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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพื�อ � � 1)  ศึกษาถึงทศันะของนักศึกษาตอการนํา่

ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ่ ้   2)  ศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลตอทศันะของ่
นกัศึกษาตอการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุ่มเฟือย่ ิ ่ ้   3)  ศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปใชแ้กปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้    

การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ� �  ประชากรคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ทุกชนัปี  ที�กาลงัศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี� ํ ่   ตวัอยางคือนกัศึกษาระดบั่
ปริญญาตรีทุกชนัปีที�สุมมา� ่   ศึกษาโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ 

ผลการศึกษาพบวา  ่ นักศึกษาสวนใหญเป็นชาย ่ ่ โดยเมื�อจําแนกตามคณะที�
นกัศึกษาสังกด สวนใหญเป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจ   กาลงัศึกษาชนัปีที� ั ่ ่ ิ ํ � 3 มากที�สุด มีระดบัผล
การศึกษาสูงกวา ่ 2.75 เป็นสวนใหญ มีภูมิ่ ่ ลาํเนาอยูในกรุงเทพและปริมณฑล   โดยนกัศึกษาสวน่ ่
ใหญมีผูป้กครองประกอบอาชีพคา้ขายหรือประกอบธุรกจสวนตวั  และมีรายไดต้อเดือนมากกวา ่ ิ ่ ่ ่
40,000 บาท  สวนตวันกัศึกษาเองไดรั้บรายไดต้อเดือน ่ ่ 5,000 – 8,000 บาท เป็นสวนใหญ ่ ่  

นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ ในระดบัปานกลาง  โดยมีการรับรู้ปัญหา
เกยวกบภาวะเศรษฐกจของครอบครัวสูงที�สุดี� ั ิ    และมีการทาํงานพิเศษหรือหารายได้เพิมเพื�อ�
ชวยเหลือครอบครัว  ่ รวมทงั� มีการวางแผนการใชจ้ายอยางรอบคอบ มีการทาํบญัชีรายรับ ่ ่ – รายจาย่
เพื�อควบคุมการใชจ้าย่ ต ํ�าที�สุด   นกัศึกษามีการรับรู้ปัญหาดา้นสังคมในระดบัปานกลาง  โดยมีการ
รับรู้ภาวะสังคมในปัจจุบนัของไทย รวมทงัทราบคานิยมของสังคมไทยสูงที�สุด  และมีการรับรู้� ่
เกยวกบการที�สังคมปัจจุบนัให้ความสําคญักบเงิน อาํนาจ และวตัถุตํ�าที�สุด ี� ั ั  นกัศึกษามีการรับรู
ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน� ระดบัปานกลาง  โดยมีการรับรู้ภาวะแวดลอ้มของสังคมและโลก และไม่
สูบบุหรี�  ไมรับประทานสุรา และหลีกเลี�ยงสิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ และคาํนึงถึงความ่ ่�
ปลอดภยัของสังคมและสวนรวมเป็นที�ตงัสูงที�สุด่ �   และมีการชวยสอดสองลดปัญหาอาชญากรรม ่ ่
เพื�อสงเสริมใหเ้กดสังคมแหงความสุขตํ�าที�สุด่ ิ ่  

ทศันะของนกัศึกษาในดา้นความพอประมาณอยใูนระดบัปานกลาง โดยนกัศึกษา่
ไมซือสินคา้ที�มีราคาสูงเกนไป  หากมีความจาํเป็นตอ้งใช ้ นกัศึกษาจะเลี�ยงไปซือสินคา้ทดแทนที�มี่ ิ� �
ราคาไมแพงสูงที�สุด นกัศึกษามีการจดัสรรเงินที�ไดรั้บให้เพียงพอ  โดยไมตอ้งขอจากผูป้กครองเพิม่ ่ �
ต ํ�าที�สุด  ทศันะดา้นความมีเหตุผลของนกัศึกษาอยใูนระดบัปานกลาง  โดยการซือสินคา้ที�จาํเป็นใ่ �
การดาํเนินชีวติในระดบัสูง  และนกัศึกษามีการซือสินคา้ที�ใชใ้นการศึกษา  การใชจ้ายเงินดว้ยความ� ่
มีเหตุผลไมฟุ่มเฟือย  และการพยายามหาสาเหตุและแกไขปัญหาในเรื�องการใชจ้ายอยางมีสติตํ�่ ้ ่ ่ าที�สุด  
ทศันะดา้นการมีภูมิคุม้กนที�ดีนกัศึกษามีระดบัของทศันะอยใูนระดบัปานกลางนกัศึกษาั ่ ใชจ้ายดว้ย่
ความระมดัระวงั และไมกอหนีสูงที�สุด  การหารายไดเ้พิม เพื�อชวยเหลือครอบครัวตํ�าที�สุด่ ่่ � �  
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ปัจจยัที�มีผลตอทศันะของนักศึกษาตอ่ ่ การนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปสูการิ ่
แกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  ไดแ้ก  คณะที�นกัศึกษาสังกด  การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  การรับรู้ปัญหา่ ั ิ
ด้านสังคม  และการรับรู้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม  โดยตัวแปรที�มีอิทธิพลและสามารถอธิบาย            �
ความผนัแปรของการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึิ ้ กษาไดม้าก
ที�สุด  คือ การรับรู้ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  รองลงมา คือ การรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  สวนการรับรู้� ิ ่
ปัญหาด้านสังคม  เป็นตวัแปรที�มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผนัแปรของการนําปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยของนกัศึกษาไดน้อ้ยที�สุดิ ้  
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Abstract 
 

Objectives of this study are 1) to study perception of students toward 
applying the sufficiency economy philosophy to alleviate the lavish habit 2) to study 
factors affect perception of students toward applying the sufficiency economy 
philosophy to alleviate the lavish habit 3) to study problems and suggestions in this 
area. 

This is a survey research, samples composed of students from RMUTT 
totally 100 students, Bachelor Degree level.  Questionnaires are used as the instrument. 

Findings indicate the following : 
Majority of students, are male, study at Business Administration, third 

year level, average grade point 2.75, living in Bangkok and nearby  area.  Parent earn 
living by doing business and private entrepreneur, income more than 40,000 Baht, 
students received 5,000 – 8,000 Baht/month. 

Perception of students toward applying the sufficiency economy 
philosophy to alleviate the lavish habit are in the middle level, perception about family 
economic problem is the highest, part time job, expenditure planning, income 
expenditure account is the lowest level.  Perception about social are in the middle 
level, recent Thai social condition and perception is the highest, perception about the 
importance of money, power and materials is the lowest.   

Perception about environment is in the middle, perception about world 
environment, non smoking, no drink, avoid wrong-doing, think about  peaceful social 
as a whole is the highest, inspect social crime that make social happiness is the lowest.  
Perception about sufficiency is in the middle, students doesn’t want to buy expensive 
goods, buying substitute instead is the highest  level. Allocation money received from 
parent by not asking more is the lowest level.  Perception about reasoning is in the 
middle.  Buying necessary goods is the highest level.  Students buys stationary, spend 
money with reasoning thinking is the lowest level.  Perception about life protection is 
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in the middle.  Careful spending money, no debt, earn more to help family is the 
lowest score. 

Factors affection perception of students towards applying the 
sufficiency economy are faculty studied , perception about economic problems, social 
problems, and environment problems.  Variables that can explain and influence 
variation are perception about social, second is the economic problems; whereas, 
social problems is the variable that influence and explain the variation of sufficiency 
economy philosophy to alleviate the lavish habit is the lowest.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

งานวิจยัฉบบันีสําเร็จลุลวงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความรวมมือและความชวยเหลือ� ่ ่ ่
จากผูมี้พระคุณหลายฝ่ายหลายทานที�ได้ให้ความกรุณากบผูศึ้กษา ซึ� ง่ ั คณะผูว้ิจยัใครขอแสดง่
กตติกรรมประกาศไว ้ณ ที�นี และขอกราบขอบพระคุณทานผูมี้พระคุณ ดงัตอไปนีิ ่ ่� �  

 ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทงั� รอง
อธิการบดี และผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที�ไดก้รุณาให้การ
สนบัสนุนโครงการวจิยันีเป็นอยางดี � ่  

ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกทาน  ที�ได้ชวย่ ่
ประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเกบรวบรวมแบบสอบถาม ็
รวมทังชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในเรื� องของข้อมูลทุ ติยภูมิตาง ๆ มา� ่ ่                        
ณ โอกาสนีดว้ย�  

ขอขอบคุณนกัศึกษาทุกทานที�ไดช้วยตอบแบบสอบถามทงัในการสอบถามเพื�อทาํ่ ่ �
การทดสอบเครื�องมือ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
  สุดทา้ยนี � คณะผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย ์ที�ไดมี้สวน่
ในการประสิทธิประสาทแสงสวางแหงชีวิตและปัญญาแกr ่ ่ ่คณะผูว้ิจยั รวมทงัผูบ้งัคบับญัชา�  เพื�อน
รวมงาน่  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�คอยให้กาลงัใจตลอดเวลา จนทาํให้ํ คณะผูว้ิจยัประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย  
 
         คณะผูว้จิยั 
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4.2 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามคณะ     86 
4.3 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามชนัปี�       86 
4.4 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามระดบัผลการศึกษา    87 
4.5 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามภูมิลาํเนา     87 
4.6 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง    88 
4.7 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง    88 
4.8 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา จาํแนกตามรายได ้      89 
4.9 คาเฉลี�ย สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นเศรษฐกจ่ ่ ิ     90 
4.10 คาเฉลี�ย สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสังคม่ ่     91 
4.11 คาเฉลี�ย สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ่ �     93 
4.12 สรุปการรับรู้ของนกัศึกษา        95 
4.13 คาเฉลี�ย สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันะของนกัศึกษา่ ่     95 

ดา้นความพอประมาณ 
4.14 คาเฉลี�ย  สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันะของนกัศึกษา่ ่     96 

ดา้นความมีเหตุผล 
4.15 คาเฉลี�ย  สวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันะของนกัศึก่ ่ ษา    97 

ดา้นความมีภูมิคุม้กนที�ดีั  
4.16 สรุปทศันะของนกัศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ      98 
4.17 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นเพศตอทศันะของนกัศึกษาในการนาํ่     99 

ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.18 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นคณะที�นกัศึกษาสังกดตอทศัั ่ นะของนกัศึกษา  100 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นดา้นบุคลากร่    101 

ของประชาชนที�มีอายตุางกน่ ั  
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4.20 ผลการศึกษาอิทธิพลของชนัปีที�มีตอทศันคติของนกั� ่ ศึกษา    103 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.21 ผลการศึกษาอิทธิพลของระดบัผลการศึกษาที�มีตอทศันคติของ่    104 

นกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.22 ผลการศึกษาอิทธิพลของภูมิลาํเนาที�มีตอทศันคติของนกัศึกษา่    105 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.23 ผลการศึกษาอิทธิพลของอาชีพผูป้กครองที�มีตอทศันคติของนกัศึกษา่    106 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.24 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายไดผู้ป้กครองที�มีตอทศันคติของนกัศึกษา่   107 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.25 ผลการศึกษาอิทธิพลของรายไดข้องนกัศึกษาที�มีตอทศันคติของนกัศึกษา่   108 

ในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือยิ ้  
4.26 ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ปัญหาดา้นเศรษฐกจ  ดา้นสังคม  ิ    109 

และดา้นสิงแวด� ลอ้มของนกัศึกษาในการนาํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ  
ไปแกปัญหาความฟุ่มเฟือย้  

 
 




