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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

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

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. ข้อมูลและค าตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เนื่องจากสามารถ
น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

3. ค าตอบของนักศึกษาหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและ
จะน าไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  

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

ในการด าเนินชีวิต 
ผู้วิจัยขอให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ

นักศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
 

                                                                     ผู้วิจัย 
                             อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์   
                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
1. ท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  3) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพศ   

 1) ชาย     2) หญิง 
3. คณะที่ท่านก าลังศึกษา 

  1) คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์          2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4) คณะวิทยาการจัดการ 

  5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  7) คณะเกษตรและชีวภาพ    8) คณะพยาบาลศาสตร์ 

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

  1) ชั้นปีที่ 1      2) ชั้นปีที่ 2   

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

  1) ต่ ากว่า 3,000 บาท    2) 3,000 – 5,000 บาท 

  3) 5,001 – 8,000 บาท    4) 8,001 – 10,000 บาท 

  5) มากกว่า 10,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

  1) ต่ ากว่า 3,000 บาท    2) 3,000 – 5,000 บาท 

  3) 5,001 – 8,000 บาท    4) 8,001 – 10,000 บาท 

  5) มากกว่า 10,000 บาท 
7. ภูมิล าเนาเดิม 

  1) กรุงเทพฯหรือปริมณฑล 

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

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

พอเพียง 
  

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

สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม 
  

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

เศรษฐกิจพอเพียง 
  

18. การพึ่งตนเองให้มากที่สุดถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
19. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักท่ีปฏิเสธระบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมท า

ให้คนฟุ้งเฟ้อ 
  

20. เศรษฐกิจพอเพียงจัดเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสามารถ
แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ 
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ตอนที่ 3  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีระดับพฤติกรรม 
ดังนี้ 

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

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

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

รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

บ่อยครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคย 

21. ซื้อสินค้าโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก    

22. นิยมใช้สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศมากกว่าที่ผลิตในประเทศ 
เพราะมีคุณภาพดีกว่า 

   

23. เมื่อต้องซื้อสินค้าท่านจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย    
ก่อนตัดสินใจ 

   

24. ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงถึงแม้จะราคาแพง    

25. ท างานตามที่ตนเองถนัดเพราะจะท าให้ผลงานออกมาดี    

26. หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างานจะใช้เหตุผลในการหา
ข้อบกพร่องของตนเอง 

   

27. การท างานแต่ละครั้งจะมีการประเมินข้อดี-ข้อเสียของงาน    

28. ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อน จะใช้วิธีตัดสินกันด้วยเหตุผล    

29. ท่านคบเพื่อนที่แต่งตัวตามแฟชั่นเพราะดูเป็นคนทันสมัย    

30. ความขยันหมั่นเพียรของท่านเกิดจากการคบเพื่อนที่ขยัน    

31. แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบตามความเป็นจริง    

32. เมื่อเก็บของได้จะรีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางคืนเจ้าของ    

33. ท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง    

34. เมื่อมีเวลาว่างท่านจะหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากห้องสมุดและ
อินเตอร์เน็ต 

   

35. หากต้องท ารายงานท่านจะค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อ
น ามาประกอบรายงาน 

   

36. ถ้าได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ท่านจะรีบด าเนินการ    

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

   

38. ท าการบ้านและรายงานด้วยความต้ังใจถึงแม้จะใช้เวลานาน    
39. ถึงแม้จะต้องท างานหนักท่านจะไม่ปริปากบ่น    
40. เมื่อทะเลาะกับเพื่อนท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้    
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

 
 

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