที่สุด 15 ข้อ โดยมีตอบถูกเฉลี่ย 9.74 
ข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18 ข้อ 
  2.2 มีนักศึกษาตอบถูก 10 ข้อ จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 19.9) รองลงมา คือ 9 ข้อ (ร้อย
ละ 18.8) และ 8 ข้อ (ร้อยละ 12.6) ตามล าดับ 
  2.3 มีนักศึกษาที่มีความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (ตอบถูกตั้งแต่ 12 
ข้อขึ้นไป จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 22.9 
  2.4 มีนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (ตอบถูก
ตั้งแต่ 9-11 ข้อ จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 51.2 
  2.5 มีนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย (ตอบถูกน้อยกว่า 
9 ข้อ จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 25.9 
  รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 6 และ 7 
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ตาราง 6 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาจากจ านวนข้อที่ตอบถูก 
 

จ านวนข้อที่ตอบถูก จ านวน ร้อยละ 
3 ข้อ 2 .7 
4 ข้อ 3 1.0 
5 ข้อ 7 2.3 
6 ข้อ 10 3.3 
7 ข้อ 18 6.0 
8 ข้อ 38 12.6 
9 ข้อ 57 18.9 
10 ข้อ 60 19.9 
11 ข้อ 37 12.3 
12 ข้อ 37 12.3 
13 ข้อ 24 7.9 
14 ข้อ 7 2.3 
15 ข้อ 1 .3 

 

ตาราง 7 ระดับความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 
น้อย  

(ตอบถูกน้อยกว่า 9 ข้อ จาก 15 ข้อ) 
78 25.9 

ปานกลาง  
(ตอบถูกตั้งแต่ 9-11 ข้อ จาก 15 ข้อ) 

154 51.2 

มาก  
(ตอบถูกตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไป จาก 15 ข้อ) 

69 22.9 
 

ตอนที่ 5 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
302 คน  
 1. มีเจตคติที่ดีมากต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [มีผู้ตอบ “เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิง
บวก) และตอบ “ไม่เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ ) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป] จ านวน 2 ข้อ จาก 
15 ข้อ (ร้อยละ 13.33) คือ  
  1.1 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตจะท าให้ประชาชนในทุก
ระดับมีชีวิตที่ดีข้ึน (เชิงบวก -เห็นด้วยร้อยละ 95.7)  
  1.2 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้
สังคมไทย (เชิงบวก -เห็นด้วยร้อยละ 81.1)  
 2. มีเจตคติท่ีดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [มีผู้ตอบ “เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงบวก ) 
และตอบ “ไม่เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ) ร้อยละ 50- 79] จ านวน 6 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 
40.00) คือ  
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  2.1 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน (เชิงบวก -เห็นด้วยร้อยละ 71.9)  
  2.2 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความพยายามแล ะ
อดทน (เชิงบวก -เห็นด้วยร้อยละ 64.9)  
  2.3 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็น
หลัก (เชิงบวก -เห็นด้วยร้อยละ 60.3)  
  2.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 57.9)  
  2.5 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ จึงเหมาะส าหรับคนที่เรียนสูงๆ เท่านั้น (เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 56.5)  
  2.6 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เหมาะส าหรับชาวบ้านโดยทั่วไ ป จึงไม่เก่ียวกับคนใน
เมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ (เชิงลบ -ไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 53.0)  
 3. มีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีควรได้รับการพัฒนา [มีผู้ตอบ “เห็นด้วย” 
(ในรายการที่เป็นเชิงบวก) และตอบ “ไม่เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ ) น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 
“เฉยๆ” มากกว่าร้อยละ 30] จ านวน 7 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 46.67) คือ  
  3.1 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปฏิบัติตามที่พระ
เจ้าอยู่หัวได้ชี้แนะไว้แล้ว ดังนั้นจึง ไม่จ าเป็นต้องใช้สติปัญญา (เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 47.3)  
  3.2 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเราและครอบครัว
เท่านั้น (เชิงลบ -ไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 46.1)  
  3.3 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนไม่
เกี่ยวกับรัฐบาล (เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.4)  
  3.4 ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเน้นการปฏิบัติเพื่อความตะหนี่  (เชิงลบ -เห็นด้วยร้อยละ 
35.4)  
  3.5 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าได้ยากเพราะจะต้องพ่ึงตนเองเป็นหลัก  
(เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 34.1)  
  3.6 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติเพราะมีผู้ปฏิบัติไม่ส าเร็จมาแล้วจ านวนมาก (เชิงลบ -ไม่เห็นด้วยร้อยละ 30.8)  
  3.7 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องง่ายเพราะ
มีแบบอย่างให้เรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องใช้สติปัญญา (เชิงลบ -ไมเ่ห็นด้วยร้อยละ 28.1)  
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 8 
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ตาราง 8 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ที ่ ข้อความ เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ระดับเจตคติ 
[ฐานนิยม] 

1 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิตจะท าให้ประชาชนในทุก
ระดับมีชีวิตที่ดีขึ้น 

289 
[95.7%] 

12 
[4.0%] 

1 
[0.3%] 

เห็นด้วย 

2 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท า
ได้ยากเพราะจะต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก 

110 
[36.4%] 

89 
[29.5%] 

103 
[34.1%] 

เห็นด้วย 

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติเพื่อ
ความตะหนี่ 

94 
[31.1%] 

101 
[33.4%] 

107 
[35.4%] 

ไม่เห็นด้วย 

4 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราและครอบครัว
เท่านั้น 

101 
[33.4%] 

60 
[19.9%] 

141 
[46.7%] 

ไม่เห็นด้วย 

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ไม่ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

73 
[24.2%] 

54 
[17.9%] 

175 
[57.9%] 

ไม่เห็นด้วย 

6 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้น 

217 
[71.9%] 

74 
[24.5%] 

11 
[3.6%] 

เห็นด้วย 

7 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ จึงเหมาะส าหรับคนท่ีเรียน
สูงๆ เท่านั้น 

73 
[24.2%] 

58 
[19.2%] 

170 
[56.5%] 

ไม่เห็นด้วย 

8 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การปฏิบัติเพราะมีผู้ปฏิบัติ ไม่ส าเร็จ มาแล้ว
จ านวนมาก 

86 
[28.5%] 

123 
[40.7%] 

93 
[30.8%] 

ไม่แน่ใจ 

9 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ควา มพยายามและ
อดทน 

196 
[64.9%] 

78 
[25.8%] 

28 
[9.3%] 

เห็นด้วย 

10 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปฏิบัติตามที่พระ
เจ้าอยู่หัวได้ชี้แนะไว้แล้ว ดังนั้นจึง ไม่
จ าเป็นต้องใช้สติปัญญา 

84 
[27.8%] 

75 
[24.8%] 

143 
[47.3%] 

ไม่เห็นด้วย 

11 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนไม่
เกี่ยวกับรัฐบาล 

103 
[34.1%] 

89 
[29.5%] 

110 
[36.4%] 

ไม่เห็นด้วย 

12 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เหมาะ
ส าหรับชาวบ้านโดยทั่วไป จึงไม่เกี่ยวกับคน
ในเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ  

83 
[27.5%] 

59 
[19.5%] 

160 
[53.0%] 

ไม่เห็นด้วย 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

ที ่ ข้อความ เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ระดับเจตคติ 
[ฐานนิยม] 

13 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็น
หลัก 

182 
[60.3%] 

67 
[22.2%] 

53 
[17.5%] 

เห็นด้วย 

14 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องง่ายเพราะมี
แบบอย่างให้เรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องใช้
สติปัญญา 

127 
[42.1%] 

90 
[29.8%] 

85 
[28.1%] 

เห็นด้วย 

15 การปฏิบัติตามหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี
ให้สังคมไทย 

245 
[81.1%] 

35 
[11.6%] 

22 
[7.3%] 

เห็นด้วย 

 

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
 6.1 การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 
     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรม การด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก -เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ 
มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ ) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับ มาก - เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับพฤติกรรม “น้อย –
นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ) ในทุกด้าน 
  รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 9 
 

ตาราง 9 ระดับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 
 

การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย  
 

S.D. 
ระดับพฤติกรรม 

1. ด้านอาหาร     3.40 0.39 เกือบทุกครั้ง 
2. ด้านการแต่งกาย 3.50 0.46 เกือบทุกครั้ง 
3. ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 3.58 0.50 เกือบทุกครั้ง 
4. ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 3.79 0.39 เกือบทุกครั้ง 
5. ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย 3.64 0.45 เกือบทุกครั้ง   

รวม 3.59 0.30 เกือบทุกคร้ัง 
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 6.2 การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายด้าน 
  6.2.1 ด้านอาหาร 
   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
   1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาหาร ในระดับ ดี 
[มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกวัน/มื้อ” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับพฤติกรรม 
“น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ)] จ านวน 5 ข้อ จาก 12 ข้อ (ร้อยละ 41.67) คือ  
    (1) การเลือกรับประทานอาหารที่สด ใหม่ สะอาด  (ค่าเฉลี่ย = 4.40 -เชิงปฏิ
ฐาน) 
    (2) การรับประทานอาหารแต่พออ่ิม (ค่าเฉลี่ย = 4.11 -เชิงปฏิฐาน) 
    (3) การรับประทานอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.98 -เชิงนิเสธ) 
    (4) การดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว (ค่าเฉลี่ย = 3.96 -เชิงปฏิฐาน) 
    (5) การรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ (ค่าเฉลี่ย = 3.85 -เชิงปฏิฐาน) 
   2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารในระดับปาน
กลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง  –เป็นบางวัน/มื้อ” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธ )] 
จ านวน 7 ข้อ จาก 12 ข้อ (ร้อยละ 58.33) คือ  
    (1) การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยผักและผลไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณอาหารใน 1 มื้อ (ค่าเฉลี่ย = 3.48 -เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การดื่มกาแฟ/น้ าชา/ชาเขียว (ค่าเฉลี่ย = 3.16 -เชิงนิเสธ) 
    (3) การรับประทานอาหารที่เน้นพืชผักสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย = 2.96 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การดื่มน้ าอัดลม/เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง (ค่าเฉลี่ย = 2.90 -เชิงนิเสธ) 
    (5) การรับประทานขนมกรุบกรอบ/มันฝรั่งทอดกรอบ (ค่าเฉลี่ย = 2.89 -เชิง
นิเสธ) 
    (6) การรับประทานอาหารรสจัด (เค็มจัด หรือเปรี้ยวจัด หรือหวานจัด หรือเผ็ด
จัด เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย = 2.60 -เชิงนิเสธ) 
    (7) การค านึงถึงความอร่อยของอาหารมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จากอาหาร  
(ค่าเฉลี่ย = 2.53 -เชิงนิเสธ) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 10 
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ตาราง 10 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหาร  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ 
      ทุกวัน         
      เกือบทุกวัน     
      เป็นบางวัน    
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เคย 

96 
96 
88 
13 
9 

31.8 
31.8 
29.1 
4.3 
3.0 

ทุกวัน/
เกือบทุก
วัน 

3.85 1.01 เกือบทุกวัน 

2. การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยผักและผลไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารใน 1 มื้อ 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

38 
96 

146 
17 
5 

12.6 
31.8 
48.3 
5.6 
1.7 

เป็นบาง
มื้อ 

3.48 .84 เป็นบางมื้อ 

3. การรับประทานอาหารแต่พออ่ิม 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

109 
121 
69 
2 
1 

36.1 
40.1 
22.8 
0.7 
0.3 

เกือบทุก
มื้อ 

4.11 .79 เกือบทุกมื้อ 

4. การรับประทานอาหารรสจัด (เค็มจัด หรือเปรี้ยวจัด หรือหวานจัด หรือเผ็ดจัด เป็นต้น) 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

12 
36 

122 
82 
50 

4.0 
11.9 
40.4 
27.2 
16.6 

เป็นบาง
มื้อ 

2.60 1.02 เป็นบางมื้อ 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

5. การเลือกรับประทานอาหารที่สด ใหม่ สะอาด 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

157 
114 
27 
2 
2 

52.0 
37.7 
8.9 
0.7 
0.7 

ทุกมื้อ 4.40 .73 เกือบทุกมื้อ 

6. การรับประทานอาหารประเภทสุกๆ ดิบ  ๆ
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

5 
18 
49 

136 
94 

1.7 
6.0 

16.2 
45.0 
31.1 

นานๆ 
ครั้ง 

3.98 .92 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
7. การค านึงถึงความอร่อยของอาหารมากกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับจากอาหาร 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

46 
94 

130 
19 
13 

15.2 
31.1 
43.0 
6.3 
4.3 

เป็นบาง
มื้อ 

2.53 .97 เป็นบางมื้อ 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

8. การรับประทานอาหารที่เน้นพืชผักสมุนไพร 
      ทุกมื้อ         
      เกือบทุกมื้อ 
      เป็นบางมื้อ 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

17 
54 

146 
67 
17 

5.6 
17.9 
48.3 
22.2 
5.6 

เป็นบาง
มื้อ 

2.96 .92 เป็นบางมื้อ 

9. การรับประทานขนมกรุบกรอบ/มันฝรั่งทอดกรอบ 
      ทุกวัน         
      เกือบทุกวัน 
      เป็นบางวัน 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

20 
67 

147 
62 
6 

6.6 
22.2 
48.7 
20.5 
2.0 

เป็นบาง
วัน 

2.89 .87 เป็นบางวัน 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

10. การดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว 
      ทุกวัน         
      เกือบทุกวัน 
      เป็นบางวัน 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

89 
121 
84 
8 
0 

29.5 
40.1 
27.8 
2.6 
0.0 

เกือบทุก
วัน 

3.96 .82 เกือบทุกวัน 

11. การดื่มน้ าอัดลม/เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
      ทุกวัน         
      เกือบทุกวัน 
      เป็นบางวัน 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

27 
74 

117 
71 
13 

8.9 
24.5 
38.7 
23.5 
4.3 

เป็นบาง
วัน 

2.90 1.01 เป็นบางวัน 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

12. การดื่มกาแฟ/น้ าชา/ชาเขียว 
      ทุกวัน         
      เกือบทุกวัน 
      เป็นบางวัน 
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เลย 

24 
44 

120 
87 
27 

7.9 
14.6 
39.7 
28.8 
8.9 

เป็นบาง
วัน 

3.16 1.04 เป็นบางวัน 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

 

 
 



 59 

  6.2.2 ด้านการแต่งกาย 
   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
   1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงด้าน การแต่งกาย ใน
ระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 6 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 
54.54) คือ  
    (1) การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกั บฐานะ (ค่าเฉลี่ย = 4.37 -เชิงปฏิ
ฐาน) 
    (2) การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่ได้หลายโอกาส  (ค่าเฉลี่ย = 
4.14 -เชิงปฏิฐาน) 
    (3) การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เช่น ใช้ผ้าบางๆ 
ในหน้าร้อน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.12 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การรีดผ้าครั้งละมากๆ  และรีดติดต่อกันจะได้ไม่เปลืองไฟ  (ค่าเฉลี่ย = 3.74  
-เชิงปฏิฐาน) 
    (5) การใช้วิธีการตากผ้ากลางแดดจนแห้งมากกว่าการปั่นด้วยเครื่องซักผ้า  
(ค่าเฉลี่ย = 3.64 -เชิงปฏิฐาน) 
    (6) การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีแบรนด์ เนม (ค่าเฉลี่ย = 3.58 -เชิง
นิเสธ) 
   2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เครื่องแต่งกาย ใน
ระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน และเชิง
นิเสธ)] จ านวน 4 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 36.36) คือ  
    (1) การดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเก่ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ  เช่น ผ้าเช็ดเท้า 
ผ้าขี้ริ้ว เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.49 -เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  เฉพาะช่วงที่ลดราคา  (ค่าเฉลี่ย = 3.31 -
เชิงนิเสธ) 
    (3) การน าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ช ารุ ดไปซ่อมแซมและน ากลับมาใช้อีก  
(ค่าเฉลี่ย = 3.24 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามแฟชั่น หรือสมัยนิยม  (ค่าเฉลี่ย = 2.59 -เชิง
นิเสธ) 
   3) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เครื่องแต่งกาย ใน
ระดับน้อย [มีระดับพฤติกรรม “น้อย  –นานๆ ครั้ง ” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 1 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 
9.09) คือ  
    (1) การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  เช่น ใช้ผ้าฝ้าย 
ผ้าทอมือ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 2.35 -เชิงปฏิฐาน) 
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 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 11 
 

ตาราง 11 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเครื่องแต่งกาย   
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมกับฐานะ 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

166 
94 
34 
5 
3 

55.0 
31.1 
11.3 
1.7 
1.0 

ทุกครั้ง 4.37 .82 เกือบทุกครั้ง 

2. การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เช่น ใช้ผ้าบางๆ ในหน้าร้อน เป็นต้น 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

119 
117 
51 
12 
3 

39.4 
38.7 
16.9 
4.0 
1.0 

ทุกครั้ง 4.12 .89 เกือบทุกครั้ง 

3. การดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเก่ามาใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ผ้าเช็ดเท้า ผ้าขี้ริ้ว เป็นต้น 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

86 
68 
85 
34 
29 

28.5 
22.5 
28.1 
11.3 
9.6 

ทุกครั้ง 3.49 1.27 เป็นบางครั้ง 

4. การน าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีช ารุดไปซ่อมแซมและน ากลับมาใช้อีก 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

40 
70 

127 
51 
14 

13.2 
23.2 
42.1 
16.9 
4.6 

เป็น
บางครั้ง 

3.24 1.03 เป็นบางครั้ง 

5. การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีสามารถใส่ได้หลายโอกาส 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

104 
144 
46 
6 
1 

34.4 
47.7 
15.2 
2.0 
0.3 

เกือบทุก
ครั้ง 

4.14 .76 เกือบทุกครั้ง 

6. การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น ใช้ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

16 
36 
75 
84 
90 

5.3 
11.9 
24.8 
27.8 
29.8 

ไม่ใช่ 2.35 1.17 นานๆ ครั้ง 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
7. การซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามแฟช่ัน หรือสมัยนิยม 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

43 
93 

123 
29 
13 

14.2 
30.8 
40.7 
9.6 
4.3 

เป็น
บางครั้ง 

2.59 .99 เป็นบางครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

8. การใช้วิธีการตากผ้ากลางแดดจนแห้งมากกว่าการปั่นด้วยเครื่องซักผ้า 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

80 
87 
93 
27 
14 

26.5 
28.8 
30.8 
8.9 
4.6 

เป็น
บางครั้ง 

3.64 1.10 เกือบทุกครั้ง 

9. การรีดผ้าครั้งละมากๆ และรีดติดต่อกันจะได้ไม่เปลืองไฟ 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

98 
85 
75 
25 
17 

32.5 
28.1 
24.8 
8.3 
5.6 

ทุกครั้ง 3.74 1.16 เกือบทุกครั้ง 

10. การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เฉพาะช่วงที่ลดราคา 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

31 
85 

139 
39 
7 

10.3 
28.1 
46.0 
12.9 
2.3 

เป็น
บางครั้ง 

3.31 .90 เป็นบางครั้ง 

11. การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีมีแบรนด์เนม 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

16 
27 
98 
86 
74 

5.3 
8.9 

32.5 
28.5 
24.5 

เป็น
บางครั้ง 

3.58 1.11 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

 

  6.2.3 ด้านบ้านเรือนที่พักอาศัย 
   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
   1) มีพฤติกรรมการด าเ นินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน บ้านเรือนที่พัก
อาศัยในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง ” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 4 ข้อ จาก 8 ข้อ (ร้อย
ละ 50.00) คือ  
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    (1) การปดิก๊อกน้ าทันทีเมื่อเลิกใช้ (ค่าเฉลี่ย = 4.62 -เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การปิดโทรทัศน์ เมื่อไม่มีคนดู (ค่าเฉลี่ย = 4.23 -เชิงปฏิฐาน) 
    (3) การปรับเปลวไฟในการใช้แก๊สให้เหมาะสม  เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลือง  (ค่าเฉลี่ย = 
3.72 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การเปิดไฟทิ้งไว้ แม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.68  -เชิงนิเสธ) 
   2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน บ้านเรือนที่พัก
อาศัยในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน
และเชิงนิเสธ)] จ านวน 4 ข้อ จาก 8 ข้อ (ร้อยละ 50.00) คือ  
    (1) การตรวจสภาพเครื่องใช้ภายในบ้านและซ่อมแซมเม่ือช ารุด (ค่าเฉลี่ย = 3.49 
-เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การใส่ของแช่ในตู้เย็นมากจนแน่น (ค่าเฉลี่ย = 3.40 -เชิงนิเสธ) 
    (3) การซักผ้าหรือล้างจานโดยการให้น้ าไหลผ่านตลอดเวลา  (ค่าเฉลี่ย = 2.96 -
เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การท าความสะอาดหลอดไฟเพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง  (ค่าเฉลี่ย = 2.60 -เชิงปฏิ
ฐาน) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 12 
 

ตาราง 12 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเครื่องบ้านเรือนที่พักอาศัย   
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การเปิดไฟท้ิงไว้ แม้ไม่ได้ใช้ประโยชน ์
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

19 
23 
83 
85 
91 

6.3 
7.6 

27.5 
28.1 
30.1 

ไม่ใช่ 3.68 1.16 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

2. การปิดโทรทัศน์ เมื่อไม่มีคนดู       
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

182 
52 
40 
9 

18 

60.3 
17.2 
13.2 
3.0 
6.0 

ทุกครั้ง 4.23 1.16 เกือบทุกครั้ง 

3. การปิดก็อกน้ าทันทีเมื่อเลิกใช้ 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

227 
41 
28 
4 
1 

75.2 
13.6 
9.3 
1.3 
0.3 

ทุกครั้ง 4.62 .73 ทุกครั้ง 
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ตาราง 12 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
4. การตรวจสภาพเครื่องใช้ภายในบ้านและซ่อมแซมเมื่อช ารุด 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

66 
74 

109 
44 
8 

21.9 
24.5 
36.1 
14.6 
2.6 

เป็น
บางครั้ง 

3.49 1.07 เป็นบางครั้ง 

5. การใส่ของแช่ในตู้เย็นมากจนแน่น  
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

14 
38 

117 
78 
54 

4.6 
12.6 
38.7 
25.8 
17.9 

เป็น
บางครั้ง 

3.40 1.06 เป็นบางครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

6. การท าความสะอาดหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

17 
37 
99 

105 
43 

5.6 
12.3 
32.8 
34.8 
14.2 

นานๆ 
ครั้ง 

2.60 1.05 เป็นบางครั้ง 

7. การปรับเปลวไฟในการใช้แก๊สให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้สิ้นเปลือง 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

89 
94 
76 
28 
14 

29.5 
31.1 
25.2 
9.3 
4.6 

เกือบทุก
ครั้ง 

3.72 1.12 เกือบทุกครั้ง 

8. การซักผ้าหรือล้างจานโดยการให้น้ าไหลผ่านตลอดเวลา 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

46 
70 
93 
34 
58 

15.2 
23.2 
30.8 
11.3 
19.2 

เป็น
บางครั้ง 

2.96 1.31 เป็นบางครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

 

  6.2.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
   1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 9 ข้อ จาก 14 ข้อ (ร้อย
ละ 64.28) คือ  
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    (1) การสวมเสื้อผ้าที่สะอาด (ค่าเฉลี่ย = 4.83 -เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การสูบบุหรี่ (ค่าเฉลี่ย = 4.58 -เชิงนิเสธ) 
    (3) การเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน (ค่าเฉลี่ย = 4.40 -เชิงนิเสธ) 
    (4) การล้าง/ท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องส้วม (ค่าเฉลี่ย = 4.30  -เชิงปฏิฐาน) 
    (5) การท าความสะอาดห้องนอนและที่พัก (ค่าเฉลี่ย = 4.30 -เชิงปฏิฐาน) 
    (6) การดื่มสุรา เบียร์ หรือเสพของมึนเมาต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.30 -เชิงนิเสธ) 
    (7) การท าความสะอาดและเปลี่ยนที่นอน หมอน ผ้าห่ม  (ค่าเฉลี่ย = 3.84 -
เชิงปฏิฐาน) 
    (8) การนอนหลับ 6- 8 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ย = 3.82 -เชิงปฏิฐาน) 
    (9) เมื่อเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานีอนามัยทันที  (ค่าเฉลี่ย = 
3.54 -เชิงปฏิฐาน) 
   2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน
และเชิงนิเสธ)] จ านวน 5 ข้อ จาก 14 ข้อ (ร้อยละ 35.71) คือ  
    (1) การท างานจนเหงื่อออก หรือออกก าลังกาย (ค่าเฉลี่ย = 3.40 -เชิงปฏิฐาน) 
    (2) การตรวจสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.20 -เชิงปฏิฐาน) 
    (3) การน าความรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น /สมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ  
(ค่าเฉลี่ย = 3.08 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การไปพบหมอฟัน เพ่ือตรวจฟันและช่องปาก (ค่าเฉลี่ย = 3.06 -เชิงปฏิฐาน) 
    (5) เมื่อเจ็บป่วยจะซื้อยากินเอง (ค่าเฉลี่ย = 2.52 -เชิงนิเสธ) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 13 
 

ตาราง 13 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษาสุขภาพ   
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การท างานจนเหงื่อออก หรือออกก าลังกาย 
     ทุกวัน        
     เกือบทุกวัน    
     เป็นบางวัน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

42 
86 

126 
43 
4 

13.9 
28.5 
41.7 
14.2 
1.3 

เป็นบาง
วัน 

3.40 .94 เป็นบางวัน 

2. การนอนหลับ 6- 8 ช่ัวโมง       
     ทุกคืน        
     เกือบทุกคืน    
     เป็นบางคืน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

85 
111 
78 
21 
6 

28.1 
36.8 
25.8 
7.0 
2.0 

เกือบทุก
คืน 

3.82 .98 เกือบทุกคืน 
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ตาราง 13 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
3. การสวมเสื้อผ้าที่สะอาด       
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

257 
39 
5 
1 
0 

85.1 
12.9 
1.7 
0.3 
0.0 

ทุกครั้ง 4.83 .44 ทุกครั้ง 

4. การท าความสะอาดและเปลี่ยนท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม 
     ทุกสัปดาห์  
     ทุก 2 สัปดาห์  
     ทุกเดือน 
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

78 
127 
68 
29 
0 

25.8 
42.1 
22.5 
9.6 
0.0 

ทุก 2 
สัปดาห ์

3.84 .91 ทุก 2 สัปดาห์ 

5. การท าความสะอาดห้องนอนและที่พัก 
     ทุกสัปดาห์  
     ทุก 2 สัปดาห์  
     ทุกเดือน 
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

159 
92 
33 
18 
0 

52.6 
30.5 
10.9 
6.0 
0.0 

ทุกสัปดาห ์ 4.30 .88 ทุก 2 สัปดาห์ 

6. การล้าง/ท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องส้วม 
     ทุกสัปดาห์  
     ทุก 2 สัปดาห์  
     ทุกเดือน 
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

154 
101 
31 
16 
0 

51.0 
33.4 
10.3 
5.3 
0.0 

ทุกสัปดาห ์ 4.30 .85 ทุก 2 สัปดาห์ 

7. การตรวจสขุภาพ       
      ทุกปี          
      เกือบทุกปี   
      เป็นบางปี     
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เคยตรวจ 

66 
54 
80 
78 
24 

21.9 
17.9 
26.5 
25.8 
7.9 

เป็นบางป ี 3.20 1.26 เป็นบางปี 

8. การไปพบหมอฟัน เพื่อตรวจฟันและช่องปาก 
      ทุก 6 เดือน    
      ทุกปี      
      เป็นบางปี     
      นานๆ ครั้ง   
      ไม่เคยตรวจ 

46 
61 
87 
81 
27 

15.2 
20.2 
28.8 
26.8 
8.9 

เป็นบางป ี 3.06 1.19 เป็นบางปี 
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ตาราง 13 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
9. เมื่อเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานีอนามัยทันที 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

66 
84 

106 
39 
7 

21.9 
27.8 
35.1 
12.9 
2.3 

เป็น
บางครั้ง 

3.54 1.04 เกือบทุกครั้ง 

10. เมื่อเจ็บป่วยจะซื้อยากินเอง       
     ทุกครั้ง       
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

42 
107 
115 
29 
9 

13.9 
35.4 
38.1 
9.6 
3.0 

เป็น
บางครั้ง 

2.52 .94 เป็นบางครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

11. การน าความรู/้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/สมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

29 
68 

120 
67 
18 

9.6 
22.5 
39.7 
22.2 
6.0 

เป็น
บางครั้ง 

3.08 1.03 เป็นบางครั้ง 

12. การสูบบุหรี่       
     ทุกวัน        
     เกือบทุกวัน    
     เป็นบางวัน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

17 
12 
9 
6 

258 

5.6 
4.0 
3.0 
2.0 

85.4 

ไม่ใช่ 4.58 1.10 ไม่ใช่ 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

13. การดื่มสุรา เบียร์ หรือเสพของมึนเมาต่างๆ 
     ทุกวัน        
     เกือบทุกวัน    
     เป็นบางวัน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

10 
11 
24 
90 

167 

3.3 
3.6 
7.9 

29.8 
55.3 

ไม่ใช่ 4.30 .99 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

14. การเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน       
     ทุกคืน        
     เกือบทุกคืน    
     เป็นบางคืน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

11 
8 

23 
68 

192 

3.6 
2.6 
7.6 

22.5 
63.6 

ไม่ใช่ 4.40 .99 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 
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  6.2.5 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย 
   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 302 คน  
   1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เศรษฐกิจและการ
ใช้จ่ายในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 8 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อย
ละ 72.72) คือ  
    (1) การเล่นการพนันต่างๆ เช่น พนันฟุตบอล ไพ่ ไก่ชน  หรืออ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย = 
4.37 -เชิงนิเสธ) 
    (2) การต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ย = 4.27 -เชิงนิเสธ) 
    (3) การใช้จ่ายตามฐานะ (ค่าเฉลี่ย = 4.11 -เชิงปฏิฐาน) 
    (4) การสามารถใช้คืนหนี้สินได้ตามก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.03 -เชิงปฏิฐาน) 
    (5) การซื้อหวย (ทั้งล็อตเตอรี่ บนดินและ /หรือใต้ดิน) (ค่าเฉลี่ย = 3.95 -เชิง
นิเสธ) 
    (6) การวางแผนการใช้จ่ายเงิน (ค่าเฉลี่ย = 3.74 -เชิงปฏิฐาน) 
    (7) การซื้อของโดยค านึงถึงความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มากกว่าตามกระแส
โฆษณา (ค่าเฉลี่ย = 3.59 -เชิงปฏิฐาน) 
    (8) การมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น (ค่าเฉลี่ย = 3.57 -เชิงปฏิฐาน) 
   2) มีพฤติกรรมการด าเนิ นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เศรษฐกิจและการ
ใช้จ่ายในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน
และเชิงนิเสธ)] จ านวน 2 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 18.18) คือ  
    (1) การไม่สามารถจัดการรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.24 -เชิง
นิเสธ) 
    (2) การไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อมีวันหยุด หรือเทศกาล (ค่าเฉลี่ย = 
2.77 -เชิงปฏิฐาน) 
   3) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เศรษฐกิจและการ
ใช้จ่ายในระดับน้อย [มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 1 ข้อ จาก 11 ข้อ 
(ร้อยละ 9.09) คือ  
    (1) การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ค่าเฉลี่ย = 2.44 -เชิงปฏิฐาน) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 14 
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ตาราง 14 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การใช้จ่ายตามฐานะ 
     เป็นประจ า    
     บ่อยครั้ง  
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

137 
88 
59 
10 
8 

45.4 
29.1 
19.5 
3.3 
2.6 

เป็น
ประจ า 

4.11 1.00 เป็นบางครั้ง 

2. การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
     เป็นประจ า    
     บ่อยครั้ง  
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

26 
25 
83 
89 
79 

8.6 
8.3 

27.5 
29.5 
26.2 

นานๆ 
ครั้ง 

2.44 1.20 นานๆ ครั้ง 

3. การไปเที่ยวตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ เมื่อมีวันหยุด หรือเทศกาล 
     เป็นประจ า    
     บ่อยครั้ง  
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

24 
42 

112 
89 
35 

7.9 
13.9 
37.1 
29.5 
11.6 

เป็น
บางครั้ง 
 

2.77 1.08 เป็นบางครั้ง 

4. การซื้อหวย (ทั้งล็อตเตอรี่ บนดินและ/หรือใต้ดิน) 
     ทุกงวด        
     เกือบทุกงวด    
     เป็นบางงวด 
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

24 
25 
43 
60 

150 

7.9 
8.3 

14.2 
19.9 
49.7 

ไม่ใช่ 3.95 1.29 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

5. การเล่นการพนันต่างๆ เช่น พนันฟุตบอล ไพ่ ไก่ชน หรืออ่ืนๆ 
     เป็นประจ า    
     บ่อยครั้ง  
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

16 
15 
25 
32 

214 

5.3 
5.0 
8.3 

10.6 
70.9 

ไม่ใช่ 4.37 1.15 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

6. การซื้อของโดยค านึงถึงความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มากกว่าตามกระแสโฆษณา 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

81 
91 
78 
30 
22 

26.8 
30.1 
25.8 
9.9 
7.3 

เกือบทุก
ครั้ง 

3.59 1.19 เกือบทุกครั้ง 
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ตาราง 14 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพฤติกรรม 
7. การมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
     เป็นประจ า    
     บ่อยครั้ง  
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

55 
109 
98 
30 
9 

18.2 
36.1 
32.5 
9.9 
3.0 

บ่อยครั้ง 3.57 .99 บ่อยครั้ง 

8. การวางแผนการใช้จ่ายเงิน       
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

71 
119 
80 
23 
8 

23.5 
39.4 
26.5 
7.6 
2.6 

เกือบทุก
ครั้ง 

3.74 .99 เกือบทุกครั้ง 

9. การไม่สามารถจัดการรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายได ้
     ทุกเดือน      
     เกือบทุกเดือน  
     เป็นบางเดือน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

17 
54 

117 
65 
48 

5.6 
17.9 
38.7 
21.5 
15.9 

เป็นบาง
เดือน 

3.24 1.09 เป็นบางเดือน 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 

10. การสามารถใช้คืนหนี้สินได้ตามก าหนด 
     ทุกครั้ง        
     เกือบทุกครั้ง    
     เป็นบางครั้ง    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

148 
70 
48 
13 
22 

49.0 
23.2 
15.9 
4.3 
7.3 

ทุกครั้ง 4.03 1.22 เกือบทุกครั้ง 

11. การต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
     ทุกเดือน      
     เกือบทุกเดือน  
     เป็นบางเดือน    
     นานๆ ครั้ง   
     ไม่ใช่ 

24 
13 
29 
28 

207 

7.9 
4.3 
9.6 
9.3 

68.5 

ไม่ใช่ 4.27 1.26 นานๆ ครั้ง 
(ค าถามเชิงนิเสธ) 
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ตอนที่ 6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 6.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 เพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการ ทดสอบ สมมติฐานการ วิจัยที่ 1 พบว่าการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นเพศหญิง (= 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = .015) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเ นินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้าน
อาหารในเชิงนิเสธในระดับน้อยมาก (r = -.157) และด้านการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงปฏิฐานในระดับ
น้อยมาก (r = .150) 
 6.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 อายุสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบ สมมติฐานการ วิจัยที่ 2 พบว่าอายุไม่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน
ภาพรวม (r =    - .010) และเม่ือพิจารณาเป็ นรายด้านก็พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันในทุกด้าน 
 6.3 การทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 3 คณะที่ศึกษาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการ ทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 3 พบว่าการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาศึกษาท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (= 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = -.073) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันในทุกด้าน 
 6.4 การทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 4 ชั้นปีที่ศึกษาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการ ทดสอบ สมมติฐานการ วิจัยที่ 4 พบว่าการ ชั้นปีที่ศึกษา ไม่มีความ สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = -.051) แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงนิเสธในระดับน้อยมาก (r = -.139)  
 6.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 5 อาชีพของผู้ปกครอง สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 5 พบว่า 
    6.5.1 การที่บิดาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาชีพรับจ้าง  (= 
1) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = 
.067) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันในทุกด้าน 
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   6.5.2 การที่มารดาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีอาชีพรับจ้าง 
(= 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r =   
-.003) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่าไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันในทุกด้าน 
 6.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 6 พบว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือ นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ภาพรวม ในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก  (r = .121) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญท างสถิติที่
ระดับ .05 ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = .127)  
 6.7 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 7 รายได้รวมของครอบครัว สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 7 พบว่าการท่ีครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีรายได้รวมต่อปี น้อยกว่า 150,000 บาท (= 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = .081) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านก็พบว่าไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน 
 6.8 การทดสอบ สมมติฐานการ วิจัยที่ 8 จ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  ผลการ ทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 8 พบว่าการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีจ านวนเงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเหลือเก็บบ้างเล็กน้อย (= 1) 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในภาพรวมในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = .135) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในด้านอาหารในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก  (r = 169) และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
ในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = 167) 
 6.9 การทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 9 ที่อยู่อาศัยระหว่างเรียน สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการ ทดสอบ สมมติฐานการ วิจัยที่ 9 พบว่าการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้อยู่กับพ่อแม่  (= 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = .079) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่ามีความ สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระ ดับ .01 ในด้าน
เศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = 160) 
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 6.10 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 10 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 10 พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = .036) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน 
 6.11 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 11 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 11 พบว่าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวมในเชิงปฏิฐานในระดับน้อย
มาก (r = .178) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเชิงปฏิ
ฐานในระดับน้อยมาก (r = .184) และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = .138) และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงปฏิฐานใน
ระดับน้อยมาก (r = .135) 
 6.12 การทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 12 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการ วิจัยที่ 12 พบว่าเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม (r = -.099) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคว ามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านอาหารในเชิงนิเสธในระดับน้อยมาก (r = -.135) ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในเชิงนิเสธในระดับ
น้อยมาก (r = -.138) และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงนิเสธในระดับน้อยมาก (r = -.134) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 15 
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ตาราง 15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ที่ ตัวแปร r Sig. ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทิศทาง
ความสัมพันธ ์

1 เพศ .015 .798 - - 
2 อายุ -.010 .681 - - 
3 คณะที่ศึกษา -.073 .207 - - 
4 ช้ันปีท่ีศึกษา -.051 .384 - - 
5 อาชีพของผู้ปกครอง .067 .247 - - 
6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน .121 .037 น้อยมาก ปฏิฐาน 
7 รายได้รวมของครอบครัว .081 .165 - - 
8 จ านวนเงินท่ีได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อ

เดือน 
.135 .020 น้อยมาก ปฏิฐาน 

9 ที่อยู่อาศัยระหว่างเรียน .079 .175 - - 
10 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
.036 .533 - - 

11 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .178 .002 น้อยมาก ปฏิฐาน 
12 เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -.099 .088 - - 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศ รษฐกิจพอเพียง และ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญ าเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Study) โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จาก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 5,381 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผู้ศึกษาวิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 
2555 ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมจ านวน 5,381 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2555 ทุกคณะ รวมจ านวน 302 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจับ ได้แก่  แบบสอบถาม  ที่ประกอบด้วย  1) ข้อมูล ส่วนบุคคล  
ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ ปีที่ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้รวม
ของครอบครัว จ านวนเ งินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน  และท่ีอยู่อาศัยในระหว่างเรียน 2) การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3) ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4) เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 5) พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย 
ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านเศรษฐกิจและ
การใช้จ่าย) 
 3. ผู้วิจัยขออนุญาตจากคณบดีทุกคณะเพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง            
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้เลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความ
เหมาะสมของข้อมูล สถิติที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา  (จ านวน ความถี่ ร้อย
ละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) และ 2) สถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่
การวิเคราะหค์่าสหสัมพันธ์ตามวิธีการของเปียร์สัน  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
  1.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายรายการ พบว่า 
   1.1.1 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (มี
ผู้ตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 40)  
   1.1.2 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง 
(มีผู้ตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 60-79) จ านวน 3 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 20)  
   1.1.3 มีรายการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย (มี
ผู้ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 60) จ านวน 6 รายการ จาก 15 รายการ (ร้อยละ 40)  
  1.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า 
   1.2.1 มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด 3 ข้อ และมากที่สุด 15 ข้อ โดยมีตอบถูกเฉลี่ย 
9.74 ข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18 ข้อ 
   1.2.2 มีนักศึกษาตอบถูก 10 ข้อ จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 19.9) รองลงมา คือ 9 
ข้อ (ร้อยละ 18.8) และ 8 ข้อ (ร้อยละ 12.6) ตามล าดับ 
   1.2.3 มีนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (ตอบถู ก
ตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไป จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 22.9 
   1.2.4 มีนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (ตอบ
ถูกตั้งแต่ 9-11 ข้อ จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 51.2 
   1.2.5 มีนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย (ตอบถูก
น้อยกว่า 9 ข้อ จาก 15 ข้อ) ร้อยละ 25.9 
 2. เจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเจตคติต่อ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
  2.1 มีเจตคติท่ีดีมากต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [มีผู้ตอบ “เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็น
เชิงบวก ) และตอบ “ไม่เห็นด้วย ” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ ) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ] จ านวน 2 ข้อ 
จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 13.33)  
  2.2 มีเจตคติท่ีดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [มีผู้ตอบ “เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิง
บวก) และตอบ “ไม่เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ ) ร้อยละ 50- 79] จ านวน 6 ข้อ จาก 15 ข้อ 
(ร้อยละ 40.00)  
  2.3 มีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีควรได้รับการพัฒนา [มีผู้ตอบ “เห็น
ด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงบวก ) และตอบ “ไม่เห็นด้วย” (ในรายการที่เป็นเชิงลบ ) น้อยกว่าร้อยละ 
60 หรือ “เฉยๆ” มากกว่าร้อยละ 30] จ านวน 7 ข้อ จาก 15 ข้อ (ร้อยละ 46.67)   
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3. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  3.1 การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 
     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรม การด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก -เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ 
มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ ) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับ มาก - เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับพฤติกรรม “น้อย –
นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ) ในทุกด้าน 
  3.2 การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายด้าน 
   3.2.1 ด้านอาหาร 
    กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหาร ดังนี้ 
    1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารในระดับ
ดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก  –เกือบทุกวัน /มื้อ” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 5 ข้อ จาก 12 ข้อ (ร้อยละ 
41.67)   
    2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารในระดับ
ปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง  –เป็นบางวัน /มื้อ” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐานและเชิง
นิเสธ)] จ านวน 7 ข้อ จาก 12 ข้อ (ร้อยละ 58.33)   
   3.2.2 ด้านการแต่งกาย 
        กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยามี พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการแต่งกาย ดังนี้ 
    1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการแต่งกายใน
ระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง ” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 6 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 
54.54)   
    2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเครื่องแต่งกาย
ในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐานและเชิง
นิเสธ)] จ านวน 4 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 36.36)   
    3) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเครื่องแต่งกาย
ในระดับน้อย [มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 1 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 
9.09)   
   3.2.3 ด้านบ้านเรือนที่พักอาศัย 
       กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบ้านเรือนที่พักอาศัย ดังนี้  
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    1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศร ษฐกิจพอเพียงด้านบ้านเรือนที่พัก
อาศัยในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง ” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 4 ข้อ จาก 8 ข้อ (ร้อย
ละ 50.00)   
    2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบ้านเรือนที่พัก
อาศัยในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน
และเชิงนิเสธ)] จ านวน 4 ข้อ จาก 8 ข้อ (ร้อยละ 50.00)   
   3.2.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
    กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นครศรีอยุธยามี พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนี้  
    1) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดบัพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 9 ข้อ จาก 14 ข้อ (ร้อย
ละ 64.28)   
    2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน
และเชิงนิเสธ)] จ านวน 5 ข้อ จาก 14 ข้อ (ร้อยละ 35.71)   
   3.2.5 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย 
    กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย ดังนี้  
    1) มีพฤติกรรมการด าเนินชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เศรษฐกิจและ
การใช้จ่ายในระดับดี [มีระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง” ขึ้นไป (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ 
มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 8 ข้อ จาก 11 ข้อ 
(ร้อยละ 72.72)   
    2) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน เศรษฐกิจและ
การใช้จ่ายในระดับปานกลาง [มีระดับพฤติกรรม “ปานกลาง –เป็นบางครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิ
ฐานและเชิงนิเสธ)] จ านวน 2 ข้อ จาก 11 ข้อ (ร้อยละ 18.18)   
    3) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านเศรษฐกิจและ
การใช้จ่ายในระดับน้อย [มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” (ทั้งในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มี
ระดับพฤติกรรม “มาก –เกือบทุกครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ )] จ านวน 1 ข้อ จาก 11 ข้อ 
(ร้อยละ 9.09)  
 4. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  4.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r 
= .121) และเม่ือพิจารณาเป็น รายด้านพบว่ามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในเชิงปฏิฐานใน
ระดับน้อยมาก (r = .127)  
  4.2 จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิ ตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมในเชิงปฏิฐานในระดับน้อย
มาก (r = .135) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านอาหารในเชิงปฏิฐานในระดับ
น้อยมาก (r = 169) และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = 167) 
  4.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในภาพรวมในเชิงปฏิฐานในระดับ
น้อยมาก (r = .178) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่ามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใน
เชิงปฏิฐานในระดับ น้อยมาก (r = .184) และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการดูแล
รักษาสุขภาพในเชิงปฏิฐานในระดับน้อยมาก (r = .138) และด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในเชิงปฏิ
ฐานในระดับน้อยมาก (r = .135) 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยามีพฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก - เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถาม
เชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับพฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง ” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ ) โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก -เกือบทุกครั้ง  (ในข้อค าถามเชิงปฏิฐาน ) หรือ มีระดับ
พฤติกรรม “น้อย –นานๆ ครั้ง” ลงไป (ในข้อค าถามเชิงนิเสธ ) ในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ  ปวัน มีน
รักษ์เรืองเดช (2549: 102-111) ที่ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ” พบว่า การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก  และสอดคล้องกับ สันสกฤต มุนีโมไนย (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความ
เข้าใจและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิ นชีวิต : ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท 
ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” พบว่า ส่วนใหญ่มี
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก  แต่ไม่สอดคล้องกับ นพพร 
เมธีอนันต์กุล (2549: 84-90) ทีศ่ึกษาเรื่อง “การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต: กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ” พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
น้อย 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าจ านวนเ งินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนมีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
สอดคล้องกับ  หทัยรัตน์ อยู่รอด (2550 : บทคัดย่อ ) ที่ศึกษา เรื่อง “ทัศนะของพนักงานต่อการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในการด าเนินชีวิต กรณีศึกษา : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล์ล 
(ประเทศไทย ) จ ากัด” พบว่า รายได้เป็น ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ สมเศียร จันทร์หล้า (2544: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง 
“บทบาทของชุมชนในการจัดกา รโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายกวาง 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา” พบว่า รายได้เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างในความเป็นอิสระใน
การจัดการโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง แต่ไม่สอดคล้องกับ ประวุฒิ ละครราช (2544: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี ผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดยโสธร ” พบว่า รายได้ของครอบครัวต่อปีเป็น ปัจจัยที่ ไม่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การด าเนนิชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึง
สอดคล้องกับ ปวัน มีนรักษ์เรืองเดช (2549: 102-111) ที่ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ” พบว่า การรับรู้
เกี่ยวกับโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สอดคล้องกับกังสดาล อยู่
เย็น (2544 : 113-116) ที่ศึกษาเรื่อง “พลวัตชุมชนบ้านเปร็ดใน ภายใต้แนวความคิดเศร ษฐกิจ
พอเพียง ” พบว่า กระบวนการเรียนรู้ เป็น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับ นพพร เมธีอนันต์กุล (2549: 84-90) ที่ศึกษาเรื่อง “การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรกรลูกค้า ธกส . อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์” พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
น าแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้า ธ .ก.ส. 
สอดคล้องกับอัจฉรา ราชแก้ว (2550: 103-108) ที่ศึกษาเรื่อง “การน าปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง และสอดคล้องกับ สันสกฤต มุนีโมไนย (2551 : 
บทคัดย่อ) ทีศ่ึกษาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต: ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ” พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต แต่ไม่สอดคล้องกับ หทัยรัตน์ อยู่รอด 
(2550: บทคัดย่อ) ทีศ่ึกษาเรื่อง “ทัศนะของพนักงานต่อการน า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการด าเนินชีวิต กรณีศึกษา: บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล์ล (ประเทศไทย ) จ ากัด” พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่มีผลต่อทัศนะต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1 . 1  จากผล การวิ จัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   ร้อยละ  25.9 มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย และร้อยละ 
51.2 มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกัน ผลการวิจัยยังพบว่า
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ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ร้อยละ 46.67 มีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีควรได้รับการพัฒนา ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ 33.4 ยังการดื่มน้ าอัดลม /เครื่องดื่มบ า รุงก าลัง  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 28.8 
รับประทานขนมกรุบกรอบ /มันฝรั่งทอดกรอบ  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 7.7 รับประทาน
อาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 15.9 รับประทานอาหารรสจัด (เค็มจัด 
หรือเปรี้ยวจัด หรือหวานจัด หรือเผ็ดจัด เป็นต้น ) เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนาพฤติกรรม การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
  1.4 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ 45.0 ยังการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามแฟชั่น  หรือสมัยนิยม  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อย
ละ 14.2 การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีแบรนด์เนม  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสใน
การสร้างความเข้าใจและพัฒนาพฤติกรรม การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
นักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1.5 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ 13.9 ยังการเปิดไฟทิ้งไว้ แม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 17.2 การใส่
ของแช่ในตู้เย็นมากจนแน่น  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้า งโอกาสในการสร้างความเข้าใจและ
พัฒนาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1.6 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ 9.6 ยังการสูบบุหรี่ เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 6.9 ดื่มสุรา เบียร์ หรือเสพของมึนเมา
ต่างๆ เป็นประจ าและบ่อยครั้ง และร้อยละ 6.2 ยังเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน  เป็นประจ าและบ่อยครั้ง 
ดังนั้น จึงมีความ จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย
เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาพฤ ติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  1.7 จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ 16.2 ยังซื้อหวย (ทั้งล็อตเตอรี่ บนดินและ /หรือใต้ดิน) เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ร้อยละ 10.3 
เล่นการพนันต่างๆ เช่น พนันฟุตบอล ไพ่ ไก่ชน  หรืออ่ืนๆ เป็นประจ าและบ่อยครั้ง  ดังนั้น จึงมีความ
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จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสใน
การสร้างความเข้าใจและพัฒนาพฤติกรรม การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
นักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) จ านวนสมาชิกใน
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