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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาตัวแปรเชิง
เหตุที่สําคัญ ที่มีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมการใช้จ่ายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 441 คน และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การส่ือสารใน
ครอบครัวแบบปกป้องสามารถทํานายปริมาณการเปิดรับส่ือประเภทโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครได้เป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสามารถทํานายปริมาณการ
เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ได้เป็นอันดับหนึ่ง และการมีแบบอย่างจากเพื่อนสามารถทํานายปริมาณการเปิดรับ
ส่ืออินเทอร์เน็ตได้เป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทํานาย 
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็น
อันดับหนึ่ง และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ ผลการวิจัย
สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ผู้ควบคุมนโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อหาใน
รูปแบบที่หลากหลายที่สามารถนําเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
และชวนให้ติดตามอย่างต่อเน่ือง ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ และส่ือโทรทัศน์ 
 
คําสําคัญ: การใช้ส่ือที่มีเนือ้หาเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง  พฤตกิรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 
Abstract 
 This research aims to search for significant causal variables and predictive ability of 
media usage quantity, attitude towards spending behaviors based on Sufficiency Economy, 
and spending behaviors based on Sufficiency Economy among college students in Bangkok. 
A survey research was applied to study 441 undergraduate students enrolling in both 
public and private universities in Bangkok. Then, Stepwise Multiple Regression Analysis was 
used in data processing. The result reveals that “protective family communication” is the 
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strongest predictor for television exposure quantity. “Future-orientation and self-control” 
is the strongest predictor for social media exposure quantity. “Peer role modeling” is the 
strongest predictor for internet exposure quantity. “Knowledge on Sufficiency Economy” is 
the strongest predictor for attitude towards spending behaviors based on Sufficiency 
Economy. Finally, “attitude towards spending behaviors based on Sufficiency Economy” is 
the strongest predictor for spending behaviors based on Sufficiency Economy. The research 
result suggests that in order to maintain teenagers’ interests and spending behaviors based 
on Sufficiency Economy, the policy makers, especially government organizations, should 
encourage the production of simplified knowledge on Sufficiency Economy presentation in 
various contents to which teenager audience are normally exposed on internet, social 
media and television. 

 
Keywords:  Media Usage Based on the Sufficiency Economy, Spending Behaviors Based on 
 the Sufficiency Economy 

 
บทนํา 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกร  
ชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถ
พึ่งพาตนเองเกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ได้เผยแพร่
ผ่านทางส่ือมวลชน ส่ือสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต 
ท่ามกลางกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ จนทําให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษากลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือ
เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคตว่า ได้ตระหนัก
ถึงแนวคิดดังกล่าวจนนําไปสู่พฤติกรรมการใช้จ่ายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ นอกจากนั้น กลุ่มนิสิต
นักศึกษาจัดเป็น “ตลาดเป้าหมาย” ที่น่าสนใจเน่ืองจาก
อยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง และสามารถ
ยอมรับสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้ง่าย แม้ว่ายังไม่ได้
ประกอบอาชีพ หากแต่มีรายได้จากผู้ปกครองหรือการ
ทํางานพิเศษสูงจนสามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่ตน
สนใจ เช่น เส้ือผ้า การชมภาพยนตร์ หรือการพักผ่อน
หย่อนใจรูปแบบต่างๆ และนักการตลาดโดยทั่วไปต่าง
ยอมรับว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีการ
ตัดสินใจเร็วมีกําลังซื้อสูง (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ 
ชัชพงศ์ ตั้งมณี, 2534) จากการสํารวจพฤติกรรมการเงิน
ส่วนบุคคลเมื่อปี 2549 โดยสถาบันรามจิตติและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) เพื่อสํารวจพฤติกรรม

และทัศนคติในการจัดการการเงิน การออมส่วนบุคคล 
ผลการสํารวจนิสัยการบริโภคของนักเรียนนักศึกษา 
พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30 กลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 44 และกลุ่มนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 20 มีลักษณะใจร้อนใจเร็ว 
(impulsive buyer) คือ ตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อต้องการ 
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา    
มีการตัดสินใจซื้อสินค้าตามอิทธิพลของโฆษณาสูงที่สุด 
คือ ร้อยละ 17 รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 12 และกลุ่มนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ร้อยละ 11 และพบว่ากลุ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 30 มีพฤติกรรมการบริโภค
ฟุ่มเฟือย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 64 มี
พฤติกรรมการบริโภคฟุ่มเฟือย และกลุ่มนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมการบริโภคฟุ่มเฟือย
สูงสุด นอกจากนี้ ยังพบอีกว่ากลุ่มนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ร้อยละ 15 มีปัญหาด้านการใช้จ่ายต้องยืม
เงินเพื่อนเป็นประจํา และกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ร้อยละ 30 เล่นการพนันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
(สถาบันรามจิตติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2549) ผลการสํารวจข้างต้นช้ีให้เห็นว่า วัยรุ่นหรือผู้ที่
กําลังอยู่ในวัยเรียนต่างอยู่ในกลุ่มที่มีความต้องการซ้ือสูง 
ผลสํารวจยังระบุอีกว่า กลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
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ผลจากการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยทําให้มีปัญหาด้านการเงิน
และด้านการพนัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่ายของเยาวชน  
 การช่วยผ่อนปรนปัญหาที่เกิดขึ้นอีกวิธีการหนึ่ง คือ 
การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตที่ผ่านมาการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ  
ใช้จ่าย ปริมาณการใช้ส่ือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ
เจตคติต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ
ยังมีไม่มากนัก 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจแสวงหาตัวแปรเชิงสาเหตุที่
สําคัญ และตัวแปรดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่าย เจตคติ และปริมาณ
การใช้ส่ือเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อแสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่สําคัญ ได้แก่ ลักษณะ
การส่ือสารในครอบครัว การมีแบบอย่างจากเพื่อน 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อปริมาณการทํานายปริมาณ
การใช้ส่ือ เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดหลักสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ไว้ ดังนี้ 
 ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว่า 30 ปี ทรงเน้นย้ําแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตและแนวทางการพัฒนาให้
ก้าวหน้าไปอย่างเป็นขั้นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง  
มีคุณธรรมกํากับความรู้ เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน 
พอใช้ และมีความสุขภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหลักคิด และแนวทางปฏิบัติ
ตนของแต่ละบุคคล และองค์กร โดยคํานึงถึงหลัก 
 

3 ประการ ได้แก่ 1) ความพอประมาณกับศักยภาพของ
ตนเอง และสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง 2) ความ 
มีเหตุมีผลที่ถูกต้อง และ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
คือ ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตที่ต้องประสบกับความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา โดยการที่จะคิด พูด ทํา 
อย่างพอเพียงได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยความรู้ต่างๆ อย่าง
ถูกหลักวิชาการ  ด้วยความรอบรู้  รอบคอบ  และ
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
จิตใจ และการดําเนินชีวิต คือ สามารถแยกแยะผิดชอบ
ชั่วดี ละอายที่จะทําความช่ัวเกรงกลัวต่อผลจากการ
กระทําที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ใช้สติปัญญา 
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการทําอะไรท่ีไม่
เบียดเบียน หรือก่อโทษให้เกิดกับผู้อื่นหรือสังคม เห็น
คุณค่าของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อื่น
และชีวิตอื่นๆ เห็นความสําคัญของการร่วมมือปรองดอง
กันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนใน
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน มีความเพียรที่จะ
ร่วมสร้างสรรค์พลังในทางบวกอย่างรู้รักสามัคคี อันจะ
นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ไม่
ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านวัตถุเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยมต่างๆ (จิรายุ    
อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุ พิบูลสราวุธ, 2553)   
 ในการศึกษาครั้ งนี้ ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การที่นักศึกษาเข้าใจความหมายของ
องค์ประกอบท้ัง 3 ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันตน 
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
นักศึกษาก็อาจจะมีเจตคติทางบวกต่อพฤติกรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 
2551) และเมื่อนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การมีภูมิคุ้มกันตนที่ดี นักศึกษาก็อาจจะมีพฤติกรรมการ
ประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กิ่งอ้อ มะลินิล, 
2552) 
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 พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวแล้วใน
ตอนต้น พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรมีความหมายครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ 
ยึดหลักที่สําคัญ 3 มิติ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ อาจมีการศึกษาโดยใช้
ตัวบ่งชี้ที่ต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ภาคิณ อังศุณิศ 
(2553) ศึกษาพฤติกรรม “การประหยัด” กิ่งอ้อ มะลินิล 
(2552) ศึกษา “การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความจําเป็นในการดําเนินชีวิต” ส่วน 
จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ศึกษาเน้นไปที่ “การ
ออม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการสนับสนุน
ให้กลุ่มอ้างอิงทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทาง 3 มิติ 
เช่นเดียวกับ พงศ์ รัตนะ (2551) โดยกําหนดนิยามไว้
ดังนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง การปฏิบัติของนักศึกษาในการใช้จ่ายโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้จ่าย
ในส่ิงที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและเหมาะสม
แก่สถานภาพ โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของนักศึกษาในด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และ
การพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง การที่นักศึกษารู้จัก
ใช้เงินอย่างพอดีกับความจําเป็นของตนเองเป็นการใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงจําเป็นในการดํารงชีพ การศึกษา 
ความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยี 
(อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ) อย่างเหมาะสม โดยไม่
เบียดบังตนเองและผู้อื่น 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การที่นักศึกษาใช้เหตุผล
เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายความ
คุ้มค่าหรือความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดํารง
ชีพเพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ 
และการใช้เทคโนโลยี  
 3. การมีภูมิคุ้มกันตน หมายถึง การที่นักศึกษามี
การเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ประมาทกับการเปล่ียนแปลงที่
จะเกิดขึ้น คํานึงถึงหลักการออมเพ่ือไว้ใช้ในยามจําเป็น
หรือยามฉุกเฉินมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อไว้

ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของตนเองเป็นประจํา รู้จักวางแผนการใช้เงิน
การออมเงินรู้จักใช้รู้จักเก็บออม 
 เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 งามตา วนินทานนท์ (2535) อธิบายว่า เจตคติ  
เป็นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดทํานองประโยชน์หรือโทษของบุคคล ทําให้
มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ หรือพอใจมากถึงน้อย
ต่อส่ิงนั้นๆ รวมทั้งความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม
เฉพาะอย่างอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเห็นประโยชน์
หรือพอใจต่อสิ่งนั้น 
 โดยปกติเจตคติมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (cognitive component) 
หมายถึง การรู้การคิด ความเชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศ
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มี
ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับส่ิงนั้น
เป็นอันดับแรก และเป็นความรู้ว่า ส่ิงนั้นมีคุณหรือมีโทษ
มากน้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเช่ือถือที่ใช้
ประเมินค่าได้ 2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (affective 
component) องค์ประกอบนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดของ
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือ 
ไม่พอใจ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว บุคคลจะต้อง
มีความรู้ว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขาจะมีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบสิ่ งนั้น องค์ประกอบทางความรู้สึกยัง
สอดคล้องกับองค์ประกอบทางการรู้คิดด้วย กล่าวคือ 
ถ้าบุคคลรู้เกี่ยวกับส่ิงหนึ่งในทางดีก็ย่อมจะเกิดความ 
รู้สึกชอบหรือพอใจ แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับส่ิงนั้นในทางไม่ดี    
ก็ย่อมจะไม่ชอบไม่พอใจ และ 3) องค์ประกอบทางการ
พร้อมกระทํา (action tendency component) 
หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม ส่ิงที่เขาชอบ พอใจ และพร้อมที่จะ
ทําลาย หรือเพิกเฉยต่อส่ิงที่เขาไม่ชอบ ไม่พอใจเม่ือ
บุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือ 
ไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว ส่ิงที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมา คือ 
ความพร้อมที่จะกระทําการให้สอดคล้องกับความรู้สึก
ของตนต่อส่ิงนั้นด้วย ดังนั้น การรายงานถึงความพร้อม
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ในการปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้
เข้าใจเจตคติของบุคคลได้ด้วย   
 อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าเจตคติมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มของพฤติกรรมหรือพฤติกรรมตามที่ ธีรดา 
ตันธรรศกุล (2542) พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และ พระพานวิทย์ เค้าเงื่อน (2552) 
พบว่า เจตคติด้านการเห็นคุณค่าและประโยชน์ ความชอบ 
ความพอใจ และการศึกษาเรียนรู้ การทําความเข้าใจต่อ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ด้านบวก
กับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานอย่างพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้และคุณธรรม ที่สําคัญคือ 
กิ่งอ้อ มะลินิล (2552) ได้พิสูจน์ว่า เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ตัวทํานายที่สําคัญต่อพฤติกรรมการประหยัดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายของเจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง การรู้คิดเชิงประเมินค่าของนักศึกษาที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เรื่องที่ดี – ไม่ดี เห็นประโยชน์ – โทษของพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้สึกชอบ –  
ไม่ชอบพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความพร้อม – ไม่พร้อมที่จะดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 การสื่อสารในครอบครัว 
 ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นต้นแบบทาง
ค่านิยม จิตใจ การกระทําตลอดจนบุคลิกภาพโดยรวม
ต่อเด็ก ผ่านการอบรมส่ังสอนของครอบครัว นักวิชาการ
ด้านการส่ือสารของครอบครัว กล่าวถึงการส่ือสารใน
ครอบครัวว่า การส่ือสารจะเป็นศูนย์กลางของการ
รวมตัวกันทําให้เกิดความใกล้ชิดผูกพันและการปรับตัว
ของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากการปรับตัวที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีความเข้าใจในความหมายต่างๆ 
ร่วมกัน รวมทั้งการส่ือสารยังใช้ในกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม (socialization) ซึ่งทําหน้าที่สําคัญประการ
หนึ่งของครอบครัวนอกเหนือจากหน้าที่ให้ความรัก 

ปกป้องคุ้มครองและหน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Galvin & 
Brommel, 1991 อ้างถึงใน นิศารัตน์ ทองอุปการ, 2538) 
 จุฑานาฏ ผดุงเจริญ (2543) กล่าวว่า การศึกษาการ
ส่ือสารในครอบครัวจึงเกี่ยวข้องกับ 1) การส่ือสารระหว่าง
บุคคล เพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจ และการ
ถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ จากพ่อแม่สู่ลูก และ 2) พฤติกรรม
การส่ือสารของพ่อแม่ที่อยู่ในรูปของการอบรมสั่งสอน
และการแนะนําด้วยคําพูด ตลอดจนการแสดงตนเป็น
แบบอย่างหรือเป็นต้นแบบ ในการนี้จากการศึกษาพบว่า 
การส่ือสารในครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการสั่งสอน
อบรมเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (เกศศิริ 
บุญญะอติชาติ, 2541) ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ เช่น การ
เลือกคู่ครอง (จุฑานาฏ ผดุงเจริญ, 2543) และเหตุผลใน
การเปิดรับชมรายการ เช่น รายการธรรมะพระยอม 
(วัชรียา อานามวัฒน์, 2533)   
 ในการวิจัยนี้การส่ือสารในครอบครัว หมายถึง 
ลักษณะการสื่อสารของผู้เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ไปยังบุตรหรือผู้อยู่ภายใต้การดูแลที่ต้องการสอนหรือ
ถ่ายทอดความคิดในลักษณะซ้ําๆ จนเกิดเป็นรูปแบบซ่ึง
บิดามารดาหรือผู้ปกครองได้กระทํามาตั้งแต่บุตรหรือ   
ผู้อยู่ภายใต้การดูแลยังเป็นเด็กจวบจนปัจจุบันสามารถ
แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 
 1) แบบปล่อยปละ (laissaz-faire) หมายถึง ลักษณะ
การส่ือสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหรือ
ผู้อยู่ภายใต้การดูแล โดยไม่ได้เน้นย้ําในการสอนให้ลูก
เป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า หรือต่อผู้ใหญ่ ไม่
สอนให้เป็นคนรักษาน้ําใจกับไม่สอนลูกให้กล้าแสดงออก
ในความคิดเห็น และเหตุผลของตนเองปล่อยให้บุตร
ดําเนินชีวิตอย่างอิสรเสรี ไม่มีกรอบหรือแนวทางใดๆ ให้
ผู้เป็นบุตรหรือผู้อยู่ภายใต้การดูแลต้องรักษาและปฏิบัติ
ตาม 
 2) แบบปกป้อง (protective) หมายถึง ลักษณะ
การส่ือสารของบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่มีต่อลูกหรือ
ผู้อยู่ภายใต้การดูแลโดยเน้นในเรื่องการมีกรอบกฎเกณฑ์
ปฏิบัติ มีความเคารพนบนอบ หรือมีสัมมาคารวะต่อผู้
อาวุโสกว่า หรือต่อผู้ใหญ่ไม่เน้นการสอนให้ลูกหรือผู้อยู่
ภายใต้การดูแลกล้าแสดงออกซ่ึงความคิดและเหตุผล
ของตนเอง 
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 3) แบบเปิดเสรี (pluralistic) หมายถึง ลักษณะ
การส่ือสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อบุตร หรือ  
ผู้อยู่ภายใต้การดูแล โดยเน้นในเรื่องของการให้เป็นคน
กล้าแสดงออกซ่ึงเหตุผล ความคิด หรือความต้องการ
ของตนให้ความสําคัญรองลงมาในเร่ืองการรักษาน้ําใจ 
การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่า 
 4) แบบประนีประนอม (consensual) หมายถึง 
ลักษณะการสื่อสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อบุตร 
หรือผู้อยู่ภายใต้การดูแลโดยเน้นให้ความเคารพนบนอบ
ต่อผู้อาวุโสกว่า หรือผู้ใหญ่กว่าและเป็นผู้รู้จักรักษาน้ําใจ
ผู้อื่นเน้นสอนให้บุตรและผู้อยู่ภายใต้การดูแลเป็นคนที่
กล้าแสดงออกในความคิดและเหตุผลที่ถูกที่ควร 
 การมีแบบอย่างจากเพื่อน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (social cognitive 
theory) ของ แบนดูรา (Bandura, 1986) เสนอว่า การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่ง
ตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถถ่ายทอดทั้งความคิด และ
การแสดงออกได้พร้อมๆ กัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 
2541) โดยมี 4 กระบวนการ คือ กระบวนการใส่ใจ 
กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และกระบวนการ 
จูงใจ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551) กล่าวว่า ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเยาวชนได้รับอิทธิพลของครอบครัว
สะสมกันมาโดยตลอด เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วอิทธิพล
ของครอบครัวต่อเยาวชนจะลดน้อยลง อิทธิพลของ
เพื่อนจะเข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนมากขึ้น เยาวชนมัก
ใช้เวลาในชีวิตประจําวันอยู่กับเพื่อนมากขึ้น ดังนั้น กลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเยาวชนนอกเหนือจากบิดามารดา ซึ่ง
เยาวชนจะยึดถือเพื่อนเป็นแบบอย่าง ต้องการเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม และมักคล้อยตามเพ่ือนโดยง่าย โดย
เยาวชนชอบใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ และ
เลือกคบเพ่ือนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายกับตน ลักษณะของ
เพื่อนในวัยเดียวกันจึงมีอิทธิพลให้เกิดการชักจูง และ
การเลียนแบบให้มีพฤติกรรมที่ เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมได้ (แสงอรุณ ธรรมเจริญ และ ลินดา สุวรรณดี, 
2547) ฉัตรชัย สนธิรัตน์ (2551) ได้ค้นพบว่า ความ-
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือพึ่งพา
กัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ความห่วงใย ความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน และการร่วมกิจกรรมในกลุ่มเพื่อนมี
ส่วนผลักดันให้เกิดการมีวินัยในตนเอง ในอีกด้านหนึ่ง  

เอริสา มโนธรรม (2550) พบพฤติกรรมการประหยัดเกิด
จากการเลียนแบบเพื่อน ด้วยเหตุนี้ หากเยาวชนคบ
เพื่อนที่มีหลักการดําเนินชีวิตที่อิงกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ย่อมถ่ายทอดพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เพื่อนผ่านการสังเกตจากตัวแบบ   
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายของการมี
แบบอย่างจากเพื่อน หมายถึง การที่นักศึกษาได้เห็นหรือ
รับรู้ว่าเพื่อนสนิทของตนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ําเสมอ 
 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
 ลักษณะมุ่ งอนาคตและควบคุมตน  หมายถึ ง 
ความสามารถของบุคคลในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็น
ความสําคัญของส่ิงที่จะเกิดในอนาคต โดยควบคุม
พฤติกรรมไปสู่แนวทางที่ปรารถนาและรอรับส่ิงที่น่า
พอใจมากกว่า มีคุณค่ามากกว่าซ่ึงจะเกิดมาในภายหลัง 
เป็นลักษณะการควบคุมตนเองเพื่อรอรับรางวัลที่สูงค่า
ในอนาคตเพราะเช่ือว่าการกระทําของตนจะส่งให้เกิดผล
ดีตามที่ตนต้องการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา 
วนินทานนท์, 2536) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต คือ การคิด
และการรับรู้ของบุคคลแบบคาดการณ์ไกล และเห็น
ความสําคัญของส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ การ
ควบคุมตน คือ การมีทักษะที่จะดําเนินการระยะยาวให้
เกิดผลในอนาคตท่ีตนได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยการที่
บุคคลจะจัดการกับสาเหตุภายในตนเองและสาเหตุ
ภายนอกตนเพ่ือให้ตนมีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
กระทําได้บ่อยๆ และกระทําในปริมาณมากอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายและการกระทําเหล่านี้เกิดจากตนเองเป็นผู้
กําหนด มิได้ถูกบีบบังคับจากผู้อื่น ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน เป็นจิตลักษณะสําคัญตัวหนึ่งของทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมและเป็นสาเหตุทางด้านจิตใจที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมคนดี และคนเก่ง ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่ค้นพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
กับการวางแผนการดําเนินชีวิต (สุทธิลักษณ์ ชนะสุข, 
2547) การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงด้านการปฏิบัติภารกิจ
ในชีวิตประจําวัน (สุมาลี สิงห์เกิด, 2553) และพฤติกรรม
การประหยัดค่าใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(กิ่งอ้อ มะลินิล, 2552) ในงานวิจัยนี้ ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน หมายถึง การที่นักศึกษาแต่ละคนมี
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ปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็น
ความสําคัญของส่ิงที่จะก่อประโยชน์ให้กับตนเองใน
อนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการควบคุมบังคับ
ตนเองให้รู้จักการอดได้รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่
ยิ่งใหญ่กว่าหรือสําคัญกว่าในอนาคต  
 การใช้สื่อและความพึงพอใจสื่อ 
 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (uses 
and gratification theory) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญ
กับผู้รับสาร ในฐานะเป็นผู้กระทําการสื่อสาร กล่าวคือ 
ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้ส่ือประเภทต่างๆ และเลือกรับ
เนื้อหาของสารเพื่อสนองความต้องการของตนเอง 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545) เนื่องจากการศึกษาตามแนว
ทฤษฎีนี้ เน้น ผู้รับสารเป็นหลัก  โดยผู้รับสารนั้นมี
กระบวนการในการเลือกเปิดรับส่ือหนึ่งๆ กระบวนการ
ดังกล่าวหมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่ครอบคลุม
ภูมิหลังของผู้รับสารโดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของ
ผู้รับสารที่มีต่อส่ือ ในการนี้ แคทซ์ และคณะ (Katz, 
Blumler, & Gurevitch, 1974) กล่าวว่า แนวทาง
การศึกษาการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ
คือ การศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและ
จิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการจําเป็นของบุคคลและ
เกิดมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสาร
อื่นๆ แล้วนําไปสู่การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ 
อันก่อให้เกิดผล คือ การได้รับความพึงพอใจตามท่ี
ต้องการ และผลอื่นๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ตั้ง
เจตนาไว้ก็ได้ เช่นเดียวกัน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 
อ้างถึงใน อรุณี ตันศักดิ์ดาม, 2553) กล่าวว่าการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสารประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้รับสารในฐานะเป็นผู้มีบทบาทรุก 
และมีวัตถุประสงค์เสมอในการส่ือสาร 2) การใช้ส่ือหรือ
การเปิดรับส่ือหนึ่งๆ ที่ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของตนตามข้อ 1 มิใช่เป็นการเปิดรับสารที่
เล่ือนลอยหรือเป็นผลชักจูงจากผู้ส่งสารแต่อย่างเดียว 
บุคคลมีความตระหนักในความต้องการของตน และ
สามารถบอกถึงความต้องการเหล่านั้นได้ วิธีการน้ีตั้งอยู่
บนการสํารวจความต้องการของผู้รับสาร ดังนั้น เทคนิค
ทางการวิจัยจึงเชื่อว่าคําตอบของบุคคลจะเป็นตัวช้ีวัดที่
ถูกต้องของแรงจูงใจต่างๆ ของความต้องการของบุคคล 
 

และ 3) ความพอใจในส่ือเกิดขึ้นเมื่อการเปิดรับสื่อหรือ
การเลือกใช้ส่ือที่เลือกแล้วนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
ในทางกลับกันผู้ส่งสารต่างจําเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อการ
บริการให้ประชาชนผู้รับสารพึงพอใจมิใช่เกิดจากตัวผู้ส่ง
สารเองพอใจกับการส่ือสารก่อนหน้า 
 Wenner (1985, อ้างถึงใน พสุ ชัยเวฬุ, 2541) ได้
รวบรวมงานวิจัยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
บริโภคข่าวสาร (news gratifications) โดยแบ่งความ
พึงพอใจจากการใช้ประโยชน์เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) การใช้
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ด้านข้อมูล  (or ientat ion 
gratification) ใช้เพื่ออ้างอิงเพื่อเป็นแรงเสริมย้ําใน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของ
ความต้องการที่แสดงออก ได้แก่ การติดตามข่าวสาร 
การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือเพื่อช่วย
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2) เป็นการใช้ข่าวสาร 
เพื่อเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (social 
gratification) ซึ่งรับรู้จากข่าวสารเข้ากับเครือข่ายส่วน
บุคคลของปัจเจกบุคคล เช่น การนําข้อมูลไปใช้การ
สนทนากับผู้อื่นเพื่อการชักจูงใจ 3) กระบวนการใช้
ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล 
(para-social gratification) เพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับส่ือ หรือปรากฏการณ์ในเน้ือหาของส่ือ 
เช่น การยึดถือ หรือความชื่นชมผู้อ่านข่าวเป็นแบบอย่าง
ในทางพฤติกรรม และ 4) กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ (para-orientation gratification) หรือเพื่อ
ปกป้องตนเอง ได้แก่ เป็นการใช้เวลาให้หมดไปเพื่อ
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงที่ไม่พึง
พอใจอย่างอื่น เป็นต้น  
 ในงานวิจัยนี้การใช้ส่ือ หมายถึง การใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์ 
และความพึงพอใจจากข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้รับประกอบด้วย 
 1. การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ หมายถึง การนําข้อมูลข่าวสาร 
การดําเนินชีวิต หลักคิด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
ได้รับจากส่ือโทรทัศน์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา   
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ตอบผิดได้ 0 คะแนน ผู้ที่ ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย 
แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูง
กว่ากลุ่มตรงข้าม  
 3) “แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามนิยามที่ได้กําหนดไว้ และใช้แนวคําถามบางส่วนจาก
งานวิจัยของ กิ่งอ้อ มะลินิล (2552) และ จิตติพร     
ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ลักษณะข้อคําถามเป็นการ
รายงานเกี่ยวกับเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 องค์ประกอบ
ของเจตคติ เป็นข้อความทางบวกและทางลบ เป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละข้อมี 6 หน่วยตั้งแต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑ์การให้คะแนนเมื่อ
เป็นข้อความทางบวกผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก
คําตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หาก
เป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม  
 4) “แบบวัดพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลกัเศรษฐกจิ-
พอเพียง” เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามที่ได้
กําหนดไว้ และใช้แนวคําถามส่วนหน่ึงจากงานวิจัยของ 
พงศ์ รัตนะ (2551) สุมาลี สิงห์เกิด (2553) กิ่งอ้อ  
มะลินิล (2552) และ จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) 
ลักษณะข้อคําถามเป็นการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้จ่ายของนักศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
ตน เป็นข้อความทางบวกและทางลบ เป็นแบบวัดแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า แต่ละข้อมี 6 หน่วยตั้งแต่ “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑ์การให้คะแนนเมื่อเป็น
ข้อความทางบวกผู้ตอบได้ตั้งแต่ 6 ถึง 1 จากคําตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม  
 5) “แบบวัดการสื่อสารในครอบครัว” ผู้วิจัยได้นํา
แบบวัดของ จุฑานาฏ ผดุงเจริญ (2543) ลักษณะข้อ
คําถามเป็นการถามแบบแผนการสื่อสารในครอบครัว 
จํานวน 27 ข้อแต่ละข้อมี 6 ระดับ ได้แก่ บ่อยมาก 
ค่อนข้างบ่อย ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อยมาก ไม่เคย 
เมื่อรวมคะแนนแล้วพบว่านักศึกษาที่ตอบได้คะแนนสูง
ในกลุ่มใดแสดงว่าเป็น ผู้ที่มีรูปแบบการสื่อสารใน
ครอบครัวรูปแบบนั้น  

 6) “แบบวัดการมีแบบอย่างจากเพื่อน” เป็นแบบวัด
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามที่ได้กําหนดไว้ และใช้แนว
คําถามบางส่วนจากงานวิจัยของ เอริสา มโนธรรม (2550) 
ลักษณะข้อคําถามเป็นการรายงานว่าเพื่อนสนิทของตน
มีการกล่าวถึงหรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ําเสมอ เกณฑ์การให้คะแนน
เมื่อเป็นข้อความทางบวกผู้ตอบได้ตั้งแต่ 6 ถึง 1 จาก
คําตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หาก
เป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม 
 7) “แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน” 
ผู้วิจัยได้นําแบบวัดของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549)   
ที่ได้สร้างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนไว้ในการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีจํานวน 10 ข้อ เกณฑ์
การให้คะแนนเม่ือเป็นข้อความทางบวกผู้ตอบได้ตั้งแต่  
6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่ สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
ตามลําดับ หากเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนน
ตรงข้าม  
 8) “แบบวัดการใช้สื่อและความพึงพอใจสื่อ” เป็น
แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามที่ได้กําหนดไว้ และใช้
แนวคําถามส่วนหนึ่งจากงานวิจัยของ อรุณี ตันศักดิ์ดา 
(2553) แบ่งแบบวัดออกเป็น 2 ส่วนตามที่กําหนดไว้ 
ดังนี้ การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วัดโดยใช้มาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ คือ “ประโยชน์มากที่สุด” ถึง “ประโยชน์
น้อยที่สุด” คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนถึง 1 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียแสดงว่าเป็นผู้มีการใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์สูง
กว่ากลุ่มตรงข้าม และ ความพึงพอใจข้อมูลตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน์ วัดโดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ คือ “พึงพอใจมากที่สุด” ถึง 
“พึงพอใจน้อยที่สุด” คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนน ถึง 
1 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้มี
ความพึงพอใจข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก   
ส่ือโทรทัศน์สูงกว่ากลุ่มตรงข้าม  
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คนพิจารณาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (content validity) และความเท่ียงตรงตาม
โครงสร้าง (construct validity) ตลอดจนตรวจดูความ
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เหมาะสมของสํานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ จากน้ันได้ทดลองใช้แบบสอบถามท่ี
ได้รับการแก้ไขแล้วกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 100 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(item – total correlation) ที่มีค่ามากกว่า .20 และ
หาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) เท่ากับ .7070 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ นการ เก็บข้ อมู ล ในช่ ว ง เดื อน
พฤศจิกายน 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (multiple 
regression analysis) เพื่อหาตัวทํานายที่สําคัญที่มี
ผลกระทบต่อการเปิดรับส่ือที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมการใช้จ่าย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน 
(ร้อยละ 50.79 และร้อยละ 49.21 ตามลําดับ) เป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างดี ( x = 8.76 
จาก 10 คะแนน) มีการใช้ประโยชน์จากส่ือที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมาก ( x = 40.02 จาก 
50 คะแนน) ได้รับความพึงพอใจจากสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมาก ( x = 40.77 จาก 

50 คะแนน) อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ืออินเทอร์เน็ต     
( x = 101.36 นาทีต่อวัน) จากสื่อสังคมออนไลน์ ( x = 
97.92 นาทีต่อวัน) และจากสื่อโทรทัศน์ ( x =78.48 
นาทีต่อวัน) ตามลําดับ  
 การศึกษาตัวแปรทํานายการเปิดรับส่ือด้วยตัว
ทํานายจํานวน 9 ตัวทํานาย ได้แก่ (1) การส่ือสารใน
ครอบครัวแบบปล่อยปละ (2) การส่ือสารในครอบครัว
แบบปกป้อง (3) การส่ือสารในครอบครัวแบบเสรี      
(4) การส่ือสารในครอบครัวแบบประนีประนอม (5) การ
มีแบบอย่างจากเพื่อน (6) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน (7) การใช้ส่ือ (8) ความพึงพอใจสื่อ และ (9) ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทํานาย
ปริมาณการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ (ร้อยละ 9.80) โดยตัวทํานายที่
สําคัญ ได้แก่ การสื่อสารในครอบครัวแบบปกป้อง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ส่ือสารในครอบครัวแบบปล่อยปละ (β = .21, - .21 
และ -.17 ตามลําดับ) (ตามตารางท่ี 1) สามารถทํานาย
ปริมาณการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 9.20 โดยตัวทํานายท่ีสําคัญ
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและความพึงพอใจ
จากส่ือ (β = -.27 และ .21 ตามลําดับ) (ตามตาราง
ที่ 2) และสามารถทํานายปริมาณการเปิดรับส่ือประเภท
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
(ร้อยละ 10.30) โดยตัวทํานายที่สําคัญ ได้แก่ การมี
แบบอย่างจากเพื่อน (β = - .28) และการสื่อสารใน
ครอบครัวแบบเสรี (β = .15) (ตามตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 ค่าปริมาณการทํานายการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่ม R2 ลําดับการทํานาย/ตัวทํานายสําคัญ β 

รวม 9.80 การส่ือสารในครอบครัวแบบปกป้อง 
ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่ือสารในครอบครัวแบบปล่อยปละ 

.21 
-.21 
-.17 
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ตารางที่ 2 ค่าปริมาณการทํานายการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่ม R2 ลําดับการทํานาย/ตัวทํานายสําคัญ β 

รวม 9.20 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ความพึงพอใจจากสื่อ 

-.27 
.21 

 
ตารางที่ 3 ค่าปริมาณการทํานายการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่ม R2 ลําดับการทํานาย/ตัวทํานายสําคัญ β 

รวม 10.30 การมีแบบอย่างจากเพ่ือน 
การส่ือสารในครอบครัวแบบเสร ี

-.28 
.15 

 
 การศึกษาตัวแปรทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากตัวทํานาย
ทั้ง 9 ตัวทํานายข้างต้น ผนวกอีก 3 ตัวทํานาย รวมเป็น 
12 ตัวทํานาย ได้แก่ (10) ปริมาณการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ 
(11) ปริมาณการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ (12) ปริมาณ
การเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ต สามารถทํานายเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ (ร้อยละ 31.50) 
โดยตัวทํานายที่สําคัญ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  การส่ือสารในครอบครัวแบบ
ประนีประนอม การสื่อสารในครอบครัวแบบปกป้อง 
และการใช้ประโยชน์จากสื่อ (β = .33, .23, -.21 และ 
.20 ตามลําดับ) (ตามตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ค่าปริมาณการทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่ม R2 ลําดับการทํานาย/ตัวทํานายสําคัญ β 

รวม 31.50 ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่ือสารในครอบครัวแบบประนีประนอม 
การส่ือสารในครอบครัวแบบปกป้อง 
การใช้ส่ือ 

.33 

.23 
-.21 
.20 

 
 การศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการใช้จ่ายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก 12 ตัวทํานายข้างต้น ผนวก
อีก 1 ตัวทํานาย รวมเป็น 13 ตัวทํานาย ได้แก่ (13) 
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถทํานายพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ได้ (ร้อยละ 44.30) โดยตัวทํานายท่ีสําคัญ ได้แก่ เจตคติ 
ที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การส่ือสารในครอบครัว
แบบเสรี และความรู้ที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(β = .45, .34, .22 และ -.18 ตามลําดับ) (ตามตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5 ค่าปริมาณการทํานายพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่ม R2 ลําดับการทํานาย/ตัวทํานายสําคัญ β

รวม 44.30 เจตคติทีด่ีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
การส่ือสารในครอบครัวแบบเสร ี
ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

.45 

.34 

.22 
-.18 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลตามลําดับ ดังนี้ 
 ประการที่ 1 จากผลการวิจัย พบว่า ตัวทํานายสําคัญ
ลําดับแรกที่สามารถทํานายปริมาณการเปิดรับส่ือ
โทรทัศน์ที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การส่ือสารในครอบครัวแบบปกป้อง ทั้งน้ี แนวคิดของ 
Eswara (1974) กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
แบบปกป้องว่า มีลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารที่ให้
ความสําคัญของสังคม ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความคิด  
ความถูกต้องของเน้ือหาข้อเท็จจริง ครอบครัวมีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังในเรื่องการใช้ ส่ือมวลชนอย่าง
เหมาะสมของเยาวชนโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอด 
ทางสังคมจากพ่อแม่ที่ เป็น ผู้สอนให้กับลูกซึ่ ง เป็น
กระบวนการที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้ตัว    
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์, 2536) 
โดยพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อลูกโดยเฉพาะการเป็น
แบบอย่างในการเปิดรับส่ือมวลชน เช่น การเปิดรับส่ือ
โทรทัศน์ พบว่า พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของพ่อแม่
ถือเป็นต้นแบบให้กับลูกในการเลียนแบบพฤติกรรมทั้ง
จากเวลาที่ใช้ในการชมโทรทัศน์ และประเภทของรายการ
ที่เลือกดู (วิไลลักษณ์ ทองคําบรรจง, อรพินทร์ ชูชม, 
ผจงจิต อินทสุวรรณ, และ นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2554) 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวทํานายลําดับที่สองที่สามารถ
ทํานายปริมาณการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ที่นําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีค่าความสามารถในการ
ทํานายเท่ากับการส่ือสารในครอบครัวแบบปกป้อง แต่มี
ค่าความสัมพันธ์เป็นลบ (-) คือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการที่
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เต็มที่แล้วอาจหันเหความสนใจไปยังประเด็นความรู้ด้าน
อื่นๆ  
 ประการที่ 2 ต่อจากนั้นยังพบว่า ตัวทํานายสําคัญ
ลําดับแรกที่สามารถทํานายปริมาณการเปิดรับส่ือสังคม
ออนไลน์ที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน โดยมีค่าความสัมพันธ์
เป็นลบ (-) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนอาจเป็นคนที่มี เป้าหมายในอนาคตอัน
เกี่ยวเ น่ืองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วจึงไม่
จําเป็นต้องพึ่งพิงการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อสังคมออนไลน์ อนึ่ง จากงานวิจัยของ 
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2557) พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นโทษ เมื่อร่วมทํานายกับการ
ควบคุมสุขภาพจิตและเหตุผลเชิงจริยธรรม (สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 12.20) อันหมายความว่า คนที่มี
ลักษณะเช่นนี้สามารถที่จะควบคุมตนให้เปิดรับหรือไม่
เปิดรับสารจากส่ือในลักษณะที่เป็นคุณหรือโทษก็ได้
ตามที่ตนเองเห็นสมควร 
 ประการที่ 3 พบว่า ตัวทํานายสําคัญลําดับแรกที่
สามารถทํานายปริมาณการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตที่
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมี
แบบอย่างจากเพื่อนเน่ืองจากกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลสูงสุด
ในช่วงวัยรุ่น โดยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความคิด 
ความหวัง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้สึกในเรื่องต่างๆ 
เพื่อเสริมให้เกิดความเช่ือมั่นและมีอิสระที่จะแสดง
ความคิด การตัดสินใจด้วยตนเอง การมีเพื่อนเท่ากับมี
โอกาสได้สร้างสัมพันธ์กับคนอื่น มีโอกาสทั้งรับและให้
ความช่วยเหลือตลอดจนได้ประสบการณ์ ฝึกทักษะทาง
สังคม กลุ่มเพื่อนจะช่วยเสริมให้บุคคลเกิดความม่ันใจ
มากขึ้น (อภิชาติ อนัญลักษณ์วงศ์, 2548) แต่อย่างไร
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ก็ตาม ทั้งสองตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ (-) นั่น
หมายความว่า นักศึกษาอาจจะสังเกต และลอกเลียนแบบ
เพื่อนในการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตในช่วงแรก หลังจาก
นั้นก็จะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อจะได้มีโอกาสพบ
เห็นเน้ือหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้เท่าเทียมหรือ
เกินกว่าเพื่อน 
 นอกจากนี้ การเปิดรับส่ือมวลชนถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ เพื่อนเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก โดยเพื่อนมี
บทบาทสําคัญต่อความสนใจในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารประเภทต่างๆ เพราะวัยรุ่นจะใช้ข้อมูลเพื่อการ
เข้าสังคมและการสนทนากับกลุ่มเพื่อน เพื่อความ
สนุกสนาน ความรู้ การติดตามในเรื่องการแต่งกาย 
รวมถึงการปฏิบัติตนในสังคม (วิไลลักษณ์ ทองคําบรรจง 
และคณะ, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพาพะงา 
จิตต์สวาสดิ์ (2553) พบว่า การเลียนแบบเพื่อน หมายถึง 
การแสดงพฤติกรรมของนิสิตที่กระทําตามแบบเพ่ือน 
ได้แก่ การแต่งกาย การใช้เงิน การเข้าห้องเรียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา และงานวิจัยของ ธนญา ราชแพทยาคม (2554) 
พบว่า การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (การที่นักเรียนได้
เห็นหรือรับรู้การแสดงออกจากเพ่ือนในการประหยัด
และเก็บออมเงินทั้งด้านดีและไม่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้จ่ายและการออมเงินจนทําให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการประหยัดการใช้จ่าย 
 ประการที่ 4 พบว่า ตัวทํานายสําคัญลําดับแรกท่ี
สามารถทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ความรู้ เกี่ ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงการรับรู้ข่าวสารที่มีประโยชน์มี    
ส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ ช่วยแพร่กระจายข่าวสาร และ
ช่วยเปล่ียนแปลงทัศนคติต่อบุคคลที่มีอยู่ได้ (Rogers & 
Shomaker, 1971 อ้างถึงใน อุบล เล้ียววาริณ, 2534) 
หรือช่วยก่อให้เกิดทัศนคติใหม่ๆ (McGuire, 1968; 1969; 
Fishbein, 1975 อ้างถึงใน อุบล เลี้ยววาริณ, 2534) 
นอกจากน้ี นิศา ชูโต (2535) ได้ให้ความหมายของ
อิทธิพลของส่ือมวลชนที่มีต่อผู้รับสาร หมายถึง ผลการ
เปล่ียนแปลงที่ เกิดแก่ ผู้รับสารตั้ งแต่ระดับความรู้   
ความคิดเห็น ค่านิยม จนกระทั่งเกิดเจตคติ ตลอดไป
จนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พระพานวิทย์ เค้าเงื่อน (2552) พบว่า 
ความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีความเข้าใจใน
ความหมายขององค์ประกอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิ คุ้มกันในตัว และเงื่อนไขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความรอบรู้ และคุณธรรม 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติ และงานวิจัยของ 
ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์ (2555) พบผลสอดคล้องกันว่า 
ความรู้เกี่ยวกับความพอประมาณตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
พอประมาณ 
 และการวิเคราะห์ผลการวิจัยประการสุดท้ายพบว่า 
ตัวทํานายสําคัญลําดับแรกที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเจตคติ
เป็นจิตลักษณะหน่ึงที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของบุคคลในทิศทางต่อต้านหรือสนับสนุน ซึ่งโดยปกติ
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับ   
เจตคติของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนญา 
ราชแพทยาคม (2554) พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการ
ประหยัดและเก็บออมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการประหยัดค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์ (2555) พบว่า เจตคติที่ดี 
ต่อการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพอประมาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ
ตนด้านการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ครอบครัวยังคงมีบทบาทในการปลูกฝังความรู้และ
เจตคติเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อตัวนักศึกษา  
ไม่ว่าจะใช้การส่ือสารในครอบครัวด้วยรูปแบบใดก็ตาม 
ดังนั้น พ่อแม่จึงควรทําตัวเป็นแบบอย่างในการเปิดรับ
ส่ือที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยที่ผู้ควบคุมนโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิต
เนื้อหาที่บรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่
หลากหลาย ที่สามารถนําเสนอให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย 
และชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางหลักที่
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นักศึกษาเปิดรับ ได้แก่ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ 
และส่ือโทรทัศน์  
 อีกทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริม
ให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง ต่อเน่ืองจากการได้รับการปลูกฝัง
ภายในครอบครัวของนักศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยการนําจิตลักษณะด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงการให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อ เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมมี
ความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย 
 
ข้อเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรทําการวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบของเนื้อหาที่
นําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นสารคดี 
ละคร และอื่นๆ ผ่านสื่อต่างๆ ที่วัยรุ่นนิยมเปิดรับ เช่น 
ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ และโทรทัศน์ ในอันที่
จะสร้างประสิทธิผลต่อการทําความเข้าใจและสามารถ
ดึงดูดความสนใจให้ติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 นอกจากนี้ ควรขยายหัวข้อการวิจัยนี้ไปยังกลุ่ม
ประชากรอื่นๆ เพื่อวัดความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นการตรวจสอบ
ว่าประชาชนชาวไทยกลุ่มต่างๆ ได้ซึมซับและนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามหลักแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างแพร่หลายมากน้อยเพียงใด 
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