
 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 

 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง  
 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาใน

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

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

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

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

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

แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลัก

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มดัีงนี้ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X  = 15.53) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

www.ssru.ac.th



 

66 

 

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

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

 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

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