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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาจาก 9 คณะของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ส่วนความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียง นักศึกษามีความคิดเห็นในประเด็นมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความมีเหตุผลและความ 
พอประมาณ ตามลำดับ 

Abstract 

 This research is aimed to study the knowledge, understanding and the opinion  
of the students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon to the philosophy 
regarding sufficiency economy. The sample group consists of 386 students from 9 Departments  

of the University. The questionnaire were administered to collect data which, in turn, were  
analyzed using frequency, percentage, arithmetics mean and standard deviation. The results 
can be concluded that the scores of the knowledge and understanding regarding sufficiency  

economy is higher than the average score. With reference to the opinions regarding sufficiency  
economy. The students’ opinions were ranked from the highest to the lowest as good  
immunity, nationality and adequacy respectively. 
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1. บทนำ

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจดั้งเดิมของ 
สังคมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตที่ เป็นสังคม 
เกษตรกรรม มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมแบบทำมา 
หากินฝากชีวิตไว้กับธรรมชาติ แต่เมื่อมีการ 
วางแผนพัฒนาประเทศโดยมีการจัดทำแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นเข็มทิศกำหนด 
แนวทางการพัฒนามากว่า 4 ทศวรรษ ส่งผลให้ 
ระบบเศรษฐกิจมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการค้าในระดับ 
ชาติ และลัทธิบริโภคนิยมจากตะวันตกเข้ามามี 
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบคิด วิถีการ 
ดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกด้าน เปลี่ยนจากการ 

พึ่งตนเอง เป็นการพึ่งตลาด พึ่งพาภายนอกมากขึ้น 
กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบถึงระดับจุลภาคใน 
ระดับบุคคลและครอบครัว แต่ในขณะเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัส
ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ประเทศ ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
พระองค์ท่านได้เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ 
รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ 
เปลี่ยนแปลงเป็นผลให้สืบเนื่องถึงแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ 
และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อยู่ดี 
มีสุข ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นการหวน
กลับสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภาคภูมิใจในความเป็น
วิถีชุมชน พึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน โดยมุ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

 จากงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ผ่านมา พบว่า แม้ว่าจะมีการศึกษาและนำเสนอ 
ตัวอย่างเป็นรูปธรรมของการเป็นเศรษฐกิจ 
พอเพียงจำนวนมาก แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
นักศึกษายังมีไม่มากนักทั้งที่กลุ่มนักศึกษาถือว่า 
กลุ่มที่เป็นอนาคตของชาติ เป็นกำลังที่สำคัญของ 
สังคม หากทำให้กลุ่มนี้มีความคิดที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
การขับเคลื่อนก็จะสามารถพัฒนาสังคมได้อย่าง 
ยั่งยืน จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่านักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี 
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีความคิดเห็นอย่างไร 
ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำ 
ข้อค้นพบที่ได้ไปสานต่อ และขยายผลเพื่อนำ 
ปรัชญาเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่าง 
จริงจังต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ และ
ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  

1.2 ขอบเขตการศึกษา

 1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาค 
เรียนที่ 2/2552 ทุกชั้นปี จำนวน 10,614 คน และ 
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified  
Random Sampling) โดยสำรวจจากทุกคณะ  
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โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของ Taro 
Yamane (อ้างใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2549: 69) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
386 คน 

 1.2.2 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้  
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ ง 
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และการมีภูมิคุ้มกัน 

 1.2.3 ขอบเขตพื้นที่คณะ 9 คณะของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่นำมาจากแบบสอบถามของ 
รื่นฤดี ชัยอำมาตย์ (2550) และปรับให้สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ของนักศึกษา ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 
7 ข้อ  

 ตอนที่ 2 มี 2 ลักษณะประกอบด้วย 
ข้อคำถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำถามให้เลือกตอบจาก 2  
คำตอบ (ใช่ และไม่ใช่) จำนวน 12 ข้อ  

 ส่วนข้อคำถาม 2.1-2.3 เป็นคำถามเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจของนักศึกษา 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 2.1 ความพอประมาณ 10 ข้อ 
 2.2 ความมีเหตุผล 7 ข้อ 
 2.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 11 ข้อ 

 เมื่อปรับแบบสอบถามเสร็จก็ได้นำแบบ 
สอบถาม ที่จัดทำขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อ 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการใช้ 
ภาษา 

 2.1.2 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 2.1.3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองกับนักศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  
30 คนเพื่อหาความเที่ยง (Reliabity) ของแบบ 
สอบถามด้วยวิธีความคงที่ภายใน สัมประสิทธิ์ 
อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงในแต่ละ 
ด้าน ดังนี้ 

 (1) ความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเที่ยง 0.72 

 (2) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ความพอเพียง มีความเที่ยง 0.85 
 ความมีเหตุผล มีความเที่ยง 0.75 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีความเที่ยง 0.87 

 2.1.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข 
แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.2.1 เตรียมเครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล พร้อมนัดหมายเจ้าหน้าที่คณะทั้ง  
9 คณะเพื่อตกลงในรายละเอียดวัน เวลา ที่จะไป 
แจกแบบสอบถาม 
 2.2.2 เก็บแบบสอบถามโดยวิธี Face to  
Face Questionaire จากนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
 2.2.3 รับแบบสอบถามเพื่อนำมาตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ 
ต่อไป 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้คำนวณหา 
ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
ดังนี้ 

 2.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  
ด้วยค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ 
การบรรยาย 

 2.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความรู้ 
ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำถาม 
ให้เลือกตอบ จาก 2 คำตอบ ถ้าตอบถูก ให้  
1 คะแนน ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน โดยคำนวณ 

หาค่าร้อยละ ส่วนระดับความรู้คำนวณด้วยค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สำหรับข้อคำถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง คำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

3.1 ผลการศึกษา

 3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษามหา- 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.8 มีอายุ 20-21 ปี จำนวน 
สูงสุด ร้อยละ 50.4 เกินครึ่งหรือร้อยละมีภูมิลำเนา 
อยู่ต่างจังหวัด 55.8 กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ  
75.2 ของนักศึกษาสำเร็จจากโรงเรียนของรัฐ  
สำหรับชั้นปีที่ศึกษา ศึกษาในชั้นปีที่ 1 จำนวน 
สูงสุด ร้อยละ 34.1 ส่วนรายรับที่นักศึกษาได้รับ 
จะอยู่ในช่วงรายรับ 5,001-8,000 บาท จำนวน 
สูงสุดและกว่าครึ่งหรือร้อยละ 57.8 ของนักศึกษา 
ที่มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย 

 3.1.2 ความรู้ ความเข้ า ใจตามแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาส่วนใหญ่ 
ตอบถูก จากค่าคะแนนเฉลี่ย 10.73 คะแนน 
นักศึกษาได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
70.0 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาจำแนก 
 ตามระดับความรู้ ความเข้าใจแนวคิด 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ระดับความรู้แนวคิด จำนวน ร้อยละ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ต่ำกว่า 10.73 คะแนน 116 30.0 

 สูงกว่า 10.73 คะแนน 270 70.0 
 รวม 386 100 

X = 10.73 คะแนน 

 3.3.3 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ 
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ว่านักศึกษามีความคิดเห็นด้านภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
สูงสุด (X = 4.82) รองลงมา คือ ความมีเหตุผล  
(X = 4.74) โดยความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

 ความคิดเห็นนักศึกษาต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

  ความคิดเห็น X S.D ระดับความ 
     คิดเห็น 
1. ความพอประมาณ 4.54 .71 มาก 
2. ความมีเหตุผล 4.74 .68 มาก 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี 4.82 .60 มาก 

  ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 .66 มาก 

3.2 อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษามีการ
กระทำ หรือมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของรื่นฤดี ชัยอำมาตย์  
(2550) และเมื่อพิจารณาจากแนวคิดความพอ
เพียงที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ
เพียง (2547) ได้ขยายความว่า ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ หมายถึง การไม่เบียดเบียน
ตนเอง และการเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเป็นความพอ
เพียงในความคิด และความพอเพียงในการกระทำ  
ความมีเหตุผล หมายถึง การมีเหตุผลในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงในความมีคุณค่า
ที่แท้จริง และความมีคุณค่าเทียม การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัว หมายถึง ความสามารถที่จะปรับตัวให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรอบรู้ ความ
มีคุณธรรม และมีความเพียร และจากผลการ

ศึกษาที่พบว่าความคิดเห็นนักศึกษาต่อแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากโดย
ในประเด็นมีภูมิคุ้มกันสูงสุดนั้น แสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษาเห็นด้ วยที่ จะ เตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่
ประมาทและนักศึกษาคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะ
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนมีค่า
เฉลี่ยสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรื่นฤดี 
ชัยอำมาตย์ (2550) และเป็นการยืนยันแนวทาง
การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ว่านักศึกษาต้องรู้จักวิธี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตใจแห่งการใฝ่รู้ รู้จัก
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริ เริ่ม  
มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม 

3.3 ข้อเสนอแนะ
 3.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการ
วิจัยไปใช้  
 การปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิตโดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในลักษณะ 
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องร่วมกันในหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายวิชาการที่อาจให้มีการสอดแทรกการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิชาต่าง ๆ การสอนที่เปิด

โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมคิด มีการศึกษา 
นอกสถานที่ จัดวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต 
มาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะต้องจัดโครงการ/กิจกรรม 
ให้นักศึกษาได้มี โอกาสเสริมสร้ างจิตสำนึก
เศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายวางแผนก็จะต้องสนับสนุน
แผนงานนโยบาย งบประมาณ เพื่อให้นักศึกษา 
นำไปปฏิบัติได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 3.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจทำให้ข้อค้นพบไม่สมบูรณ์ 
เท่าที่ควร หากสนใจศึกษาต่อควรใช้เครื่องมือ 
ที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มในบางประเด็นที่ 
ไม่สามารถได้คำตอบจากแบบสอบถาม 

  2) การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
อาจศึกษาแบบต่อเนื่องโดยเลือกศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - สำเร็จการศึกษา เพื่อ
ศึกษาจิตสำนึกว่ามีทิศทางการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป 

 3) หากสนใจจะทำประเด็น เศรษฐกิจ 
พอเพียงที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาจศึกษาในด้าน 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงของ 
นักศึกษา 

4. สรุป

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยนักศึกษาได้คะแนนสูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.0 ส่วนความคิดเห็นที่มี 
ต่อเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษามีความคิดเห็นใน 
ประเด็นมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

5. กิตติกรรมประกาศ
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