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   The purposes of this research were 1)To study the level of  the self discipline, contentment, 
conformity to close people, conformity to the media, social support from family, social support from school,  
and economical  behaviors of the fourth level students at  Kamphaeng  Saen District, Nakhon Pathom  Province.  
2)To compare the economical behaviors of  the fourth level students at  Kamphaeng  Saen District, Nakhon 
Pathom Province in  regard  to  gender, characteristic of  staying occupation of  parents,  income allowance 
from parents and characteristic of income allowance from parents. 3)To study  factors  influencing to the 
economical behaviors of the  fourth level students at Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province.  
Samples comprised of  three  hundred  and  forty the  fourth level students at  Kamphaeng Saen District, 
Nakhon Pathom, derived by  the  randomly   stratified   sampling  technique.  Fabricated questionnaire was 
employed to collect data. The analysis of  the data was performed by  namely t-test, One-Way ANOVA and the 
Stepwise Multiple Regression Analysis. 
    The  findings  were  as  followed  :  
     1. The fourth level students at Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province were found to  
have  a  high  level  of the self discipline, contentment, social support from family, social support from school 
and the economical behaviors. The conformity to close people, conformity to the media were at an average 
level. 
     2. The economical behaviors of the fourth level students at Kamphaeng Saen District, Nakhon 
Pathom Province with  different gender, characteristic of  staying,  occupation of parents,  income allowance 
from parents and characteristic of income allowance  from parents  were not significantly different.      
    3. The social support from family, self discipline, conformity to the media, social support from 
school and contentment  were  the predictors of the economical behaviors of the fourth level students at 
Kamphaeng  Saen District, Nakhon Pathom Province at  55.4 %, with a statistically significant level of .001.  
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันประเทศไทยไดรับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตนจากชาติตะวันตกอยางตอเนื่อง  

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและดานวัฒนธรรมเปน
อยางมาก  ที่เห็นไดชัดก็คือ  ความเปนอยูของคนไทยในสังคมมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  การดํารง
ชีวิตไมไดอาศัยเเคเพียงปจจัยส่ีเปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิตเหมือนสมัยกอน( พงศกฤษฎิ์  พละเลิศ 
2544:63)  แตในยุคปจจุบันความตองการเกี่ยวกับการบริโภคไดขยายวงกวางออกไปตามกระแสการ
พัฒนาของประเทศและเทคโนโลยีที่กาวไกล  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  คานิยมของคน
ไทยหันไปบริโภคความทันสมัยที่มาจากวัฒนธรรมชาติตะวันตก  ไดแก  การมีชีวิตที่หรูหรา  
ฟุมเฟอย  การจับจายซื้อสินคา  เพื่อแสดงสถานภาพทางสังคมหรือเสริมบารมี   ลวนแลวแตเปนการ
บริโภค       เพื่อตอบสนองความอยากมากกวาความจําเปน   ( วิทยากร  เชียงกูล 2542 , อางถึงใน  
รัญชิตา สุกิจปาณีกิจ 2547:1 )   โดยเฉพาะในนักเรียนวัยรุน  ชวงอายุ 15 – 18 ป ซ่ึงกําลังศึกษาอยูใน
ชวงชั้นที่ 4    เปนวัยที่อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ    เปนวัยที่เริ่มรับผิดชอบตนเองมากขึ้น มีอิสระใน
การใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใช  และทรัพยากรธรรมชาติ   จึงมีพฤติกรรมการบริโภคที่ยึดติด และ
ลุมหลงในวัตถุสินคาที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน    โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความหลงใหลคลั่งไคลสินคา
ที่มียี่หอดัง   นําเขาจากตางประเทศ ( ศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย  2544  :  67,  อางถึงใน รัญชิตา   
สุกิจปาณีนิจ  2547 : 1)  เชน  เสื้อผา  เครื่องประดับตามแฟชั่น โทรศัพทมือถือ และนาฬิกา เปนตน 
ซ่ึงสินคาพวกนี้มีราคาที่แพง  แตนักเรียนวัยรุนมีการหาซื้อมาใชอยางไมคํานึงถึงการประหยัดและ
ความจําเปน ทําใหเกิดนิสัยการใชจายเงินที่เกินฐานะ ซ่ึงในการใชจายของนักเรียนวัยรุนนี้สวนใหญ
จะเปนไปในลักษณะของการตกเปนทาสของวัตถุและใชสินคาเพื่อยกฐานะทางสังคมของตนเอง  
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและสังคม จะเห็นไดจากพฤติกรรมการซื้อโดยใชอารมณและ
ความรูสึก  ซ่ึงไดมาจากการเรียนรูคานิยมในสังคม  อิทธิพลจากการโฆษณาสินคาที่นําเสนอคานิยม
ใหม ๆ เปนสาเหตุใหเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากไดเปนเจาของ และใชสินคานั้นทั้ง ๆ ที่เปนสินคา
ที่ฟุมเฟอยที่ไมจําเปน ( กวินวุฒิ กล่ันไพฑูรย 2546 :1-2 )    ดังที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดเปดเผย       
ผลการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ป  2548  วา วัยรุนไทยอายุ  15  ปขึ้น  จํานวน  
49.6  ลานคน รอยละ 57.8 มีคานิยมการใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 46.8 ชอบเที่ยวเตร ( ไทยรัฐ  
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2548 : 5 )   และผลการวิจัยโฟกัสกรุปของกรุงเทพธุรกิจรวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ไดทําการ
ศึกษาเรื่องการใชจายของวัยรุน   โดยทําการศึกษาในกลุมวัยรุนชายและหญิงที่มีพฤติกรรมการเที่ยว
เตรไมนอยกวา 3 วันตอสัปดาห ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนชั้นนํา    
พบวา นักเรียนวัยรุนทั้งชายและหญิง ใชจายเงินอยางต่ําประมาณเดือนละ 20,000บาท – 25,000บาท 
รายไดหลักของเด็กวัยรุนกวา รอยละ 90 มาจากการขอจากพอแม หรือผูปกครอง ( กรุงเทพธุรกิจ 
2547:12) นอกจากนี้ผลการสํารวจภาคสนามเรื่องพฤติกรรมการจับจายของเยาวชนในยุคเงินบาท
ลอยตัว     ศึกษาเฉพาะนักเรียน  –  นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ   ปริมณฑลของสํานักวิจัย
เอแบคเคเอสซีอินเตอรเนตโพลล  พบวานักเรียน  นักศึกษาสวนใหญนิยมซ้ือสินคาจากหางสรรพ
สินคาชั้นนําถึงรอยละ 98.5  กลุมตัวอยางรอยละ 90  นิยมซื้อสินคาที่มียี่หอและนําเขาจากตาง
ประเทศ มีเพียงรอยละ 10  เทานั้นที่ระบุวาไมนิยมซ้ือสินคาที่มียี่หอ  และนําเขาจากตางประเทศ 
(นิรนาม 2541:15, อางถึงใน อัจฉรา ผองอุดม 2546:2) จะเห็นไดวานักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมการใช
จายเงินอยางฟุมเฟอยไมรูจักการใชจายเงินอยางประหยัดและเหมาะสมกับฐานะตนเอง

จากสภาพปญหา และพฤติกรรมการใชจายเงินที่ฟุมเฟอย  มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ    
นักเรียนวัยรุนโดยตรงในเรื่องการศึกษาและสุขภาพ  กลาวคือ  นักเรียนวัยรุนจะไมสนใจการเรียน  
ชอบหนีเที่ยวตามหางสรรพสินคา  สถานบันเทิง  รานอินเตอรเนต เที่ยวกลางคืนกลับบานดึก ทําให
ผลการเรียนต่ําลงและในกลุมวัยรุนจะมีการดื่มเหลาและใชสารเสพติด  ทําใหสุขภาพทรุดโทรม  
นอกจากนี้แลวยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมอีก  จากคานิยมในการบริโภค
เชนนี้เกิดการแขงขันในทางที่ผิด  อวดมั่งอวดมี  ดวยการใชเสื้อผาและเครื่องแตงกายที่มีราคาแพง
และนิยมคลอยตามกลุมเพื่อน  ส่ือมวลชน   นักเรียนวัยรุนที่ครอบครัวมีฐานะดีก็กระทําโดยไมเดือด
รอนมากนัก  แตถาอยูในครอบครัวที่ฐานะไมดีก็จําเปนตองพึ่งตนเองและจะทําทุกวิถีทางเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งที่ตนเองหมายปอง  ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนวัยรุนกลุมนี้จะหาทางออกโดยการหางาน
พิเศษทํา เชน การลักขโมย  ตลอดจนนําไปสูการขายบริการทางเพศ ( ณัฐวุฒิ  ศรีกตัญ ู2540:153 )  
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม  โจรกรรม  การปลนฆา การทะเลาะวิวาท  การเลนการ
พนันรวมไปถึงการแพรระบาดของยาเสพติด(รัญชิตา  สุกิจปราณีนิจ 2547:3)  ทําใหเกิดปญหาและ
ความเดือดรอนขึ้นในครอบครัวของตนเอง  สังคมและประเทศชาติได   ทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก  แทนที่จะนํางบประมาณนี้ไปพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ  กลับ
ตองนํามาใชแกปญหาของนักเรียนกลุมนี้

พฤติกรรมการอุปโภค  บริโภคที่ฟุงเฟอไมเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน
วัยรุน ครอบครัว และประเทศชาติ กอใหเกิดปญหา  และผลกระทบมากมายตามที่กลาวมา     ฉะนั้น
จึงสมควรอยางยิ่งที่จะคิดหาวิธีการปองกัน และแกไขปญหาดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา
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คุณภาพของเยาวชน   ไดแก   นักเรียนวัยรุนชวงช้ันที่ 4  ซ่ึงจะตองเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคต
อันเปนกําลังสําคัญของครอบครัว สังคมและประเทศชาติตอไป  จะตองมีพฤติกรรมการประหยัด
คือ นักเรียนจะตองการรูจักใชจายเงิน ส่ิงของเครื่องใช   และทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนของตน
เองและสวนรวมใหเหมาะสมกับฐานะตนเองในการดําเนินชีวิต  จะตองลดละพฤติกรรมการบริโภค
ที่ฟุมเฟอย  ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549)  มีแนวนโยบายเพื่อการ
ดําเนินการ 5 ประการในการปลูกฝงใหเยาวชนเกิดการตระหนักในการใชจายอยางเหมาะสม   หนึ่ง
ในหาขอนั้น  คือ   การพัฒนาความประพฤติ  และคุณธรรมของเยาวชน  ไดแก การประหยัด
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 20 )  เพื่อเปนการเสริมสรางใหเด็กนักเรียนเกิด
พฤติกรรมการประหยัดขึ้น    ดังที่ทานสุนทรภูไดกลาวไววา “มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท  อยาให
ขาดสิ่งของตองประสงค  มีนอยใชนอยคอยบรรจง  อยาจายลงใหมากจะยากนาน” จะเห็นไดวา เปน
การกลาวเตือนใหรูจักการประหยัด  รูจักการใชจายเงิน  ใหมีการจายในสิ่งที่จําเปนเทานั้น เพื่อเปน
การสรางฐานะเศรษฐกิจในอนาคตของตน และครอบครัวใหเกิดความมั่นคง ซ่ึงจะเปนการปลูก
สรางนิสัยใหรักการประหยัด  รูจักการวางแผนในการใชจายเงินไดอยางเหมาะสมเมื่อเติบโตไปเปน
ผูใหญในอนาคต  และยังเปนการเสริมสรางจริยธรรมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการประหยัดอยางจริง
จังและตอเนื่อง  ซ่ึงในขณะนี้รัฐบาลไทยนําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ก็ไดกําลังดําเนินโครงการ
ประหยัดเงินตรา  ประหยัดพลังงานและเพิ่มคานิยมไทย  โดยการรณรงคใหคนไทยใชสินคาที่ผลิต
ในประเทศ ไดแก  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เปนการสงเสริมกระตุนและสรางกระแสใหเกิด
พฤติกรรมการประหยัดขึ้น  โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการอยางตอเนื่องในระยะยาวเพื่อลดกระแส
ความนิยมบริโภคสินคาตางประเทศ

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดแลว จะเห็นวามีหลายประการ
ดวยกัน  คือ  การมีวินัยในตนเอง   มีความสําคัญตอพฤติกรรมการประหยัดอยางยิ่ง      ดังที่กลาววา
“ วินัยเปนคุณธรรมหลักหรือคุณธรรมพื้นฐาน  เพราะวินัยคือ  การควบคุมตนเอง ไดแก การกําหนด
และบังคับจิตใจของตนเองใหคิดชอบ ควบคุมวาจาใหพูดชอบ และควบคุมรางกายใหรางกาย
ประพฤติปฏิบัติชอบ การที่คนเราคิดชอบ  พูดชอบและปฏิบัติชอบ  ก็หมายความวาผูนั้น มีคุณธรรม
ตางๆ  หลายประการ” (ธนาคารกสิกรไทย 2523:166)    รวมถึงการประหยัดดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2544 :70-82) กลาวถึง การมีระเบียบวินัยนั้นวา เปนการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ    กฎเกณฑ    เพื่อเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว     เปนแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อใหรวมกันปฏิบัติไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ       และมีผลตอพฤติกรรมการประหยัด
จากผลการวิจัยของกวินวุฒิ  กล่ันไพฑูรย  (2546  :  81)  พบวา  นักศึกษาที่มีระเบียบวินัยมาก  จะมี
คาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการประหยัดและออมมากกวานักศึกษาที่มีระเบียบวินัยนอย  ดังนั้น
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เมื่อนักเรียนมีวินัยในตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการใชจายเงิน ส่ิงของเครื่องใช และทรัพยากรธรรมชาติ
แลวยอมเทากับรูจักการควบคุมการใชจายของตนเองไมใหเกิดการฟุมเฟอย และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติตอการใชจายอยางเหมาะสม  มีผลตอพฤติกรรมการประหยัด

ปจจัยทางดานหลักธรรมทางศาสนาพุทธที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน
คือ ความสันโดษ ตามที่พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต 2533  :  324)  ไดอธิบายความหมายไววา  
ความสันโดษ  ความยินดี  ความพอใจ  ยินดีดวยปจจัย  4   คือ  ผานุงหม  อาหาร  ที่นอน  ที่นั่ง  และ
ยา  ตามมีตามได  ยินดีของของตน  การมีความสุขความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวย
ความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตนไมโลภ ไมริษยาใคร ซ่ึงเปนหลักธรรมที่สอนใหบุคคลไม
เกิดความตองการอยากไดหรืออยากซื้อในส่ิงที่ไมจําเปนเปนสิ่งที่ฟุมเฟอยสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การประหยัดได  ดังผลการวิจัยของอัจฉรา  ผองอุดม  (2543  : 97)  พบวา การปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนาในเรื่อง ความสันโดษ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดและการออม  ซ่ึงสอด
คลองกับผลการศึกษาของ กวินวุฒิ กล่ันไพฑูรย  ( 2546 : 82 )  พบวา  ความสันโดษสามารถทํานาย
พฤติกรรมการประหยัดและออมของนักศึกษาได รอยละ 45.80 อยูในระดับมาก  และยังสอดคลอง
กับ พระราชดํารัสของสมเด็จเจาอยูหัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่ บุญเสริม บุญเจริญผล ( 2548 ) 
อธิบายไววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต ในเรื่องการประกอบอาชีพ การบริโภค 
และการจัดการสังคม โดยอาศัยหลักรูจักพอและทําใหพอ   การรูจักพอ  หมายความวา ใหจํากัด
ความตองการของตนลง เพราะความตองการของมนุษยมีไมจํากัด หากไมจํากัดความตองการ จะกอ
ปญหาใหชีวิตไมมีที่ส้ินสุด ทั้งชีวิตตน และ ชีวิตผูอ่ืน หลักปฏิบัติ ไดแก  ไมโลภ เมื่อมีทรัพยสินถึง
ระดับหนึ่งแลวก็รูจักพอ  ถาไดเพิ่มมาอีก   ก็เผ่ือแผใหเพื่อนมนุษยผูยากไร   ประมาณในการกินอยู   
มีรายไดเทาใดใชจายแคนั้น และควรใหเหลือเก็บออมบาง พยายามจํากัดความอยากได ใหอยูในวง
จํากัด สวนทําใหพอนั้น หมายความวา อยาปลอยใหชีวิตขาดแคลนแรนแคน จงทํางาน รวบรวม
ทรัพยากรที่มีอยู สรางสินคาและบริการ ใหพอกับความจําเปนในชีวิตของตนเอง  โดยมีหลักสําคัญ
วา พึ่งตนเอง   หลักปฏิบัติ  ไดแก  ผลิตสินคาหลายอยาง   เพื่อกินเองใชเอง เพื่อลดการพึ่งพาตลาด 
พึ่งตนเองใหมากที่สุด  เมื่อรูหลักแลวก็ทําใหเกิดแนวทางการดําเนินชีวิต  ไดแก ประหยัด ไมควร
ซ้ือก็อยาซ้ือในสิ่งที่ไมจําเปน  ซอมแซมสิ่งที่ซอมไดนํามาใชใหมไมตองซื้อ  ดังนั้นหากนักเรียนยึด
ถือตามแนวหลักธรรมในขอนี้จะรูจักประมาณตน ไมมีความอยากไดในสิ่งที่ไมจําเปน รูจักฐานะ
ของตนเอง    มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูแลว    และใชส่ิงนั้นอยางรูคุณคา  เกิดประโยชนมากที่สุด   
ซ่ึงจะมีผลทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัดขึ้นในตนเอง

สําหรับการคลอยตามผูอ่ืนนั้น ก็เปนอีกปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดเชนกัน
การคลอยตามผูอ่ืนในดานการประหยัดของนักเรียนจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อนักเรียนตองการทําตัวเอง
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ใหเหมือนกับผูอ่ืน ที่เขามีพฤติกรรมการประหยัดกันในสังคม  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษา
เฉพาะการคลอยตามบุคคลใกลชิด และการคลอยตามสื่อมวลชน   ดังที่ มิลเลอร( Miller 1979,
อางถึงใน วิชาญ  รุงอรุณ 2533:49)  ไดกลาววา  พอแมจะเปนกลุมอางอิงเบื้องตนของบุคคลตั้งแต
แรกเกิด  แตเมื่อเด็กเขาสูชวงวัยรุน  กลุมเพื่อนและสื่อมวลชนจะเพิ่มความสําคัญขึ้นตามลําดับ
เนื่องจากการพัฒนาการตามวัยของนักเรียนวัยรุนนี้  พบวา บุคคลใกลชิดกับนักเรียน ไดแก บิดา
มารดาหรือผูปกครอง  ครู  ญาติมิตร และกลุมเพื่อน  จะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของนักเรียนมาก
กวากลุมอ่ืนๆและนักเรียนชวงวัยนี้ตองการใหบุคคลที่อยูใกลชิดยอมรับ และเห็นพองกับพฤติกรรม
ที่ตนเองปฏิบัติ  ฉะนั้นเมื่ออยูใกลชิดไดรวมกิจกรรมกัน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   แสดง
ทรรศนะและความคิดเห็นตางๆกันในกลุม  จึงทําใหพฤติกรรมของนักเรียนในวัยนี้  มีการแสดง
พฤติกรรมคลอยตามพฤติกรรมของบุคคลใกลชิด นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังมีผลตอการคลอยตาม
ของนักเรียนวัยรุน คือ ส่ือมวลชนมีนําเสนอขอมูลขาวสารทางสื่อตางๆ ในชีวิตประจําวันอยูเปน
ประจํา ทําใหนักเรียนวัยรุนไดพบเห็นอยูบอยๆ จึงมีผลทําใหนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมคลอยตาม
อยางสื่อมวลชนได     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเคลมานล (Kelman 1958, อางถึงใน ศักดิ์ไทย
สุรกิจบวร 2545:117) ไดนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการคลอยตามอันเกิดจากอิทธิพลทาง
สังคม  เมื่อวิเคราะหทฤษฎีของคาลแลว  พบวา ปรากฏการณอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคมที่มีตอ
มนุษยนั้น  จัดเปนขบวนการ  3 แบบ  คือ  การยอมทําตาม  การทําตนใหเหมือนและการซึมซับจาก
พฤติกรรมที่ไดเห็นจากบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคม มีผลทําใหเกิดการคลอยตามได โดยเฉพาะการ
คลอยตามจากบุคคลที่อยูใกลชิดกับนักเรียนไดแก  บิดามารดาหรือผูปกครอง เพื่อนและสื่อตางๆ   
ดังที่ ฐิติวรรณ  สุกใส ( 2541: 24 )   ไดกลาววา   ลักษณะตางๆที่ผูปกครองทําเปนแบบอยาง  เพื่อใช
การอบรมเลี้ยงดูลูก  ยอมสงผลตอพฤติกรรมของลูกที่แสดงออกมา  และจะเปนลักษณะเฉพาะตัว
ของแตละบุคคล  สอดคลองกับ วันทนีย   อุบลแยม  (2545 : 37) กลาววา  การที่เด็กมีนิสัยความรับ
ผิดชอบนั้นมาจากการคลอยตามผูปกครอง   ขณะเดียวกันก็พบวาเพื่อนมีอิทธิพลตอเด็กในวัยนี้เชน
กัน  เพราะเด็กนักเรียนจะมีพฤติกรรมในการฟงเพื่อน   และคลอยตามเพื่อน    ดังที่    ประนอมศรี
ดุลยานนท ( 2533  :  43-66) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมวัยรุน คือ การที่เด็กวัยรุนใกล
ชิดกับสิ่งใดอยูเสมอ    การคลอยตามอยาง หรือการติดนิสัยจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว เมื่อวัยรุนคบเพื่อน
จึงชอบเลียนแบบทางการแตงตัว     การพูด     การคิด      ตลอดจนแนวทางความประพฤติ        ดังที่
สุชา จันทรเอม (2542 :153) ไดกลาวถึงเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อนวา  วัยรุนพยายามที่จะหา
เพื่อนที่อยูในรุนราวคราวเดียวกันมีรสนิยมเหมือนกัน เพื่อจะไดเอาไวคบหาสมาคมพูดคุยสังสรรค     
กลุมของเด็กวัยรุนนี้  มีอิทธิพลอยางมากตอความประพฤติ  การแตงกาย  กริยาทาทางมีการพยายาม
คลอยตามกัน  เพื่อใหเกิดเปนสัญลักษณประจํากลุม   สวนสื่อสารมวลชนก็มีผลตอพฤติกรรมการ
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คลอยตามของนักเรียนเปนอยางมากเชนกัน  เนื่องจากการติดตอส่ือสารในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมี
ความทันสมัยกาวหนาอยางมาก  เด็กนักเรียนจึงรับสื่อไดงาย หลายดานทําใหเกิดการคลอยตามสื่อ
ไดงาย   และส่ือมวลชนมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อกันอยูเปนประจํา  สําหรับสื่อ  ไดแก  
หนังสือพิมพ   วารสาร   นิตยสาร   คอมพิวเตอร  วิทยุ  โทรทัศน   และภาพยนตร ส่ิงเหลานี้เปนสิ่ง
ที่มีอิทธิพลตอเด็กนักเรียนวัยรุนเปนอยางยิ่ง  เพราะเด็กวัยนี้คลอยตามไดงาย ชอบแสวงหาสิ่งแปลก
ใหมและตื่นเตน  โดยไมคํานึงถึงวาส่ิงนั้นจะดีหรือไม  เพราะการนําเสนอขาวสารเรื่องราวตางๆ  
มักเปนไปในทํานองยั่วยุใหเด็กวัยรุนแสดงพฤติกรรมเดนๆ เชน กลุมวัยรุนปลนธนาคาร เด็กจะมี
ความรูสึกวา ตนเองทําบางก็จะเหมือนพระเอกในหนัง ภาพลามกยั่วยุกามารมณหรือเร่ืองราว ตางๆ  
ยอมมีผลตอพฤติกรรมวัยรุนไดงายกวาวัยอ่ืนๆ (สมพร  สุทัศนีย 2544 :95)    ดังที่    สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนําการทํามาหากินในปจจุบัน  จากหนังสือพิมพไทยรัฐ  
ฉบับวันที่  26  มกราคม  2541  ซ่ึงมีขอความตอนหนึ่งที่กลาวถึงส่ือวา  ในปจจุบันที่เกิดขึ้น  คือ การ
ที่ประชาชนมีคานิยมแหงวัตถุนิยมทําใหตองประสบกับปญหาวิกฤติอยูในขณะนี้  ซ่ึงเกิดจากผลการ
ปลุกกระแสดวยโฆษณา  และการสื่อขอมูลดวยขาวสาร  ตัวอยางเชน  ในปจจุบันพวกเราตองนุง
กางเกงยีนสริมแดง บางคนนาฬิกาที่ใสตองแทคฮอยเลอร สวนผูหญิงก็ตองหิ้วกระเปาหลุยสวิคตอง 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนถูกสรางกระแสขึ้นมาทั้งนั้น (นิรนาม 2541:24, อางถึงในอัจฉรา ผองอุดม2546:2) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน หากสื่อมวลชนทุกฝายหันมาเนนโฆษณาประชาสัมพันธรณรงคใน
เร่ืองการประหยัดการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ก็จะมีผลทําใหนักเรียนวัยรุนเกิดการคลอยตาม และ
สงผลใหเกิดความตระหนักในการใชจายเงิน ส่ิงของเครื่องใช และทรัพยากรธรรมชาติไดอยางถูก
ตอง     ทําใหเกิดพฤติกรรมการประหยัดตามสื่อมวลชนนั้น     นอกจากปจจัยที่ไดกลาวมาแลวนั้น
ยังมีปจจัยอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัด  คือ  การสนับสนุนทางสังคม   อันไดแก  
ครอบครัว และโรงเรียน  ซ่ึงครอบครัวจะเปนสถาบันแรกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมของ
เด็กนักเรียน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากโรงเรียนนั้นไมวาจะเปนการใหความ
ชวยเหลือ   พัฒนา   สงเสริม  การดูแลเอาใจใส การเปนแบบอยางที่ดี   การอบรมสั่งสอนและการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา   ใหนักเรียนรูจักการใชจายอยางประหยัดลวนแลว  แตเปนการเสริมสรางให
นักเรียนวัยรุนเกิดพฤติกรรมการประหยัดได  สวนโรงเรียนนั้นเปนสถาบันรองมาจากครอบครัว  
เด็กใชชีวิตไปโรงเรียนวันละประมาณ 5 ช่ัวโมง  ในระยะนี้เด็กมีส่ิงแวดลอมตางๆ ที่จะลอมรอบตัว
เด็กซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทตอการพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนมีสวนเสริมสรางในดานบุคลิกภาพ   
พฤติกรรม  และ ส่ิงแวดลอมใหแกตัวเด็ก( ประยูรศรี  มณีสร  2540  : 151)  ครู อาจารยชวยดูแลให
ความรู  แนะนําส่ังสอนใหเด็กรูจักการวางแผนการใชจายอยางเหมาะสม  เปนการสนับสนุนใหเด็ก
มีพฤติกรรมการประหยัดเกิดขึ้น  ดังที่  ศิราพร  งามแสง (2546 :61-62) กลาววา การที่บุคคลไดรับ
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การชวยเหลือจากผูที่ใกลชิดในดานตางๆ เปนตนวา ใหขอมูลขาวสาร ใหความชวยเหลือทางดาน
กําลังทรัพย วัตถุส่ิงของ ใหการยอมรับผูที่รับการชวยเหลือวาเปนบุคคลหนึ่งในเครือขายของสังคม
ที่เขาอาศัยอยู  ทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดการพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง 
แลวยังมีผลทําใหบุคคลนั้นบรรลุเปาหมายตามที่ผูใหการชวยเหลือตองการได    จะเห็นไดวาการให
การสนับสนุนทางสังคมไมวาจากครอบครัวโดยมีผูปกครองและญาติพี่นองคอยใหความชวยเหลือ
ดานตางๆ หรือจากโรงเรียน  โดยมีครู อาจารยและเพื่อนนักเรียนที่คอยใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองการประหยัดการใชจายเงิน ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งในการที่จะสนับสนุนใหเด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัดขึ้น

จากประเด็นปญหาและผลการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดดังกลาวขางตน  จะเห็นวา
ปจจัยอัน  ไดแก     การมีวินัยในตนเอง     ความสันโดษ      การคลอยตามผูใกลชิด     การคลอยตาม
ส่ือมวลชน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมีผล
ตอพฤติกรรมการประหยัดทั้งส้ิน  และจากการศึกษาพัฒนาการของนักเรียนในชวงชั้นที่   4  เปนวัย
ที่รักอิสระเสรีตองการตัดสินใจดวยตนเอง มีการใชจายเงินดวยตนเองอยางอิสระ โดยไมไดวางแผน
ในการใชจายอยางระมัดระวัง  จะใชจายอยางฟุมเฟอย    และนอกจากนี้กลุมนักเรียนในชวงชั้นนี้
กําลังเติบโตเปนผูใหญในอนาคตขางหนา      ซ่ึงจะเปนกําลังอันสําคัญ     และเปนแบบอยางที่ดีของ
ครอบครัวในภายหนา        จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจ   ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4  วาปจจัยใดบางที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัด    ทั้งนี้เพื่อจะไดนําขอมูล
จากผลศึกษาที่ไดในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนชวงชั้นที่ 4 นําไปปฏิบัติใหเกิด
พฤติกรรมการประหยัดอยางจริงจัง หนวยงานการศึกษาที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลใน
การจัดทําหลักสูตรในการเรียน  การสอน    และ เปนนโยบายที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การประหยัดใหกับนักเรียนได นอกจากนี้แลวยังเปนการปลุกจิตสํานึกใหนักเรียนรูจักเห็นคุณคา
ของการประหยัดโดยคํานึงถึงความจําเปนในการใชจายเงินสิ่งของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เปนสวนตัว   และสวนรวม  มีความตระหนักในการใชจายอยางประหยัด และมีการเก็บออมอยาง
เหมาะสม    เพื่อไวใชไดในระยะยาว       ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยในการใชจายเงิน
ชวยสรางฐานะทางครอบครัวใหมีความมั่นคง และเปนการดําเนินชีวิตอันที่จะเปนแบบอยางที่ดีแก
สังคมตลอดจนประเทศชาติตอไปในอนาคต
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จุดประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด    

การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน  และพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  ไดแก เพศ  ลักษณะการพักอาศัย  
อาชีพของผูปกครอง  รายรับที่ไดจากผูปกครอง  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง

3. เพื่อศึกษาวา   การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด  
การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    และการสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปญหาการวิจัย
1. การมีวินัยในตนเอง     ความสันโดษ     การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตาม

ส่ือมวลชน   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  และ
พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
อยูในระดับใด

2. นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีขอมูลสวนบุคคลตางกันเกี่ยวกับเพศ  ลักษณะการพักอาศัย
อาชีพของผูปกครอง  รายรับที่ไดจากผูปกครอง  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง มีพฤติกรรม
การประหยัดแตกตางกันหรือไม   อยางไร

3. การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ     การคลอยตามบุคคลใกลชิด     การคลอยตาม
ส่ือมวลชน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  เปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐมหรือไม  อยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีเพศตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน
2. นักเรียนชวงชั้นที่    4    ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน      มีพฤติกรรมการประหยัด
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แตกตางกัน
3. นักเรียนชวงชั้นที่   4    ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน      มีพฤติกรรมการประหยัด

แตกตางกัน
4. นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัด

แตกตางกัน
5. นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการ

ประหยัดแตกตางกัน
6. การมีวินัยในตนเอง     ความสันโดษ     การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตาม

ส่ือมวลชน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษา  อําเภอ

กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมที่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2548  จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โรงเรียนศาลาตึกวิทยา     และ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  รวมจํานวน 1,919  คน ( สํานักงานการศึกษาจังหวัด
นครปฐม 2548 )

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษา  อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2548 จํานวน 4 โรงเรียน  จํานวน 340  คน 
ซ่ึงไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรของยามาเน ( Yamane, อางถึงใน ประคอง  

กรรณสูต 2542  : 10-11 ) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95    สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  และ

ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น ( Stratified  Random  Sampling ) ตามสัดสวนประชากรจําแนก
ตามชั้นและเพศ

ตัวแปร  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   มีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปน
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1.1 ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก     เพศ     ลักษณะการพักอาศัย     อาชีพของผูปกครอง
รายรับที่ไดจากผูปกครอง  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง

1.2 การมีวินัยในตนเอง
1.3 ความสันโดษ
1.4 การคลอยตามบุคคลใกลชิด
1.5 การคลอยตามสื่อมวลชน
1.6 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
1.7 การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน

2.  ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมการประหยัด

คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน  ผูวิจัยไดนิยามความหมาย

ของคําตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้
1.  พฤติกรรมการประหยัด   หมายถึง   การที่นักเรียนแสดงออกถึงการยับยั้งใจและรูจัก

วางแผนการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่เปนของสวนตัวและสวนรวม
ตามความจําเปน  ไมสุรุยสุรายหรือฟุมเฟอย  ใชจายตามฐานะ  มีการใชจายส่ิงของอยางระมัดระวัง 
ใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด    รูจักรักษา    ซอมแซมใหใชการไดยาวนาน   และรูจักใชส่ิงของที่
ทดแทนกัน   ประกอบดวย

1.1  การประหยัดเงิน  หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงออกถึงการยับยั้งใจและรูจักวาง
แผนการใชจายเงินที่มีอยูหรือที่หามาไดอยางระมัดระวังและเหมาะสมกับรายจาย   เมื่อจะซื้อส่ิงของ
ตองคิดกอนซ้ือโดยดูความจําเปนกอนหลัง ความเหมาะสมกับราคา  เปนประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัวอยางแทจริง

1.2 การประหยัดส่ิงของเครื่องใช หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงออกถึงการยับยั้งใจ
และรูจักวางแผนการใชส่ิงของเครื่องใชประเภทเครื่องแตงกาย  เครื่องมือ   และอุปกรณตางๆ   ทั้งที่
เปนของตนเองและสวนรวมอยางระมัดระวังและเหมาะสมกับประเภทของงาน ใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด  มีการซอมแซมหรือเก็บรักษาใหใชงานไดยาวนาน

1.3 การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงออกถึงการรูจัก
วางแผนในการใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทพลังงานน้ํามัน ไฟฟา  น้ํา   ทั้งที่เปนของตนเองและ
สวนรวมอยางระมัดระวังใหเกิดประโยชนสูงสุดและรูคุณคาของทรัพยากร  มีการอนุรักษใหใชได
ระยะยาวนาน
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2. การมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  การที่นักเรียนควบคุมตนเองใหอยูในกฎระเบียบหรือ
เปนไปตามขอกําหนดของตนที่ตั้งไว ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมการประหยัด มีการทําบัญชีรับ – จาย
เงิน ส่ิงของและทรัพยากร  เพื่อควบคุมการใชจายของตนเองไดอยางเหมาะสม  การเก็บเงินสะสม
ใหไดเทากับราคาสิ่งของที่ตองการแลวจึงทําการซื้อตามที่ตั้งใจไว

3.  ความสันโดษ  หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงออกถึงการรูจักความยินดี ความพอดี 
ความพอใจและยับยั้งความปรารถนาของตนเองในการใชจายเงิน  สิ่งของเครื่องใชและทรัพยากรให
อยูในขอบเขตที่เหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู  เปนอยู  กําลังทรัพย  กําลังปญญา  ตามความสามารถและ
ฐานะความเปนอยูของตนเอง

4.  การคลอยตามบุคคลใกลชิด   หมายถึง  การที่นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
เองใหสอดคลองหรือเปนไปในทางเดียวกันกับบุคคลหรือกลุมคนที่อยูใกลชิด ไดแก บิดามารดา
หรือผูปกครอง ญาติ  ครูและกลุมเพื่อนในดานการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

5.  การคลอยตามสื่อมวลชน  หมายถึง   การที่นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ใหสอดคลองหรือเปนไปในทางเดียวกันกับสิ่งที่ส่ือมวลชนไดนําเสนอผานสื่อประเภทโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือหนังสือพิมพ  นิตยสารและวารสาร ที่เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของ
เครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ

6.  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   หมายถึง   การที่นักเรียนไดรับการสงเสริม
ชวยเหลือและพัฒนาโดยการใหคําแนะนํา  การเอาใจใส  การเปนตัวอยางที่ดี  และการยกยองให
กําลังใจจากบิดามารดา    หรือผูปกครอง    หรือบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ     ในครอบครัวในการแสดง
พฤติกรรมประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ

7.  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนไดรับการสงเสริมชวย
เหลือและพัฒนาโดยการจัดกระบวนการการเรียนการสอน แนะนํา เอาใจใส เปนตัวอยางที่ดี ยกยอง
ใหกําลังใจจากผูบริหารโรงเรียน    ครูอาจารย และบุคคลอื่นๆในโรงเรียน    ในการแสดงพฤติกรรม
ประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ

8.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4  หมายถึง  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน 4 โรงเรียนในเขตอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 
2548 ไดแก  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โรงเรียน
ศาลาตึกวิทยา และโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.  ทําใหทราบถึงระดับ     การมีวินัยในตนเอง      ความสันโดษ     การคลอยตามบุคคล

ใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนในอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนในอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ  ลักษณะการพักอาศัย  อาชีพของผูปกครอง
รายรับที่ไดรับจากผูปกครอง และ ลักษณะรายรับที่ไดรับจากผูปกครอง

3. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนในสถานศึกษา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
                   4.  หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการประหยัดสามารถนํา
ขอมูลจากผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลและเปนแนวทาง
ในการสงเสริมใหเด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด  
ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีรายละเอียดตามลําดับหัวขอ  
ดังนี้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัด
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีวินัยในตนเอง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสันโดษ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคลอยตาม
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการประหยัด

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพฤติกรรมการประหยัดนั้น เพื่อให
เขาใจในเนื้อหารายละเอียด  ไดแบงนําเสนอตามประเด็นดังนี้

1.1 ความหมายของการประหยัด
1.2 ประเภทของการประหยัด
1.3 ประโยชนของการประหยัด
1.4 คุณลักษณะของผูมีพฤติกรรมการประหยัด
1.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัด
1.6 แนวทางการสรางเสริมพฤติกรรมการประหยัด
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัด

1.1  ความหมายของการประหยัด
“การประหยัด”   เปนพฤติกรรมที่พึงประสงคในสังคมทุกชนชาติ  เพราะถาประชาชน

ในทุกระดับเศรษฐกิจสังคม รูจักใชจายทรัพยสินของตนอยางมีประสิทธิภาพ สังคมและประเทศ
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ชาติก็จะมีเศรษฐกิจดี  มีความเปนปกแผนมั่นคง  ทําใหมีผูกลาวถึงความหมายของคําวา “ประหยัด”  
ไดหลากหลายดังนี้

แปลก  สนธิรักษ  (2513  :  127)  กลาวถึง  “การประหยัด”  โดยใชคําวา  “มัธยัสถ”  วา  
หมายถึง การใชจายอยางปานกลาง  พอใหความสุขตามความจําเปนของชีวิต  คนมัธยัสถหรือคน
ประหยัดนั้นยอมใชจายอยางมีเหตุผล  รูจักประมาณตัววาควรใชจายอะไรบาง  รูวาส่ิงใดควรเสีย  
ส่ิงใดไมควรเสีย  เงินรายไดที่หามาไดเมื่อเหลือจากการใชจายก็เก็บไวเปนทุนรอนตอไป  โดยเลือก
พิจารณาแตเฉพาะการลงทุนที่เหมาะสมและมั่นคง

สํารอง  เพ็งหนู  (2524 :1, อางถึงใน รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ 2547:12)  กลาววา  การ
ประหยัด  หมายถึง  การรูจักใชจายทรัพยสิน  หรือทรัพยากรที่พึงสงวนไวอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคา  รวมถึงการปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพฐานะและความเปนอยูแหงตน

วิชิต   อิสระวิริยะกุล (2527 : 117-118 )     ในโครงการสอนเรื่องการประหยัด  ซ่ึงสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  ไดใหความหมายของการประหยัด คือ  การรูจักจายทรัพยสิน 
หรือทรัพยากรที่พึงสงวนไวอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมถึงการปฏิบัติตนอยางถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจความเปนอยูแหงตน

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2529 : 2)  ใหความหมาย
ของ  “การประหยัดและการออม”  วา  หมายถึง    การรูจักออมทรัพยสิน   เวลา    ทรัพยากร  ทั้ง
สวนตนและสังคมตามความจําเปนใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด  รวมทั้งการรูจักดํารงชีวิตให
เหมาะสมกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตนและสังคม

กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 13 )  ใหความหมาย  
“ประหยัด”  วา  หมายถึง  การรูจักใชจายเงินหรือส่ิงของเครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆ  ตามความจํา
เปนหรือความตองการอยางมีเหตุผล  โดยยึดหลักความพอดีและเหมาะสม  คือ  พยายามใชใหนอย
ที่สุดแตคุมคา  และไดประโยชนมากที่สุด

อํานวย  แตงรอด  (2540  : 8)  ใหความหมาย  “ประหยัด”  วา หมายถึง  การรูจัก 
อดออม การรูจักบริโภคสินคาเทาที่จําเปนและลดการใชจายที่ฟุมเฟอย

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (ราชบัณฑิตยสถาน2546 : 510)  ให
ความหมาย  “ประหยัด” วา  ยับยั้งระมัดระวัง  เชน  ประหยัดปาก  ประหยัดคํา  ใชจายแตพอควรแก
ฐานะ

พงศจิรา  สินพยัคฆ (2542 : 60) ใหความหมาย “การประหยัด” โดยใชคําวา “การออม”  
วา  หมายถึง   การลดการบริโภคในปจจุบันเพื่อสามารถบริโภคในอนาคตไดมากขึ้น อาจกลาวได
วา การประหยัดหรือการออมคือการบริโภคอยางฉลาด  รูจักบริโภคเศรษฐทรัพยในปริมาณที่พอดี
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กับความตองการหรือความจําเปนจริง ๆ  จึงมีผลใหมีรายไดเหลือเก็บเปนเงินออมเพื่อการใชจายใน
อนาคตได

สุภัทรา  เฮงวาณิชย (2541:20)  ใหความหมายของพฤติกรรมประหยัดวา  หมายถึง  
การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางประหยัด  ตามการรับรูภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประชาชน
ในดานตางๆ เชน ความเปนอยูในบาน ที่ทํางาน โรงเรียน  การพักผอนหยอนใจ  การศึกษา  เปนตน

รังสรรค  หนองสองหอง (2542 : 2)  กลาวถึงความหมายของการประหยัดไววา  การ
ประหยัดไมใชการตระหนี่ถ่ีเหนียว  แตหมายถึงการรูจักใชเงินหรือทรัพยากรอยางมีคุณคา

ภัทราพันธ  หรุนรักวิทย    (2545 : 36)  การประหยัด หมายถึง การตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญ  รวมทั้งรูจักใชทรัพยสิน  เวลา  และส่ิงของเครื่องใชใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด

รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ (2547  : 12)  สรุปไดวา  “การประหยัด”  หมายถึง   การรูจักใช
ทรัพยสิน และทรัพยากรทั้งสวนตัวและสวนรวมตามความจําเปน  ใหเกิดประโยชน และคุมคามาก
ที่สุด

ฉะนั้นจากความหมายของการประหยัดขางตน  พอสรุปไดวา   การประหยัด  หมายถึง  
การแสดงออกถึงการรูจักยับยั้งใจและรูจักวางแผนในการใชเงิน  ส่ิงของเครื่องใช  และ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ เปนสวนตนและสวนรวมอยางระมัดระวัง  พอดีกับความจําเปน  
เกิดประโยชนสูงสุด  คุมคา สมควรแกฐานะและรักษาไวใหมีใชไดยาวนาน

1.2  ประเภทของการประหยัด
สํารอง  เพ็งหนู  (2524  : 2-4,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กองวิจัยการศึกษา,

กรมวิชาการ  2542 :19) ไดแบงประเภทของการประหยัดออกเปนประเภทตางๆ  ดังนี้
1. การประหยัดทรัพย  หมายถึง  การรูจักใชจายทรัพยสินเงินทองที่มีอยูหรือที่หามาได

ในทางที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอตนเองและครอบครัวตามความจําเปนอยางแทจริง  
สามารถปลูกฝงไดไดแก แบงทรัพยออกเปนสัดสวน ใชจายตามสัดสวนใหพอดี  เลือกซื้อหาสิ่งของ
หรือเครื่องใชตามควรแกฐานะ ไมเที่ยวเตรในสถานเริงรมยตางๆ  ละทิ้งคานิยมที่ไมดี  เชน ใชของ
ราคาแพงๆ นิยมใชของมาจากตางประเทศ

2. การประหยัดเวลา  หมายถึง  การที่รูจักคุณคาของเวลาและใชเวลาใหเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคมใหมากที่สุด  โดยไมปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน  ไดแก  รูจักแบง
เวลาใหเปนสัดสวนและใชเวลาใหถูกทาง  พยายามใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด  ไมทําใหคน
อ่ืนเสียเวลาเพราะตัวเราเปนตนเหตุ
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3. การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ    หมายถึง     การรูจักประโยชนและคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ   เชน  ดิน  น้ํา   อากาศ   แรธาตุ  ตนไม  เปนตน  ที่มีอยูตามธรรมชาติโดยสามารถ
ใชประโยชนในทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตอตนเองและสังคม ไดแก ใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาไมทําลายทรัพยากรใหเสียหาย  ตองถือวาเปนเจาของรวมกัน ควรหา
เพิ่มหรือสรางขึ้นมาทดแทนสวนที่เสียหาย

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2529 : 74)ไดกลาวถึง
ประเภทของการประหยัดไวดังนี้

1. การประหยัดเงิน   หมายถึง  การรูจักวางแผน  การใชจายเงินใหเกิดประโยชนคุมคา
มากที่สุด  เหมาะสมกับรายรับมีการเก็บออมยับยั้งความตองการของตน  อันเปนผลทําใหใชเงินอยู
ในของเขตที่พอเหมาะพอควร  ตัดสินใจใชเงิน  โดยคํานึงถึงประโยชนความคุมคา  ความจําเปน
ของตนเองอยางรอบคอบไมตระหนี่ถ่ีเหนียวเกินไป

2. การประหยัดเวลา  หมายถึง     การรูจักวางแผนการใชเวลาของตน    ใชเวลาใหเกิด
ประโยชน   คุมคามากที่สุด

3. การประหยัดทรัพยากร หมายถึง  การใช และรักษาวัตถุส่ิงของที่มีอยูตามธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. การประหยัดสิ่งของเครื่องใช  หมายถึง  การรูจักใชส่ิงของเครื่องใชของตนและสวน
รวมใหเกิดประโยชน  คุมคามากที่สุด   รักษาและซอมแซมสิ่งของเครื่องใชทั้งของตนเองและของ
สวนรวมใหใชงานไดอยูเสมอ  ไมใชจายส่ิงของเครื่องใชอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนดวยความ
เคยชินหรือความสะดวกสบายของตน เชนใหความรวมมือในการประหยัดไฟฟาและน้ําประปาของ
สวนรวม

วิชิต  อิสระวิริยะกุล(2527:117-118 ) แบงการประหยัดเปน 3 ประเภท  คือ
1. การประหยัดทรัพย  หมายถึง  การรูจักจัดสัดสวนรายไดของตนตามความจําเปน  รู

จักเลือกซื้อส่ิงของที่สามารถใชไดอยางคุมคามากที่สุดไมฟุมเฟอยสุรุยสุราย  เลือกใชจายแตส่ิงที่จํา
เปนเทานั้น

2. การประหยัดเวลา  หมายถึง  การรูจักคุณคาของเวลาและใชเวลาใหเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคมใหมากที่สุด  โดยไมปลอยเวลาใหผานไปโดยไรประโยชน

3.การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรูจักประโยชนและคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ  เชน  ดิน  น้ํา  อากาศ  ตนไม เปนตน  ที่มีอยูตามธรรมชาติ  โดยใชใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคาตอตนเองและสังคม
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จากการศึกษาเอกสารในเรื่องประเภทของการประหยัดนั้นมีทั้งสวนที่คลายและสวนที่
ตางกัน  แตโดยภาพรวมแลวนั้นพอที่จะสรุปไดวา  การประหยัดแบงออกเปน  4 ประเภท  ไดแก  
การประหยัดเงิน  การประหยัดเวลา  การประหยัดสิ่งของเครื่องใช  และ ทรัพยากรตามธรรมชาติ

1.3 ประโยชนของการประหยัด
การประหยัด      เปนคุณธรรมที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง    ในสังคมของชนชาติที่ถือวา

เปนอารยชน เพราะถาทุกคนในประเทศชาติรักการใชจายทรัพยของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
ครอบครัว  สังคมและประเทศชาตินั้นจะมีเศรษฐกิจดี มีความเปนปกแผนมั่นคง   ปจจุบันคนไทย
เกือบทั้งประเทศกําลังประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ถึงแมวาจะมีโครงการใหความชวยเหลือ
จากสถาบันและหนวยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน  แตแนวทางเหลานั้นก็ยังไมเพียงพอที่จะบําบัด
ทุกขของประชาชนได  เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงมาก  อยางไรก็ตามหลายฝายก็เชื่อวา  พลัง
ความรวมมือรวมใจจากประชากรที่มีคุณภาพจะชวยนําพาประเทศชาติใหรอดพนจากวิกฤตครั้งนี้
ไปไดดวยเหตุผลนี้การพัฒนาคุณภาพของประชากร จึงเปนเรื่องที่สําคัญและคุณธรรมที่เอื้อตอการ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจก็คือพฤติกรรมประหยัดดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
(รัชกาลที่ 9)  ที่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหม     เมื่อปพุทธศักราช 2503 
ความวา “ขาพเจาใครจะไดกลาวถึงความสําคัญของการประหยัด  ซ่ึงรัฐบาลไดชักชวนใหแตละคน
ปฏิบัติ  คงจะไดตระหนักอยูทั่วกันแลววา  การใชจายโดยการประหยัดนั้นจะเปนหลักประกันความ
สมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว  ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา  การ
ประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะกับผูประหยัดเทานั้น   แตยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติ
อันขึ้นอยูกับฐานะความเปนอยูของประชาชนพลเมือง  ถาแตละคนทําการประหยัดและชวยผดุง
ฐานะของตนเองเปนสวนรวม ”

จากกระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานใหแกพสกนิกรชาวไทยเพื่อนําไปประพฤติ
ปฏิบัติกันแลว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ( รัชการที่ 9 )  ก็ยังทรงเปนผูนําดานการประหยัดคือ  
ทรงดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่กําลังเปนอยู    จะทรงใชของแพงแคไหนก็ได  
แตพระองคกลับไมทรงทําเชนนี้  ตัวอยางเชน  รถพระท่ีนั่งที่ทรงใชอยูนี้อายุกวา 10 ปแลว  ไมทรง
ตองการเปลี่ยน  ฉลองพระองคปแลวปเลาก็จะทรงอยูในลักษณะนั้น   ฉลองพระบาทก็ทรงใชของที่
ผลิตในประเทศ  นาฬิกาก็ทรงใชอยูเรือนนั้น  ราคาไมเทาไร  หรืออยางการเสวยก็เชนกัน  เสวยโดย
ไมเคยปรุงแตงรสชาติและทรงไมเคยบนวาอรอยหรือไมอรอย   เครื่องใชทุกอยางของพระองคนั้น
ทรงใชอยางประหยัด  ทรงเปนผูนําดานการประหยัดอยางแทจริง  ทรงใชชีวิตสวนพระองคอยาง
เรียบงาย”  (สุเมธ  ตันติเวชกุล 2530 : 62, อางถึงใน รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ )
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จะเห็นไดวา จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแสดงใหเห็น
วา  พระองคทานใหความสําคัญกับพฤติกรรมประหยัดมาก  ดังนั้น  ประชาชนชาวไทยทุกคน โดย
เฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชวงวัยรุนที่กําลังศึกษาอยู  สมควรที่จะนําแนวทางของพระองคมาประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนนิสัย   ซ่ึงหากปฏิบัติตามแลวก็จะไดรับผลประโยชนของการประหยัดคือ  ทําให
ตั้งตัวได  มีฐานะมั่นคง   เปนคนมีระเบียบในการดํารงชีวิต   ทําใหครอบครัวมั่นคง  ไมเดือดรอน  
ประเทศชาติเจริญรุงเรือง  และเศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมั่นคง

สรุปแลวจะเห็นวา  พฤติกรรมการประหยัดมีความสําคัญมากในทุกยุคทุกสมัย   
ฉะนั้นนักเรียนในชวงวัยรุนทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกันประหยัด   ซ่ึงจะชวยนําพาไปสูความ
สมบูรณพูนสุขของตนเองและครอบครัว  กลาวคือ  เมื่อนักเรียนรูจักการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่อง
ใชและทรัพยากรธรรรมชาติทั้งที่เปนของสวนตนและสวนรวมนั้นจนเปนนิสัยเกิดพฤติกรรมการ
ประหยัดขึ้นตั้งแตยังเยาววัย  ทําใหมีเงินเก็บเงินสะสมไวใชในอนาคต  มีส่ิงของเครื่องใชและ               
ทรัพยากรธรรมชาติใชไดยาวนานเปนการชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนาทั้งของตนเอง
และครอบครัว  เมื่อเติบโตเปนผูใหญในอนาคตจะเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ

1.4 คุณลักษณะของผูมีพฤติกรรมการประหยัด
ชาตรี  ศิริสวัสดิ์ ( 2541:13 )  ไดกลาวถึงบุคคลที่มีการกระทําใหเกิดการประหยัดวา

ควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไมแปรเปลี่ยนไปตามแฟชั่น  ใชจายเงินจํานวน
นอยของตนใหเกิดประโยชนมากที่สุด  คิดกอนใชจายและจายเทาที่จําเปนเสมอ   ไมใชจายอยาง
สุรุยสุรายฟุมเฟอย  แตก็มิไดตระหนี่ถ่ีเหนียวจนเกินสมควรแกเหตุ   รูจักใช  ดูแลและบูรณะทรัพย  
ส่ิงของเครื่องใชทั้งของตน และของสวนรวม  มีการวางแผนใชจายใหรอบคอบโดยมีสัดสวน   และ
รูจักมีความคิดเพิ่มพูนทรัพย  ดวยการแบงเก็บหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอีก

จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ลักษณะของผูที่มีพฤติกรรมการประหยัดนั้นจะเปน
ผูที่รูจักวางแผนและคิดกอนที่จะใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ  ใหเกิด
ประโยชนและคุมคาที่สุด ไมใชจายอยางสุรุยสุรายฟุมเฟอย มีการดูแลและบูรณะทรัพย  ส่ิงของ
เครื่องใชทั้งของตนและของสวนรวมใหใชไดยาวนาน

1.5 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการประหยัด
พฤติกรรมการประหยัดเปนการผสมผสานกันระหวางความรูความคิด ความเชื่อ เจต

คติ  คานิยม และความคิดเห็นที่เกิดจากผลการประเมินคาความสําคัญดานการประหยัดที่ผานมา
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ  ซ่ึงเปนกระบวนการรับรู ที่มีสถาบันตางๆ  เปนเครื่อง
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กําหนด เชน  ครอบครัว  โรงเรียน  กลุมเพื่อน  และส่ือมวลชน   อันประกอบดวยความสนใจความรู  
ความเขาใจในเรื่องนี้  พฤติกรรมในเรื่องการประหยัด จึงเปนผลสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
เฉพาะเรื่องซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลในทางความรูสึก  เจตคติ  ความเชื่อถือ  คานิยมและความ
พรอมในการปฏิบัติที่จะสงเสริมใหเกิดการประหยัด  (พิมลพรรณ  สุทธิวงศ. 2537 : 63)

พระพิศาลธรรมพาที (มติชน 2541:17)  กลาววา  อยากใหทุกคนยึดหลักพระพุทธ
ศาสนา  อยาตกเปนเหยื่อของโลกสวยๆ  เสียงเพราะๆ  กล่ินหอมๆ  อยาตะกละตะกลาม  กินเกินใช
เกิน  เที่ยวกิน เลนกิน  จะกลายเปนเรื่องลุมหลง  ทําใหอดอยากลําบาก  ประเทศชาติจะยากจนไป
อีก  ยึดความเขียมประหยัดเปนหลักดําเนินชีวิต

พระครูประชานาถ ( มติชน 2541:17)  กลาววา  เปนเรื่องสําคัญที่จะตองทํากัน  คือ  
ตองเขาใจสภาพที่แยลงมันเปนวัฎจักร  เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองเกิดขึ้นไมชาก็เร็ว  หากเราไมคิด
หาทางแกไขหรือเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิต  มีแตจะยิ่งทําใหเปนทุกขมากขึ้น  ส่ิงที่อยากแนะนํา  
คือ  ตองรูจักคิดเรื่องการจัดองคประกอบในการดําเนินชีวิต  โดยเนนเรื่องการประหยัด  ลดหรือตัด
ส่ิงที่ฟุมเฟอยเพิ่มความขยันหมั่นเพียร  เสริมรายไดใหครอบครัวและตองรูจักอดทน

นายอนันต  ปนยารชุน (ขาวสด 2540 :11)  กลาววา  ถึงเวลาที่คนไทยทั้งชาติควรรับรู
ตอปญหาเศรษฐกิจและหันหนารวมกันแกไขปญหาไปดวยกัน  เพราะที่ผานมาสังคมไทยใชจาย
แบบเกินตัว  ตอไปนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชนควรหันมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
พื้นฐานความเปนอยูอยางเขมแข็ง  ลดความฟุมเฟอยและควรเดินไปพรอมกันในลักษณะที่ตนเอง
เปนนายของตัวเอง

นายวีรพงษ  รามางกูร (ขาวสด 2540 : 11)  กลาววา  ขณะนี้ทุกฝายจะตองหันหนามา
รวมมือแกไขปญหาอยางจริงจัง  เพื่อใหประเทศชาติอยูรอดได  ตอไปนี้คนไทยทั้งชาติตอง
ประหยัด  ใชจายอยางมีสติ

จากแนวคิดตามที่ไดกลาวมาแลวพอสรุปไดวา พฤติกรรมการประหยัดนั้น เปนผล
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูเฉพาะเรื่อง    ซ่ึงเปนปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกเจตคติ  ความเชื่อ
ถือ  คานิยมและความพรอมในการปฏิบัติที่จะสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการประหยัด ในประชาชน
ทุกคนควรจะมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ซ่ึงจะตองมีการปลูกฝงและฝกฝนตั้งแตยังเปนเด็กเล็กๆ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและตอเนื่องไปจนถึงวัยรุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่
เรียนอยูในชวงชั้นที่ 4  เปนวัยที่มีเหตุผลมากขึ้น  เด็กวัยนี้ผูสอนจะตองใหความรูเพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตองจนเปนนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน  จึง
จะเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ  อันจะเปนผลดีตอตนเอง  ครอบครัว  ตอเนื่องไปตลอดจนถึง
สังคมและประเทศชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต
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1.6  แนวทางการสรางเสริมพฤติกรรมการประหยัด
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2540:50-51) เสนอแนวทางในการพัฒนา         

พฤติกรรมประหยัดวาบุคคลควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. มีความเปนอยูอยางเรียบงาย
2. มีความพอดีในการบริโภค  ละเวนการผอนสงที่เกินความสามารถ
3. ใชทรัพยากรและเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด
4. คํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ  คิดกอนจาย  และใชเทาที่จําเปน
5. ไมใชจายสุลุยสุหรายฟุมเฟอยหรือตระหนี่ถ่ีเหนียวจนเกินไป
6. จัดงานและพิธีตาง ๆ  โดยใชเทาที่จําเปน
7. เพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บและนําไปทําใหเกิดประโยชน
8. รูจักใช  ดูแลรักษา  และบูรณะทรัพยทั้งของตนเองและของสวนรวม
9. วางแผนการใชจายใหรอบคอบ  มีสัดสวนและออมไวบางตามสมควร
สํารอง เพ็งหนู (2524:2-4)  เสนอแนวทางในการพัฒนาการประหยัดวาบุคคลสามารถ

กระทําไดดังนี้
1.   การประหยัดทรัพย

1.1 แบงทรัพยออกเปนสัดสวน  ใชจายตามสัดสวนใหพอดี
1.2 เลือกซื้อหาสิ่งของหรือเครื่องใชตามควรแกฐานะ
1.3 งดใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนตาง ๆ
1.4 ไมเที่ยวเตรในสถานที่เริงรมยตาง ๆ
1.5 ละทิ้งคานิยมที่ไมดี  เชน  ใชของราคาแพง  ๆ  การนิยมใชของตางประเทศ

และของใชฟุมเฟอยตาง ๆ
2. การประหยัดเวลา

2.1  รูจักแบงเวลาใหเปนสัดสวน และใชเวลาใหถูกทาง
2.2  พยายามใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด
2.3  ไมทําใหคนอื่นเสียเวลาเพราะตนเองเปนสาเหตุ

3.   การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
3.2 ใชทรัพยากรเทาที่จําเปน
3.3 ไมทําลายทรัพยากรใหเสียหายหรือเส่ือมคุณคา  โดยไมมีเหตุผลอันควร
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3.4 ตองถือวาทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่มีคุณคาตอสังคม และเปนของสวนรวม  
การทําลายทรัพยากรถือวาเปนการทําลายทรัพยสินของสังคม

3.5 ควรหาทางเพิ่มหรือสรางทรัพยากรขึ้นทดแทนสวนที่ตองเสียหาย  หรือถูก
ทําลาย

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประหยัดนั้น พอสรุปไดวาบุคคลตองมีการ
พัฒนาการประหยัดอันไดแก   ประหยัดทรัพยสินเงินทอง  เวลา  ส่ิงของเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งสวนตนและสวนรวม  รูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพฐานะความเปน
อยูของตนแลว  ซ่ึงหากประพฤติปฏิบัติไดจนเกิดเปนนิสัย  ยอมจะเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของตนเอง  
ครอบครัวและประเทศชาติทั้งในปจจุบันและอนาคตขางหนา

1.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการประหยัด
งานวิจัยภายในประเทศ
ปนสุวรรณ  เตสยานนท  (2526:25 ) ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคานิยมพื้นฐาน

เร่ืองการประหยัดและออม ของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  คานิยมอยู
ในระดับที่พึงประสงค  นักเรียนหญิงมีคานิยมดานการประหยัดและออมสูงกวาผูชาย

ชุตินาถ  รัตนจรณะ   ( 2527  : 59 )     ไดทําการศึกษาคานิยมพื้นฐาน    5   ประการ
ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง   จํานวน  780  คน    ผลการวิจัยพบวา  
นักศึกษาโดยสวนรวมมีคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและการออม  อยูในระดับปานกลางและ
นักศึกษาหญิงมีคานิยมพื้นฐาน 5 ประการสูงกวานักศึกษาชายทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05

สุภัทรา  เฮงวาณิชย  (2541:132 ) ทําการศึกษาเรื่อง การรับรูภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในชวงปพ.ศ.2540-2541 และพฤติกรรมประหยัดของบิดามารดาและบุตรวัยรุน ผลการวิจัยพบวา
บุตรวัยรุน มีพฤติกรรรมการประหยัดในระดับปานกลาง  และบุตรวัยรุนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรม
การประหยัดไมแตกตางกัน

เนตรนภิส  กาฬเนตร ( 2543:บทคัดยอ) อิทธิพลของลักษณะการรับชมโทรทัศนที่มีตอ
จิตลักษณะและพฤติกรรมประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  กลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีเพศ และอาชีพของบิดามารดาตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการประหยัดสูงกวานักเรียนชาย

รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ  ( 2547 : บทคัดยอ )  ทําการศึกษาพฤติกรรมประหยัดในการซื้อ
เครื่องแตงกายของนิสิตช้ันปที่ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
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โดยมีจุดการอธิบายและทํานายความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายและ
พฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย ดวยตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  กลุมตัว
อยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่  1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปการศึกษา 
2546  จํานวน  310  คน  ผลการวิจัยพบวา ปริมาณความตั้งใจและพฤติกรรมประหยัดในการซื้อ
เครื่องแตงกาย นิสิตช้ันปที่  1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     มีความตั้งใจที่จะทํา
พฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายสูง และมีพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย
ปานกลาง

พฤฒิพล   นิ่มพราว  (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่
มีความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน   ปจจัยที่มีความ
สัมพันธทางลบกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3ไดแก เพศชาย ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ
กับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก รายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอวัน  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของบิดามารดา    และ ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  3  ไดแก     
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ลักษณะมุง
อนาคต

งานวิจัยตางประเทศ
ริชารด  เค เมสซา(Richard K. Meszar 1982  : 354 ,อางถึงใน พิรุณ  ขําเลิศ 2529 : 51)   

ไดวิจัยเร่ือง   Education  and  Energy   จากการสุมแลว แบงออกเปน  2  กลุม   คือ กลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม  ซ่ึงทั้ง  2  กลุมไดรับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการขับรถแบบประหยัดพลังงานจาก
การดูภาพชุดและฟงแถบบันทึกเสียง แตกลุมทดลองจะตองเขารวมอภิปรายเกี่ยวกับการใชพลังงาน
อยางประหยัดอีกเปนเวลา  45  นาที  หลังจากไดรับการอบรมแลว  ผลการวิจัยพบวา  การอภิปราย
หลังการอบรมดวยภาพชุด และแถบบันทึกเสียงเปนวิธีการที่จะถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาจากการตอบแบบทดสอบสูงกวา

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการประหยัดขางตนดัง
กลาว  พอสรุปไดวา  คุณลักษณะพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัด  ไดแก    เพศ
อาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง รายไดที่ไดรับจากผูปกครองและสวนปจจัยทางดานสังคม คือ   
การควบคุมตนเอง  การมุงอนาคต  ทําใหผูวิจัยมีสนใจที่จะศึกษาตัวแปรพื้นฐาน ไดแก เพศ  อาชีพ
ของบิดามารดาหรือผูปกครอง รายไดที่ไดรับจากผูปกครอง และยังมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
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ประหยัด คือ  ลักษณะการพักอาศัย  ลักษณะของรายรับที่ไดจากผูปกครอง   ซ่ึงยังไมมีผูวิจัยทานใด
ทําการศึกษาในเรื่องนี้วา     มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดหรือไม     อยางไร     สําหรับ
พฤติกรรมการประหยัดนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ซ่ึงอยูในชวงวัยที่กําลัง
ศึกษาและยังมีผลตอเศรษฐกิจของครอบครัว ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีวินัยในตนเอง

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอกับการมีวินัยในตนเองนั้น  เพื่อใหเขาใจ
ในเนื้อหารายละเอียด  ไดแบงนําเสนอตามประเด็นดังนี้

2.1 ความหมายของการมีวินัยในตนเอง
2.2 ประเภทของการมีวินัยในตนเอง
2.3 ประโยชนของการมีวินัยในตนเอง
2.4 คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีวินัยในตนเอง
2.6 แนวทางการสรางเสริมวินัยในตนเอง
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของการมีวินัยในตนเอง

2.1 ความหมายของการมีวินัยในตนเอง
ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของวินัย  มีผูใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี้
สุชา  จันทรเอม   และ สุรางค  จันทรเอม  ( 2515 : 19, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,

กองวิจัยการศึกษา, กรมวิชาการ  2542 :19) ไดใหความหมายของวินัยไววา หมายถึง การรูจักปฏิบัติ
ตามระเบียบและขอกําหนดกฎเกณฑซ่ึงกลุมไดตกลงกันตั้งขึ้นสําหรับสมาชิกปฏิบัติเพื่อชวยให
สังคมนั้น  ๆ  อยูดวยกันอยางราบรื่น  มีความสุขและความสําเร็จ  โดยอาศัยการฝกอบรมใหรูจัก
ปฏิบัติตน  รูจักควบคุมตนเอง

พระราชวรมุนี (2518 : 42)  ใหความหมายของวินัยไววา  หมายถึง  ขอบัญญัติที่วางไว
เปนหลักกํากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอกัน

สุโท  เจริญสุข (2520:36)  ใหความหมายของวินัยไววา  หมายถึง  พฤติกรรมที่อยูใน
การควบคุมอันกอใหเกิดผลดีและความกาวหนาทั้งมวล  พฤติกรรมอันอยูในการควบคุมนี้  รวมถึง
การควบคุมตนเองดวย
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สนั่น   สุมิตร  ( 2527 : 15,  อางถึงใน     กระทรวงศึกษาธิการ,  กองวิจัยการศึกษา,
กรมวิชาการ 2542  : 20) ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  คือ  ระเบียบปฏิบัติตามแนวความคิด
ของชนกลุมตาง ๆ  จุดประสงคก็เพื่อใหเกิดความรมเย็นเปนสุขของชนกลุมนั้น  ๆ

กนิษฐา  โทเดชะวัฒน  ( 2531 : 21,  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
กองวิจัยการศึกษา 2542 :20 )  ใหความหมายของวินัยไววา  หมายถึง  ระเบียบ  แบบแผน  ขอบังคับ
หรือขอปฏิบัติสําหรับควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม  เพื่อใหสังคมนั้นควบคุมตนเองทั้ง
ดานอารมณ  พฤติกรรมและผลของการกระทํา  ซ่ึงจะมีผลดีตอตนเอง  สังคมและหมายรวมถึง
กระบวนการฝกอบรมใหบุคคลมีวินัยในตนเองสืบไป

เดรเวอร (James  Drever 1972 :152)  ใหความหมายของวินัยไววา  หมายถึง  การควบ
คุมการกระทําไมวาจะเปนการบังคับบัญชาจากภายนอกหรือโดยตนเอง

กูด (Carter V.Good 1973 :223) ใหความหมายของวินัยไววา  หมายถึง  กระบวนการ
หรือผลของการควบคุมหรือการบังคับความตองการ  แรงกระตุน  ความปรารถนา หรือความสนใจ 
เพื่อใหเปนไปตามอุดมคติหรือเพื่อใหไดมาซึ่งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได

จากการศึกษาความหมายของคําวา  วินัย  ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  วินัย  หมายถึง
ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑขอตกลงที่กําหนดขึ้น  เพื่อใชเปนแนวทางใหบุคคลควบคุมตนเอง
ใหประพฤติปฏิบัติ  เพื่อการดําเนินชีวิตอยางเรียบรอยสงบสุขในชีวิตตนเองและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม

สําหรับความหมายของวินัยในตนเอง  มีผูใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี้
บัณฑิต  ศักดิ์อุดม   ( 2523 : 10,   อางถึงใน    กระทรวงศึกษาธิการ,   กรมวิชาการ,

กองวิจัยการศึกษา 2542 : 25)  ใหความหมายของความมีวินัยในตนเองไววา  หมายถึง  ความ
สามารถของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้งทางอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ตนตองการ  
แมจะมีส่ิงเราจากภายนอก  เชน  บุคคลอื่นหรือส่ิงเราจากภายใน  เชน  อุปสรรคหรือความ
ปรารถนาก็ตาม  ก็ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ตนตั้งใจไว  รวมไปถึงการรูจักกาลเทศะ  การไมกระทํา
การใด  ๆ  อันกอใหเกิดความยุงยากตอตนเองและผูอ่ืน  สนใจ  เอาใจใสตอสังคม  ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑของสังคม

วิวัฒน  อัศวาณิชย  (2523:24)  ใหความหมายของความมีวินัยในตนเองไววา  คือ  
ความสามารถที่บุคคลรูตัวอยูตลอดเวลา  ในการแสดงพฤติกรรมทางดานความเปนผูนํา  ความรูสึก
รับผิดชอบ  ความอดทน  ไมกังวลใจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ความเห็นใจ  ไมเกรงใจโดย
ปราศจากเหตุผล     มีความตั้งใจ  ความรูสึกผิดชอบ   และความเชื่ออํานาจภายในตนเอง       ซ่ึงเปน
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พฤติกรรมที่ตนตองการแตไมขัดกับกฎเกณฑขอบังคับของสังคม  รวมไปถึงการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่สังคมวางไว

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523 : 2 – 3)  ไดใหความหมายของวินัยแหงตนวา  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการที่จะใหรางวัลตนเองเมื่อตนทําดีและลงโทษตนเองเมื่อตนทําชั่ว  ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนหรือความสามารถที่จะยืนหยัดเปนตัวของตัวเอง

ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง (2525:5)    ใหความหมายของความมีวินัยในตนเอง ไววา  
หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ และพฤติกรรม โดยเกิดจากการสํานึกตัว
ขึ้นมาเอง      ไมเฉพาะเกิดจากขอบังคับภายนอกเทานั้น     แมจะมีอุปสรรคก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนั้น

สุภาพร  จันทรศิริโยธิน  ( 2526 : 6,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,
กองวิจัยการศึกษา 2542 : 25) ไดใหความหมายของความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณ  หรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง  ซ่ึงจะตอง
เปนไปตามกฎระเบียบของสังคม  แมจะมีส่ิงเราภายในตนเองเปนอุปสรรคก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่มุงหวังไว

ดวงใจ  เนตรโรจน  (2527:12)  ใหความหมายของความมีวินัยในตนเองวา  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ  และพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุง
หวังไว  แตทั้งนี้จะตองไมกระทําการใด  ๆ  อันเปนผลใหเกิดความยุงยากแกตนในอนาคต  และจะ
ตองเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเจริญแกตนและผูอ่ืนโดยไมขัดตอระเบียบของสังคมและไมขัดกับสิทธิ
ของผูอ่ืน

อิงริช และอิงริช (H.B.English  and  A.C.English 1968:122 - 144, อางถึงใน กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 25 ) ใหความหมายของความมีวินัยในตนเอง  
วา      วินัยในตนเองเปนลักษณะของการนําตนเอง    การควบคุมหรือการบังคับตนเอง   โดยอาศัย
แรงจูงใจที่สัมพันธกับอุดมคติที่บุคคลสรางขึ้นสําหรับตนเอง  หรือเปนการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองใหเปนไปตามความตั้งใจ

กูด  (Carter  V.  Good 1973:  342 ) ใหความหมายของความมีวินัยในตนเองวา   วินัย
ในตนเอง  หมายถึง  การบังคับควบคุมพฤติกรรมของบุคคล  ไมใชการบังคับจากภายนอก  แตเปน
การบังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลนั่นเอง  และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรู  หรือยอมรับ
ในคุณคาอันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองได

จากการศึกษาความหมายของคําวา  ความมีวินัยในตนเองดังกลาวขางตน  พอสรุปได
วา  วินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถในตัวบุคคลในการควบคุมตนเอง  ทั้งในดานอารมณ
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และความประพฤติที่ไมขัดกับขอกําหนดของตนเองกฎระเบียบขอบังคับของสังคม  เพื่อใหเปนไป
ตามเปาประสงคของตนเองที่ตั้งไว ในการวิจัยนี้มีเปาประสงคเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการประหยัด
ขึ้นในตนเอง

2.2 ประเภทของการมีวินัยในตนเอง
สุชา  จันทรเอม   และ สุรางค  จันทรเอม  ( 2515 : 19, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,

กองวิจัยการศึกษา, กรมวิชาการ  2542 :19) ไดแบงวินัยออกเปน  2  ประเภท  คือ  วินัยในตนเอง  
หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการควบคุมตนเอง  โดยตนเปนผูแนะนําตนเองใหประพฤติไปตาม
แนวทางที่เลือกวาดี  และวินัยทางสังคมหรือวินัยในหมูคณะ หมายถึง  การใชระเบียบขอบังคับ  
กฎหมายหรือกฎเกณฑ  เพื่อเปนเครื่องมือรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขใน
สังคม

ประดินันท  อุปรมัย  (2518:13)  ไดแบงวินัยออกเปน 2 ประเภทคือ  วินัยในกลุมคน  
หมายถึง   กฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับใชเฉพาะในกลุมคน     และ  วินัยในตัวบุคคล     หมายถึง
กฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับที่มีอยูภายในตัวบุคคล

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  วินัยแบงเปน 2 ประเภท คือ  วินัยในตนเองและวินัย
ทางสังคม  วินัยท้ัง  2  ประเภทจะตองเกื้อหนุนกัน  และตองใชทั้ง 2 อยางเปนกรอบปฏิบัติ  เพื่อให
ประพฤติตนไปในแนวทางที่ถูกตอง

2.3 ประโยชนของการมีวินัยในตนเอง
ประโยชนของการมีวินัยในตนเองนั้นในแตละสังคมแตละประเทศ  ยอมมีความ

เหมือนกันและแตกตางกันขึ้นอยูกับสังคมนั้น  ซ่ึงมีผูที่กลาวไวหลายทาน  ดังนี้
ประดินันท   อุปรมัย  (2518:12-13)  กลาวถึงประโยชนของการมีวินัยในตนเองไววา  

เมื่อบุคคลอยูรวมกันเปนกลุมยอมมีความคิดเห็นและพฤติกรรมตางๆ กัน  ถาปลอยใหบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมทุกอยางไดตามความพอใจ  สังคมก็จะเกิดความสับสนวุนวาย  ดังนั้น  การ
มีกฎเกณฑหรือมีระเบียบจํากัดพฤติกรรมของบุคคลไวบาง  จะชวยใหกลุมคนหรือสังคมดังกลาว
อยูรวมกันไดอยางเรียบรอยมากขึ้น  ในกลุมสังคมใดที่มีสมาชิกมีวินัยในตนเองมาก  แสดงวากลุม
สังคมนั้นประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความรับผิดชอบมาก  ในกรณีนี้วินัยในสังคมอาจไมตองสราง
ขึ้นมากนัก  เชน  ในโรงเรียนใดมีนักเรียนที่มีวินัยในตนเองมาก  คือ  รูวาตนเองจะตองมาโรงเรียน
เวลาเทาใด  จะออกจากโรงเรียนไดเมื่อใด  ควรแตงกายอยางไร  ควรแสดงกิริยามารยาทกับครู
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อาจารยอยางไร  และควรมีหนาที่ในฐานะนักเรียนอยางไรบาง  เปนตน  โรงเรียนนั้นแทบจะไมตอง
สรางวินัยข้ึนมาบังคับ     เพื่อใหนักเรียนตองปฏิบัติตามอีกเลย       แตในความเปนจริงแลวจะพบวา
นักเรียนในโรงเรียนหนึ่ง  ๆ  นั้นมาจากสภาพแวดลอมที่ตางกัน  บางคนเคยไดรับการฝกอบรมใหมี
วินัยในตนเองมาแลว  บางคนไมเคยไดรับการฝกใหมีวินัยมากอนเลย  บางคนไดรับการเลี้ยงดูอยาง
ตามใจจะทําอะไรก็ไมนึกถึงความเสียหายของสวนรวม      บางคนขาดการดูแลเอาใจใสในดานการ
อบรมสั่งสอนใหมีวินัย  ฉะนั้นจึงจําเปนที่โรงเรียนจะตองสรางวินัยข้ึนมาเปนระเบียบขอบังคับให
ทุกคนปฏิบัติตามเหมือน  ๆ กัน

สุชา  จันทนเอม (2531:15)  กลาวถึงคุณคา และประโยชนของการมีวินัยในตนเองไว
วา  คุณคาของการมีวินัยเพื่อมนุษยธรรม   ทําใหยอมรับนับถือในศักดิ์และสิทธิของบุคคล  ทําให
บุคคลทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมความเปนผูนํา  และการยอมรับความสามารถของบุคคล
แตละคน  และเห็นวาการมีวินัยนั้นกอใหเกิดประโยชนดังนี้ คือ ชวยใหเด็กมีพฤติกรรมเปนระเบียบ
เรียบรอย  ชวยใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน  สรางความสามัคคีปรองดองกันใหเกิดขึ้น
ในหมูคณะ  สงเสริมความเจริญกาวหนาของตนเอง ชวยใหครูและเด็กอยูรวมกันอยางมีความสุข
และประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน

จากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชนของการมีวินัยในตนเองขางตนสามารถ
สรุปไดเปนดานๆ ดังนี้

1. ดานตนเอง  ทําใหเปนคนมีระเบียบเรียบรอย เปนที่ไววางใจของผูอ่ืน  มีความรับผิด
ชอบในหนาที่ของตน  สงเสริมความเจริญกาวหนาของตนเอง

2. ดานครอบครัว  มีความไววางใจและเชื่อมั่นกัน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว

3. ดานโรงเรียน  ชวยใหครูและเด็กอยูรวมกันอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จใน
การเรียนการสอน

4. ดานสังคม  สรางความสามัคคีปรองดองกันใหเกิดขึ้นในหมูคณะ
5. ดานประเทศชาติ  ทําใหคนในประเทศชาติอยูเย็นเปนสุข ไมวุนวายสับสน  การ

พัฒนาประเทศชาติเจริญกาวหนาไปดวยดี

2.4 คุณลักษณะของผูท่ีมีวินัยในตนเอง
วิวาหวัน  มูลสถาน (2523 : 33, อางถึงใน จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538 : 20)และ

วิวัฒน  อัศวาณิชย (2523 : 3, อางถึงใน จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538 : 20)  ไดกลาวถึง คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของบุคคลที่มีวินัยในตนเอง   ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้  คือ  มีความรับผิดชอบ  เชื่อมั่น
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ในตนเอง  ไมกังวลใจ  มีความตั้งใจจริง อดทน  มีลักษณะความเปนผูนํา  ซ่ือสัตย  จริงใจ   มีเหตุผล    
กลาคิด    กลาพูด   กลาทํา  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน   ทําตามกฎเกณฑของสังคม   มีความเชื่ออํานาจ
ในตน  มีลักษณะมุงอนาคต  มีความเห็นใจ  ไมเกรงใจโดยปราศจากเหตุผล

ลัดดาวรรณ  ณ  ระนอง (2525 :12 , อางถึงใน จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538:21) และ
สุภาพร  จันศิริโยธิน ( 2526 : 6 – 7, อางถึงใน จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538:21)  ไดสรุปคุณ
ลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเองไวตรงกัน  และไดใหความหมายในแตละคุณลักษณะ  ดังนี้

1. มีความซื่อสัตยสุจริต     โดยมีพฤติกรรมไมหลอกลวงตนเอง   และผูอ่ืน    ไมทุจริต 
ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบไมเอาเปรียบผูอ่ืน และละอายเกรงกลัวตอบาป

2. มีความรับผิดชอบ  โดยมีความสนใจ  ความตั้งใจที่จะทํางาน  และติดตามผลงานที่
ไดกระทําแลว  เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนผลสําเร็จไปดวยดี  ยอมรับในสิ่งที่ตนกระทําลงไปทั้งใน
ดานที่เปนผลดีและผลเสีย

3. เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  เชน  ไมประพฤติปฏิบัติกาวกายหรือลวงลํ้าสิทธิของผูอ่ืน
4. มีระเบียบ และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม    คือ   ประพฤติปฏิบัติโดยไมขัดกับ

กฎเกณฑ  ขอบังคับของสังคมทั่วไป รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบที่สังคมกําหนดไว ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง

5.มีลักษณะมุงอนาคต คือ สามารถอดใจรอผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงดีกวาใน
ปจจุบัน

6. มีความเปนผูนํา  โดยสามารถนํา  ชักจูง  แกปญหา  และดําเนินกิจกรรมของกลุมไป
สูเปาหมายที่กําหนด  และรับผิดชอบตอกลุมได

7. ตรงตอเวลา   โดยสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆไดตรงตามเวลาที่กําหนดไว
8.มีความอดทนขยันหมั่นเพียรโดยสามารถทนตอความลําบากตรากตรํา และตั้งใจ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ไมยอทอเบื่อหนาย
9. ยอมรับการกระทําของตน  โดยยอมรับสภาพหรือรับผิดชอบผลที่เกิดจากการ

กระทําของตนเองอยางเต็มใจ
ดวงใจ  เนตรโรจน (2527:18) ไดสรุปไววา  บุคคลที่มีวินัยในตนเอง  ควรประกอบ

ดวยพฤติกรรมที่สําคัญ  คือ ความรูสึกรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความตั้งใจความอดทน  
ความเปนผูนําและความซื่อสัตย

จากวรรณกรรมที่กลาวมาพอสรุปไดวา ลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยคุณธรรมที่สําคัญคือ ความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา ความรูสึกรับผิดชอบ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง    เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  มีระเบียบ  และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม    มีความ
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อดทนขยันหมั่นเพียร    ความเปนผูนํา   และยอมรับการกระทําของตน   การที่จะมีวินัยจะตองได
รับการอบรมสั่งสอน      มีการเรียนรูจากสภาพแวดลอมในสังคมมาแตเยาววัย     และมีพัฒนาการ
แนวประพฤตินี้จนกระทั่งกลายเปนจิตสํานึกทางจริยธรรม  หรือความมีวินัยในตนเอง  เมื่อเติบโต
ขึ้นก็จะเปนผูที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตนั่นเอง  การมีวินัยในตนเองจําเปนอยางยิ่งที่คนไทยทุกคนจะ
ตองสรางใหเกิดขึ้นกับตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนชวงวัยรุนที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยู

2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีวินัยในตนเอง
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการมีวินัย
ดวงใจ เนตรโรจน (2527:14)   ไดอธิบายถึงการมีวินัยในตนเองวา  มีความสําคัญตอ

การแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคลมาก ฉะนั้นการใหความสนใจเกี่ยวกับกําเนิด  
และพัฒนาการของวินัยในตนเองจึงเปนสิ่งจําเปนในเรื่องนี้ นักจิตวิทยาพัฒนาการไดใหความสนใจ
มานานแลวและมีความเห็นวา  ความมีวินัยในตนเอง  หรือความสามารถควบคุมตนเองอยางถูกตอง  
เปนหลักของพัฒนาการทางจิตของบุคคล  นั่นคือ  การมีวินัยในตนเองเปนลักษณะสําคัญของผูที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิต

โทมัส แอล โฮเพียส (Thomas L.Hopleins 1955:122, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา  2542 : 27 ) ไดกลาวไววา  วินัย เปนคุณลักษณะของการจัดระบบ
ภายในตนเอง  หรือการควบคุมภายในตนเอง(Internal  control)  ซ่ึงแตละบุคคลจะพัฒนาไปตาม
การรับรูของตน  โดยบางครั้งก็ไมขึ้นอยูกับบุคคลอื่น  ในการกําหนดวาเด็กจะเปนอยางไรตอไปนั้น
การควบคุมภายในตนเองสําคัญกวาความตองการ  การมองเห็นและการยอมรับของบุคคลอื่นตอ
การแสดงออกของเด็ก

เดวิด พี ออสับเบล (David P.Ausubel 1965,  อางถึงใน   กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 27,124) ไดใหแนวคิดไววา แบบของวินัยที่ไดผลและมั่นคง  ซ่ึง
เราตองการใหเกิดในตัวบุคคล คือ วินัยในตนเองที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายในตน และภาย
นอกตน   การควบคุมภายในตน  เชน การดูแลที่สม่ําเสมอ   แตการบังคับ และการลงโทษ  ซ่ึงเปน
การควบคุมภายนอกจะชวยปลูกฝงวินัยในตนเองไดเพียงเล็กนอย

การพัฒนาความรูสึกผิดชอบ  ซ่ึงเปนทางใหบุคคลเกิดการควบคุมตนเองจากภายใน  
(Internal  Control)  หรือเกิดวินัยในตนเองเปนกระบวนการที่คอยเปนคอยไป  ตองอาศัยการแนะนํา
อบรมสั่งสอนจากผูอ่ืนตั้งแตเยาววัย  ดังที่  โครและโคร (Crow  and  Crow  1962 :110, อางถึงใน 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 27 )  กลาววา  เด็กจะพัฒนาการบังคับ
ตนเองไดโดยไดรับ การแนะนําอยางดีใหเขาเขาใจบทบาททางสังคม      และจากการดูแบบ      และ
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เลียนแบบอยางที่ปฏิบัติกัน   จะทําใหเด็กสามารถตระหนักถึงความจําเปนในการทําตามสังคม  เด็ก
จะไดรับความรูเหลานี้มิใชเฉพาะจากผูใหญเทานั้น  แตไดรับจากเพื่อนของเขาดวย

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของบุคคลอยางหนึ่งก็คือ บิดามารดา  
และสังคมที่มีตนอยู  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดู  และวัฒนธรรมในสังคม  จอหน เอฟ โฮลช (John  F. 
Ohlcs 1970 :145, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542:27)   สวน  
โดเยล (Doyle  1961:138, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 
27 )  อางวา  ความเปนพลเมืองดีเปนวิถีทางของชีวิต  ซ่ึงเริ่มตนมาจากบานและจะพัฒนาอยางดีที่
สุดในระยะเริ่มแรกของชีวิต  บิดา  มารดาที่มีวินัยในตนเองจะเปนผูที่ใหตัวอยางแกเด็กทั้งโดยการ
กระทํา   การพูด และความรูสึก ซ่ึงแสดงใหเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเกิดวินัย
ในตนเอง

จากการสังเกตพฤติกรรมของพอแมพบวา ความใสใจซึ่งกันและกันระหวางพอแมกับ
ลูก  การใหความรักของพอแมเปนการฝกวินัยที่ไดผลและทําใหเด็กมีการควบคุมภายในอยางแท
จริง    จะตองใชการฝกวินัยโดยอาศัยความรักจากพอแม   จึงจะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานความรูสึก
ผิดชอบ
    เสคารด (P.E Secard 1964 : 132, อางถึงใน  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 2523 : 5)  และ
จากผลการวิจัยของ มูสเสน (Mussen 1969:140, อางถึงใน  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  2523 : 5 )  พบ
วา  การฝกวินัยใหแกเด็กโดยการใชเหตุผลและใหความรักเปนวิธีการฝกวินัยที่ไดผลดีที่สุด  และ
ชวยสงเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก   เพราะชวยใหเด็กเขาใจเหตุผล  หรือมาตรฐานสังคมที่
พอแมตองการ    การฝกวินัยดวยวิธีนี้จะทําใหเด็กมีวินัยในตนเองสูงและ  ลีโอนารด (Leonard 
1952 : 102 , อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 2523 : 6) ใหขอคิดวา พอแม ครู  และผูใหญอ่ืน ๆ 
อาจจะเปนผูที่ใหบทเรียนที่ดีแกเด็กในการพัฒนาการบังคับตนเอง  และในขณะเดียวกันก็อาจจะ
ยับยั้งการพัฒนานั้น  ถาหากบุคคลเหลานี้ไมไดสรางบรรยากาศของความรักและชวยเหลือเด็ก  
หรือมีการคาดหวังเอากับเด็กมากเกินไป จนขาดความเขาใจตอความรูสึกของเด็ก ซ่ึงจะกลับกลาย
เปนการสรางปญหาใหแกเด็ก

ทฤษฎีท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการมีวินัยในตนเอง     
เครื่องมือวัดระดับพัฒนาการทางจิตของบุคคลนั้นมี  2  ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีเมาเรอร  

(Mowrer)  วาดวยจุดกําเนิดของการควบคุมตน  และทฤษฎีของเพคและฮาวิคเฮิสต  (Pack  and  
Havighurst)  วา ดวยการพัฒนาการของแรงจูงใจทางจริยธรรม   ซ่ึงยึดการควบคุมของอีโก    และ
ซุปเปอรอีโก  เปนหลัก(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  2523 : 5 – 6)

จากทฤษฎีทั้งสองนี้ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523 : 7– 9) ไดอธิบายไวดังตอไปนี้  คือ
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1.ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร(Mowrer) การเกิดวินัยในตนเองของบุคคล
นั้น  นักจิตวิทยาทั้งหลายเชื่อวา  จะตองมีพื้นฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา   ส่ิง
สําคัญคือ ความสัมพันธระหวางทารกกับบิดามารดาหรือผู เล้ียงดูอันจะเปนทางนําไปสูความ
สามารถในการใหรางวัลตนเอง  หรือความสามารถควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น  ซ่ึงเมาเรอรอธิบายวา
ทารกหรือเด็กจะตองเรียนรูจากผูเล้ียงดูตน  โดยที่การเรียนรูนี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเทานั้น  
การเรียนรูของเด็กทารกหรือเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและขั้นตอนดังตอไปนี้

1.1 บุคคลที่สําคัญตอการเรียนรูของทารกหรือเด็ก  คือ บิดามารดา  หรือผูเล้ียงดูซ่ึง
เปนผูที่มาบําบัดความตองการของทารก เชน หิวก็ไดดื่มนม รอนก็ไดอาบน้ํา ยุงกัดก็มีผูปดให 
เปนตน  ทําใหทารกรูสึกสบาย  พอใจ  และมีความสุข  ความรูสึกของทารกนี้จะรุนแรงมากและติด
ตรึงอยูในสํานึกของทารกไปจนเติบโตขึ้น กอปรกับการปรากฏตัวของบิดามารดาหรือผูเล้ียงดูใน
ขณะที่มาปรนนิบัติเด็กควบคูกันไปดวยนั้น จะถายทอดสูตัวเด็ก      ซ่ึงเมาเรอรเชื่อวา  การรักและ
พอใจบิดามารดานั้น  จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยท่ีความสุขความพอใจที่ไดรับการบําบัดตองมา
กอน  มิฉะนั้นเด็กก็จะไมมีรากฐานในการที่จะเรียนรูที่จะรักและพอใจ บิดามารดาหรือผูเล้ียงดูตน
นั้นก็คือ บุคลที่สําคัญตอการเรียนรูเริ่มแรกของทารกหรือเด็กก็คือผูเล้ียงเด็ก ซ่ึงอาจจะเปนบิดา
มารดาหรือผูอ่ืนก็ได

1.2 ความรักและความผูกพันของเด็กตอผูที่ตนรักและพอใจ  จะนําไปสูการปฏิบัติ
ตามคําอบรมสั่งสอนหรือการเลียนแบบ กลาวคือ  จากความรักและพอใจของเด็กที่มีตอบิดามารดา
หรือผูเล้ียงดู  จึงทําใหเด็กเกิดการทําตาม  เลียนแบบที่บิดามารดาหรือผูเล้ียงดูส่ังสอน  ซ่ึงการ
กระทําของเด็กเชนนี้จะทําใหเขาเกิดความสุข  ความพอใจไดเอง  อันเปนลักษณะการใหรางวัลและ
ชมเชยตนเอง  โดยบุคคลไมไดหวังผลจากภายนอก  การเลียนแบบผูเล้ียงดูตนของเด็ก  จะทําทั้งทาง
ที่ดีและไมดีเทาๆ   กัน  ตราบเทาที่ลักษณะนั้นเปนลักษณะของผูที่ตนรักและพอใจ  เชน  ถาเด็กเห็น
ผูเล้ียงดูสูบบุหร่ีเสมอ  เมื่อเด็กสูบบุหร่ีบางก็จะมีความสุขความพอใจ  เพราะเปนลักษณะของผูที่ตน
รักพอใจมากอน  ความสามารถในการใหรางวัลตนเองนี้  เมาเรอรเชื่อวาเปนลักษณะที่แสดงถึงการ
บรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลนั้นโดยจะปรากฏขึ้นในเด็กปกติที่อายุประมาณ  8-10  ขวบ  และ
จะพัฒนาตอไปจนสมบูรณเมื่อเติบโตเปนผูใหญ  ฉะนั้นผูที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตอยางสมบูรณ  จึง
เปนผูที่มีความสามารถที่จะควบคุมตนใหปฏิบัติตนอยางมีเหตุผลในสถานการณตาง ๆ  เชน ในการ
โตตอบเมื่อเกิดความคับของใจ   เมื่อเกิดความกลัว  ในการมีความรักและในการมีอารมณตาง ๆ  
เปนตน  สวนผูที่ขาดวินัยในตนเองหรือขาดการควบคุมตนเองก็เพราะไมไดผานการเรียนรูตั้งแตวัย
ทารก  จึงกลายเปนบุคคลที่ขาดความยับยั้งชางใจในการกระทําและกลายเปนผูทําผิดกฎหมายของ
บานเมืองอยูเสมอ  ในรายที่รุนแรงอาจกลายเปนอาชญากรเรื้อรัง  หมดโอกาสที่จะแกไข
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ดังนั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร  การเกิดวินัยในตนเองจนเปนผูที่บรรลุวุฒิภาวะทาง
จิตนั้น    จะตองเริ่มตนจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอยางมีความสุข   ความอบอุนและผานการอบรม
ส่ังสอน หรือ  การเลียนแบบที่ดีงามจากผูที่เล้ียงดูตนเอง    จึงจะพัฒนามาเปนลักษณะที่เดนชัดใน
จิตสํานึกของบุคคลนั้นและกลายเปนพฤติกรรมที่ถูกตองมีเหตุผลของบุคคลนั้น

2.ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของเพค และแฮวิคเฮิสต  
(Peck  and  Havighurst)  เชื่อวาการควบคุมของอีโก  (Ego-Control)  และการควบคุมของซุปเปอร
อีโก  (Super  Ego-Control)  รวมกันชวยใหเกิดความตองการแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอ่ืนอยางสมเหตุ
สมผล  นักทฤษฎีทั้งสองเห็นวาพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอรอีโกในบุคคลจะมีมากหรือนอยก็
ไดและบุคคลแตละคนจะมีพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอรอีโกในระดับที่ไมเทากัน  อันเนื่องมา
จากการไดรับความรูทางจริยศึกษาที่ทําใหทราบถึง ผลที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมตางๆ ในแตละ
บุคคลจะมีระดับไมเทากัน     ซ่ึงจะสงผลไปยังความมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมของอีโก   และ
ซุปเปอรอีโกที่ตางระดับกัน     ดังนั้นนักทฤษฎีทั้งสอง     จึงไดจําแนกลักษณะของบุคคล   ออก
เปน 5  ประเภท  ดังนี้  คือ

2.1 พวกปราศจากจริยธรรม   (Amoral  person)   หมายถึง  บุคลที่มีพลังควบคุมของ
อีโกและซุปเปอรอีโกที่นอยมาก  โดยบุคคลจะเปนผูที่ยึดตนเองเปนศูนยกลางและเห็นแกตัวฝาย
เดียว  โดยที่ไมเรียนรูที่จะใหแกผูอ่ืน เปนผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองได  และจะกระทําการตางๆ  
อยางไมไตรตรอง บุคคลประเภทนี้ถูกควบคุมโดยความเห็นแกตัวของตนเอง  และเปนผูที่ขาดความ
มีวินัยในตนเองหรือมีนอยมาก

2.2  พวกเอาแตได  (Expedient  Person)  หมายถึง  บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
นอย  แตพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมีมากขึ้น  แตก็ยังจัดอยูในประเภทปานกลางคอนขางนอย
บุคคลประเภทนี้จะยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง  และกระทําทุกอยางเพื่อความพอใจและผลไดของ
ตนเอง  เปนคนที่ไมจริงใจจะยอมอยูใตการควบคุมของผูมีอํานาจ  ถาจะทําใหเขาไดรับผลที่
ตองการได  เปนผูที่มีความมีวินัยในตนเองนอย  ลักษณะนี้จะปรากฏตั้งแตวัยเด็กตอนตน  และใน
คนบางประเภทจะติดตัวไปจนตลอดชีวิต

2.3  พวกคลอยตาม  (Conforming Person)  หมายถึง  บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
นอยเหมือนคน   2  ประเภทแรก   แตมีพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมากกวา   คือ   อยูในระดับ
ปานกลางคอนขางมาก  คนพวกนี้จะยึดพวกพองเปนหลัก  และคลอยตามผูอ่ืนโดยไมตองไตรตรอง
บุคคลประเภทนี้อยูภายใตการควบคุมของสังคมและกลุม  เปนผูที่มีวินัยในตนเองระดับปานกลาง
แตไมแนนอน
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2.4  พวกตั้งใจจริงแตขาดเหตุผล  (Irrational Conscientious Person)   หมายถึงบุคคล
ที่มีพลังควบคุมของอีโกในระดับปานกลาง  แตมีพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมาก  จนเปนผูที่ยอม
รับกฎเกณฑและคานิยมทางสังคมเขาไป  เปนลักษณะของตนเอง  จะเปนผูที่ทําตามกฎเกณฑและ
กฎหมายอยางยึดมั่นและมีศรัทธา  เปนผูที่ถูกควบคุมโดยคานิยมและปทัสถานของสังคม  เปนผูที่มี
วินัยในตนเองคอนขางมาก  แตยังไมสมบูรณ  บุคคลประเภทนี้จะทําตามกฎอยางเครงครัด โดยเห็น
วา กฎเกณฑนั้นเปนของศักดิ์สิทธิ์  แมจะกอใหเกิดผลเสียหายแกผูอ่ืนก็ไมสนใจบุคคลประเภทนี้จะ
เปนหลักของชุมชน  เพราะมีความมั่นคงในความเชื่อและการกระทํา  คนอื่นเห็นไดงายแตการขาด
ความยืดหยุนอยางมีเหตุผลของคนประเภทนี้  จึงยังเปนคนประเภทที่ไมสมบูรณทางจริยธรรม

2.5  พวกเห็นแกผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  (Rational Altruistic Person)    คือ  บุคคลที่มี
พลังควบคุมของอีโกมาก และพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกก็มากดวย  จนเกิดสมดุลระหวางการ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของสังคมและความสมเหตุสมผลโดยเห็นแกผูอ่ืนทั่วไปเปนหลักบุคคล
ประเภทนี้มีความสามารถควบคุมตนเองอยางมีเหตุผล มิไดตกอยูในอิทธิพลของกลุมในสังคม  
หรือใตอิทธิพลของกฎเกณฑอยางปราศจากเหตุผล  เปนผูที่มีวินัยในตนเองสูงมาก  จะเปนผูที่
ตระหนักถึงผลของการกระทําของตนตอผูอ่ืน  กอนจะทําอะไรตองพิจารณาอยางมีเหตุผลเพื่อผูอ่ืน
พรอมที่จะรวมมือกับสังคม  มีความรับผิดชอบและใหความเคารพเพื่อนมนุษยโดยทั่วไป  มีความ
ตองการที่จะเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม  บุคคลประเภทนี้มีไมมากนักในแตละสังคม  
แตนักทฤษฎีทั้งสองเชื่อวาเปนบุคลิกภาพที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดของมนุษย

2.6 แนวทางการสรางเสริมวินัยในตนเอง
การสรางเสริมวินัยใหเกิดขึ้นแกพลเมืองของประเทศนั้น  ควรจะสรางเสริมในตนเอง

กอน เพราะวินัยในตนเองเปนพื้นฐานของการควบคุมตนเองใหมีวินัยทางสังคม และควรจะปลูกฝง
ตั้งแตเด็ก ๆ    ซ่ึง  สุชา   จันทรเอม  และ  สุรางค  จันทรเอม ( 2530 : 46,  อางถึงใน จงจิตร             
ศิริทรัพยจนันท 2538:22 )  ไดกลาวถึง  ความจําเปนในการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็กไววา  
การควบคุมตนเองหรือที่เรียกวา การมีวินัยในตนเองเปนปจจัยสําคัญมากในการพัฒนาอุปนิสัยของ
เด็ก  การสรางเสริมระเบียบวินัยในตนเองเปนหนาที่ของพอแมและครูอาจารยที่ตองพยายามปลูกฝง
ความมีระเบียบวินัยใหเหมาะสมกับวัย  ใหเด็กไดรับผิดชอบการงานตาง ๆ  ตองแบงหนาที่ความรับ
ผิดชอบใหแกเด็กเพื่อใหเด็กไดปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอใหเกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ของตน
เองโดยไมตองมีคนอื่นมาเตือนใหทํา

พอแมเปนผูมีอิทธิพลยิ่งในการสรางวินัยใหแกเด็ก พอแมตองไมตามใจเด็กมากเกินไป  
หรือเขมงวดกับเด็กมากเกินไป  และพอแมยังเปนตัวแบบใหโดยไมรูตัว  เนื่องจากเด็กจะสังเกตและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



34

เลียนแบบพอแมหรือบุคคลที่อยูใกลชิด  ดังนั้น  วิธีการปลูกฝงความมีวินัยในตนเองใหแกเด็ก  นอก
จากจะสอนดวยวาจาแลว  พอแมจะตองเปนแบบอยางที่ดี    มีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ   จะตอง
กระทําจนเปนอัตโนมัติใหเด็กเห็นเปนประจํากอน  และเมื่อเด็กมีคุณลักษณะที่ตองการก็ตองเสริม
แรงโดยการใหรางวัล  เชน การชมเชย หรือใหส่ิงของเปนบางครั้ง (วราภรณ ลาวัลย 2533 : 58, อาง
ถึงใน จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538:22)   สําหรับครูนั้นตองสอนควบคูไปกับการสรางวินัยไปดวย  
ซ่ึงวิธีการสรางเสริมวินัยในตนเองของครูนั้นทําไดหลายวิธีดังที่ บรรเทา  กิติศักดิ์  (2521 : 182, อาง
ถึงใน  จงจิตร  ศิริทรัพยจนันท 2538:22)  ไดกลาวถึง  วิธีการพัฒนาและเสริมสรางวินัยในตนเองไว
ดังนี้คือ

1. ใหเด็กเขาใจระเบียบขอบังคับดวยเหตุผลวา  เหตุใดจึงตองมีระเบียบขอบังคับ  ไม
ใชวิธีการหามหรือการใชกําลังโดยไมบอกเหตุผล

2.  ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
3. เสรีภาพของการกระทําตาง ๆ  นั้นมิใชเสรีภาพตามใจปรารถนาที่จะทําส่ิงใดไดตาม

ใจชอบ  แตเสรีภาพในการกระทําจะตองไมกระทบกระเทือน  เปนผลเสียแกตนเองและแกสวนรวม  
เปนเสรีภาพการกระทําที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  ซ่ึงการที่จะใหเด็กมีวินัยในตนเองและมีความรับ
ผิดชอบตอผูอ่ืนนั้น  จะตองสรางบรรยากาศของความมีเสรีภาพใหแกเด็กเปนเบื้องตน  ทุกวันนี้เด็ก
นักเรียนของเรามักจะถูกครอบงําดวย  กฎ  ระเบียบ  ประเพณี  วัฒนธรรม  มากจนเกินไป  ทําให
เด็กเกิดความรูสึกวาส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่  กักขัง  หนวงเหนี่ยว  จึงคิดแตจะหลีกเลี่ยง

4. ระเบียบขอบังคับเปนสิ่งจําเปนแกหมูคณะ  เปนกฎเกณฑของสังคมที่จะควบคุมมิ
ใหคนในสังคม    ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดตามอําเภอใจ      ฉะนั้นคนในสังคม  จะตองรูกฎหมาย   รู
ระเบียบขอบังคับของสังคม  และตองมีวัฒนธรรมอันดีงาม  โรงเรียนตองใหความสําคัญในเรื่อง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคมเทาๆ กับระเบียบขอบังคับที่สังคมไดกําหนดขึ้น

วัชระ  ธุระคํา ( 2528:120 ) ไดกลาววา   เพื่อใหการเสริมสรางวินัยมีประสิทธิภาพ  ครู
ผูสอนตองยึดเกณฑ 3 ประการ เปนเปาประสงค  คือ

1.วินัยตองทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงคหรือสรางความเจริญงอก
งามใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก

2. วินัยจะตองคงรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของเด็กไว
3. วินัยจะตองสามารถพยุงสัมพันธอยางใกลชิดระหวางผูปกครองเด็กและตัวเด็กเอง
จากขอมูลดังที่กลาวขางตนพอสรุปไดวา  วินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของ

บุคคลในการควบคุมตนเองทั้งทางอารมณและพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ตนตองการ  ในที่นี้มีจุด
มุงหมายการควบคุมตนเองเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการประหยัดในตนเอง
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวินัยในตนเอง
งานวิจัยภายในประเทศ
เนตรนภิส  กาฬเนตร (2543:บทคัดยอ) อิทธิพลของลักษณะการรับชมโทรทัศนที่มีตอ

จิตลักษณะและพฤติกรรมประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางจํานวน 375 คน  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง จะมีพฤติกรรมการประหยัดสูง

กวินวุฒิ  กล่ันไพฑูรย(2546:บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ประหยัดและออมของนักศึกษาป 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
พบวา การมีระเบียบวินัย  สามารถทํานายพฤติกรรมการออมไดรอยละ 1.1

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะพบวา  ลักษณะมุงอนาคตและการ
มีระเบียบวินัย เปนคุณลักษณะของการมีวินัยในตนเองเปนตัวแปรสําคัญ   ที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการประหยัด  ฉะนั้นการที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัดขึ้น  การมี
วินัยในตนเอง ก็นาจะมีสวนสําคัญใหเกิดการประหยัดไดเชนกัน  ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนตัวแปร
อิสระตัวหนึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสันโดษ

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสันโดษ  เพื่อใหเขาใจในเนื้อ
หารายละเอียด  ไดแบงนําเสนอตามประเด็นดังนี้

3.1 ความหมายของความสันโดษ
3.2 ประเภทของความสันโดษ
3.3 ประโยชนของความสันโดษ
3.4 คุณลักษณะของผูมีความสันโดษ
3.5 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสันโดษ
3.6 แนวทางการสรางเสริมความสนัโดษ
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสันโดษ

3.1 ความหมายของความสันโดษ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (อุฏฐายี)  (2506  :  168-177)  ไดกลาวถึง  ความหมายของคํา

วา  “ความสันโดษ”  ที่เปนมงคลในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมาจากคําวา  “สุนตุฎฐิ”  นั้น  จําแนกออก
ไดเปน  3  ประการ คือ
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1. สกํตุฏฐิ คือ ยินดีของๆตน ของสิ่งใดเปนของตน ไดมาโดยชอบธรรมดวยน้ําพักน้ํา
แรงของตน  หรือตนสรางขึ้นมาโดยชอบธรรม   ดวยน้ําพักน้ําแรงของตน หรือตนสรางขึ้นทําขึ้น
ไดเอง  ดวยสติปญญาของตน  ของสิ่งนั้นจัดวาเปนของ ๆ  ตนโดยแท

2. สฺนตํตุฏฐิ คือ ยินดีของที่มีอยู  เปนธรรมที่สงเสริมความเจริญของประเทศชาติโดย
ตรง  ถือวาส่ิงใดเปนของที่เกิดในประเทศชาติของตน แมวาจะยังไมประณีตเทาของตางชาติ  ก็เชื่อ
วาเปนของ ๆ  ตน  พลเมืองทุกคนยินดีชวยกันใชชวยกันสรางเสริมใหเจริญขึ้น

3. สมํตุฏฐิ คือ ยินดีสม่ําเสมอ  ความยินดีส่ิงที่ชอบธรรม  ไมยินดีที่ผิดธรรม  เชน  ลาภ
ที่ไมสมควรจะถือเอา  เพราะเกิดขึ้นโดยผิดศีลธรรม  ผิดกฎหมาย  หรือผิดทางของผูปฏิบัติธรรม

พระศรีวิสุทธิโมลี  (2513  : 1-4)  ไดวิเคราะหธรรมเรื่อง  “ความสันโดษ” และไดแปล
ความหมายของคําวา  “ความสันโดษ”  (แปลจากศัพทบาลีที่ใชคําวา  “สฺนตุฏฐี”  หรือบางที่ก็ใชคํา
วา   “สฺนโตโส” )  ไววา ความยินดีพรอม  คือ ความพอใจ ความยินดีในของที่มีอยู ความยินดีใน
ของตน ความยินดีโดยชอบธรรม  ซ่ึงเมื่อรวมความหมายในทางธรรมก็จะไดวา   เปนความยินดีใน
ของที่ตนมีอยู  ซ่ึงไดมาโดยชอบธรรม  หรือความพอใจในสิ่งที่มีอยู  เทาที่เปนของตน  ซ่ึงตนไดมา  
และหามาได  โดยชอบธรรม  สามารถหาความสุขไดจากสิ่งที่เปนสมบัติของตนนั้น ๆ

สมพร  เทพสิทธา  (2513  :  29)  ไดกลาววา  ความหมายของ  “ความสันโดษ”  นั้น 
พระพุทธองคทรงสอนเรื่องสันโดษก็เพื่อใหเรามีความยินดี  และพอใจในของของเรา  อยาไปยินดี
พอใจในทรัพยสมบัติของลูกเมียของคนอื่นเขา  จนเกิดความละโมบ  อยากไดมาเปนของตนโดยไม
ชอบธรรมจุดประสงคของสันโดษก็เพื่อใหคนโลภ  รูจักบรรเทาความโลภลงเสียบาง  และเพื่อปอง
กันมิใหเราไปละเมิดทรัพยของผูอ่ืน

สมเด็จพระญาณสังวร  (2516 : 61-68)  กลาวไววา  สันโดษเปนธรรมขอหนึ่งที่ปรากฏ
อยูในพระสูตรซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุโดยท่ัวไป ดังเชนที่ปรากฏในอริยวังลิกสูตรวา  
“สันโดษ”  หมายถึง  ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได  กลาวสรรเสริญความยินดีนั้น  ไมแสวงหาในทาง
ไมสมควรเพราะเหตุใดแหงปจจัยทั้งหลาย  ไมไดปจจัยก็ไมสะดุงไดปจจัยมากก็ไมสยบติดโทษ  มี
ปญญาสลัดใจออกได  ไมยกตนขมผูอ่ืน  ขยันไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ  มีสติพิจารณา  เปนตน   
แทที่จริงแลว    สันโดษนี้  เปนธรรมที่เหมาะสมทั้งแก   ฆราวาส   และบรรพชิต      ซ่ึงมิไดสงเสริม
ความเกียจครานในบางพระสูตรก็มีการสอนวา มิใหมีสันโดษในกุศลธรรม  คือสอนใหมีความเพียร
ในการละเวนความชั่ว  และทําความดีนั่นเอง  สันโดษมีความมุงหมายเพื่อขจัดความโลภ  ซ่ึงเปน
สาเหตุใหเกิดความทุจริตและความทุกขเดือดรอนตาง ๆ  ใหรูจักความพอดีตามกําลังความสามารถ
ของตนและยังชวยสอนใหรูจักประหยัด  เปนตน
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พระราชวรมุนี  (2518  :  125-126) และจรุงศักดิ์   บุญฤทธิ์  (2536 :  5-6) ไดกลาวถึง 
ความหมายของความสันโดษไววา ความสันโดษ คือ   ความยินดี  ความพอใจในสิ่งที่อยูในความ
ครอบครองของตนเองและสิ่งที่บุคคลอื่นไดมอบให ในผลตอบแทนที่ไดจากการใชกําลังกาย  กําลัง
ความคิดและกําลังทุน  ในการปฏิบัติกิจการตาง ๆ  โดยถูกตองตามกฎหมายและหลักศีลธรรม  
สอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจ  สถานสภาพทางสังคม  หนาที่การงานและสุขภาพของตน ซ่ึงจะ
แสดงออกมาในลักษณะ  3  ประการคือ

1. ยถาลาภสันโดษ  คือ ยินดีตามที่ได  ยินดีตามที่พึงได  มีความพอใจในสิ่งที่บุคคลอื่น
ไดมอบใหและส่ิงที่ตนควรไดรับ  ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมดี และส่ิงที่ไดมานั้นถูกตองตามกฎหมาย
และศีลธรรม  ไดแกพฤติกรรมดังนี้
                        1.1 ไมนอยใจ  เมื่อไดรับส่ิงของที่ไมดี
                        1.2 ไมกีดกันใหผูอ่ืนไดรับ  เมื่อตนเองไดรับแลว

1.3 ไมมุงมั่นรอคอยที่จะรับอยางเดียว
                        1.4 ไมรังเกียจหรือชิงชัง  ในสิ่งของที่ไดรับ
                        1.5 ไมทําลายสิ่งของที่ไดรับ
                        1.6 ไมโวยวาย  เมื่อไดรับไมเทากับของคนอื่น

2. ยถาพลสันโดษ  คือ  ยินดีตามกําลัง  ยินดีแตพอแกกําลังรางกาย  สุขภาพและวิสัย
แหงการใชสอยของตน ความพอใจในผลตอบแทนที่ไดจากการใชกําลังกาย  กําลังความคิด  และ
กําลังทุนในการปฏิบัติกิจการตาง ๆ  โดยถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม  ไดแกพฤติกรรมดังนี้

    2.1 ใชกําลังกาย  กําลังความคิด  ในทางที่ไมไปละเมิดในสิทธิของผูอ่ืน
    2.2 ใชกําลังกาย  กําลังความคิดของตนเองโดยไมอาศัยของผูอ่ืน

                        2.3 ใชกําลังกาย กําลังความคิดในทางที่ไมทําใหเกิดความเสียหายแกตนเองและผูอ่ืน
                        2.4  ทํางานที่ไมเกินกําลังกาย กําลังความคิดและกําลังทุนของตนเอง

3. ยถาสารุปปสันโดษ  คือ ยินดีตามสมควร  ยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก
ภาวะ  ฐานะ ความพอใจกับสิ่งที่ไดรับมา กําลังจะไดรับหรือส่ิงที่มีอยูรวมทั้งการใชจายอุปโภคและ
บริโภค  ที่สอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม  หนาที่การงาน  และสุขภาพของ
ตน  ไดแก  พฤติกรรมดังนี้
                        3.1 ไมใชจายฟุมเฟอย
                        3.2 ไมใชจายแขงกับผูอ่ืน
                        3.3 ไมรับส่ิงของที่ไมสอดคลองกับตน ไมใชจายเกินรายได  จนมีหนี้สิน
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พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ 2525  :  294-295)  กลาววา  ความหมายของ
สันโดษ  ซ่ึงแสดงไวในที่ตาง  ๆ  อาจจะสรุปไดดังตอไปนี้

1. ความยินดีดวยปจจัยของตนนั้น มุงหมายใหมีความยินดีเทาที่เปนของของตนเทานั้น
ไมแสดงความโลภอยากไดในทรัพยสมบัติ  อันไมไดเปนของตน  สวนทรัพยสมบัติของตนนั้นจะมี
มากสักเทาไรก็ไมเสียสันโดษ  คือ ยังเรียกวา เปนผูมีความสันโดษดวยปจจัยของตนอยูนั่นเอง

2. ปจจัยอันใดที่มีอยู  ไมวาจะเปนของดีเลวอยางไร  หรือจะมากอยางไร  บุคคลมีสิทธิ
จะยินดีในปจจัยอันมีอยูนั้น  และพรอมที่จะยังอัตภาพของตน  ใหเปนไปดวยปจจัยอันมีอยูนั้น  ไม
แสวงหาอีกในเมื่อปจจัยนั้น  ยังอาจจะอํานวยประโยชนแกตนอยู  ยอมไดช่ือวาเปนผูยินดีดวยของ
อันมีอยูทั้งนั้น   การที่บุคคลไมแสดงความยินดียินราย ในปจจัยที่ตนไดมา  มีอยู  หรือวาเปนของ
ตนวางจิตสม่ําเสมอ  อยูในอารมณทั้งปวง  ยอมไดช่ือวาเปนผูสันโดษสม่ําเสมอ

พระสมชาย ฐานวุฑโฒ ( 2544 :212)  กลาววา  สันโดษ  มาจากภาษาบาลีวา  สันโตสะ  
สัน แปลวา  ตน,  โตสะ แปลวา  ยินดี,  สันโดษจึงแปลวา  ยินดี  ชอบใจ  พอใจ  อ่ิมใจ  จุใจ  สุขใจ  
กับของของตน   ความหมายโดยยอคือ  ใหรูจักพอ  รูจักประมาณ

คณะกรรมการฝายจัดพิมพหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอํานวยการ (2543:123, 
อางถึงใน กวินวุฒิ  กล่ันไพฑูรย 2546: 22) กลาวถึงคําวา  สันโดษ นั้น มาจากภาษาบาลีวา  สันโต
สะ  สันตุฎฐิ  แปลวา ความยินดี (หรือพอใจ)  ดวยของของตน  ความยินดีดวยของที่มีอยู  ความยินดี
โดยสม่ําเสมอ

จากเอกสารที่กลาวมาพอสรุปไดวา  ความสันโดษ  หมายถึง  ความยินดี ความพอดี 
ความพอใจและยับยั้งความปรารถนาของตนเองในการใชจายเงิน ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรให
อยูในขอบเขตที่เหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู  เปนอยู  กําลังทรัพย  กําลังปญญา  ตามความสามารถและ
ฐานะความเปนอยูของตนเอง

3.2  ประเภทของความสันโดษ
ปน  มุทุกันต (2506 : 78 - 112)  กลาวถึง  ความสันโดษประกอบดวย 3 ประการ  คือ
1. สเกนสันโดษ  (ยินดีตามมี)  หมายถึง  ยินดีกับของที่ตนมีอยูแลว  ถาหากสิ่งที่มีอยู

นั้นเปนสิ่งที่ไมดี  หรือใหโทษแกตนเอง  ก็พยายามปรับปรุงแกไข  หรือขจัดออกไปเสีย  และความ
พอใจ เชนนี้ จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและสรางสรรคส่ิงที่ตนมีอยูแลวใหเจริญกาว
หนาและมีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นอยูเสมอ

2. สันเตนสันโดษ  (ยินดีตามได)   หมายถึง  ยินดีกับสวนที่ไดรับ  ถาหากอยากไดส่ิง
ใดแลวไมไดตามที่ตองการก็ลดความตองการลง  พอใจกับสวนที่ไดเทานั้น  บุคคลที่ขาดสันโดษ
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ประเภทนี้มักจะเปนคนดูถูกโชควาสนาของตน  ไมพอใจกับตนเอง  มักจะคิดวาคนอื่นคอยแกลง
คอยขัดขวางลาภผลของตนเสมอ  ไดส่ิงใดมาแทนที่จะพอใจวาเปนลาภอันมีคาสําหรับตน  กลับคิด
วาตนไดสูญเสียลาภสวนใหญไปเสียแลว  ไดมาเพียงของเลว ๆ  เหลือเดนจากคนอื่น

3. สเมนสันโดษ  (ยินดีตามสมควร) หมายถึง  ยินดีเทาที่ควร แมวาเปนของที่ไดมาแลว
หรือจะไดอยูก็ตาม    หากเห็นวาไมสมควรแกตน  ก็สละเสียได     เกณฑที่ใชเปนหลักพิจารณาวา
สมควรหรือไม  มี  3  ประการ  คือ

3.1 สมควรแกฐานะ ตองพิจารณาวา ตนมีฐานะหรือสถานภาพอยางใด ในสังคม
แตกตางกับบุคคลอื่น  ๆ  เพียงใด  และสังคมมีความคาดหวังวาในสถานภาพหนึ่ง ๆ  นั้น  บุคคล
ควรจะปฏิบัติตนในลักษณะใด  ก็ยินดีเลือกปฏิบัติตาม  ส่ิงใดที่สมควรแกฐานะของตน ก็ยินดีกับ
ส่ิงนั้น  บางอยางนี้เปนความยินดีตามสมควรแกฐานะ    ผูที่ขาดลักษณะเชนนี้มักจะมีทางเสียถึง
สองทาง  คือ  จะกลายเปนคนใฝสูงเกินศักดิ์  คิดแตเอาดีเอาเดนเอาสุขสบาย  หนักเขาก็กลายเปนคน
ที่สังคมรังเกียจ   อีกทางหนึ่งก็คือ จะเปนคนเจาทุกข  เพราะหิวกระหายในสิ่งที่เกินวาสนาของตน

3.2  สมควรแกสมรรถภาพ  หมายถึง   สมควรแกกําลังความสามารถ  ทางกาย  สติ
ปญญา  ทรัพย  เปนตน  ของตน  ผูที่ขาดลักษณะเชนนี้มักจะประเมินคาตนเองในทางที่ผิด  คิดเอา
งาย ๆ  ตื้น ๆ  วาเขาเปนอะไรไดตัวก็จะเปนอยางเขาทุกอยาง  หนักเขาก็จะกลายเปนคนชอบตีเสมอ    
และดูหมิ่นคนอื่น ๆ

  3.3 สมควรแกศักดิ์ศรี  ส่ิงของหรืองานใดก็ตาม แมวาสมควรแกฐานะของตน และ
สมรรถภาพของตนแลว  แตถาไปยินดีกับสิ่งเหลานั้นเขาแลวจะทําใหเสื่อมเสียเกียรติยศ  ช่ือเสียง
หรือศีลธรรมของตน  ก็ไมควรยินดีตอไป  ผูที่ขาดลักษณะเชนนี้  มักจะเปนผูลุอํานาจแกความมัก
ได ไมรูจักเลือกวาส่ิงใดสมควรแกเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนหรือไม  เปนบุคคลประเภทที่ใคร ๆ  ไว
ใจไมไดวา  ถามีชองทางหรือโอกาสแลวเขาจะไมกระทําทุจริต

สมเด็จพระญาณสังวร (2516  :  65-68) , สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมธ  ธฺมมธโร2526 :  
78-82)  , พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ 2525  :  294-295) และพระสมชาย ฐานวุฑโฒ
(2544 : 213 – 214)  ไดแบงความสันโดษออกเปน  3  ลักษณะ   คือ

1. ยถาลาภสันโดษ  คือ ยินดีตามที่ได เมื่อไดส่ิงใดก็ยินดีและใชสอยส่ิงนั้น โดยยึด
หลักการประหยัด  ไมปรารถนาสิ่งอ่ืนที่มากเกินไปหรือในทางที่ผิด

2. ยถาพลสันโดษ  คือ  ยินดีตามกําลัง ยินดีส่ิงที่ควรแกสมรรถภาพ หมายความวา  เรา
มีกําลังความสามารถในการแสวงหาดวยความขยันหมั่นเพียรเทาใด  ก็ยินดีรับตามนั้น
                    3. ยถาสารุปปสันโดษ  คือ  ยินดีตามสมควรแกฐานะอัตภาพของตน  ถาไดมาแลวเห็น
วาไมเหมาะสม  หรือไมควรแกกําลังของตน  เพราะเปนของดีเกินไปก็สละใหแกผูที่สมควร  แสวง
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หามาใชแตที่พอเหมาะพอควร  เชน  เราเปนนักเรียนนักศึกษาก็ไมควรใชขาวของเครื่องใชที่หรูหรา  
ราคาแพง  เกินฐานะของความเปนนักเรียน  เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายแกตนเอง  สรางนิสัยของ
การฟุงเฟอ

สําหรับลําดับขั้นของการปฏิบัติสันโดษพอสรุปไดเปน  4  ประการ  คือ
1.  สันโดษในความคิด  คือ  ระงับความคิดที่ฟุงซานอยากไดส่ิงตาง ๆ  มากเกินไป  

หรืออยากไดในทางที่ผิด  พอใจในการใชความคิดในทางที่ถูกที่ควร
2.  สันโดษในการแสวงหา  คือ ยินดีแสวงหาแตส่ิงที่ควรจะได  ที่จะบริโภคใชสอยได

ตามกําลังของตน  สมควรแกฐานะของตน  และเปนไปในทางที่ถูกที่ควร
3.   สันโดษในการรับ   หมายถึง  การรับแตที่ควรรับ  และรับพอประมาณ   มิใชวาเมื่อ

จะไดหรือเมื่อมีผูจะใหก็รับทุกอยาง  เพราะสิ่งที่จะไดอาจเปนสิ่งที่มีโทษ  หรืออาจไดรับโทษ  ถา
หากรับมากเกินไปทั้งบุคคลที่ใหก็อาจมีความปรารถนาในทางที่หวังผลตอบแทนที่ยิ่งกวา  เปนตน

4.   สันโดษในการบริโภค  คือ  ยินดีบริโภคใชสอยส่ิงที่ไดมา  ดวยการพิจารณาใหรูถึง
ประโยชนที่ตองการ  มิใชไปเปรียบเทียบแขงขันกับคนอื่น ๆ ใหพิจารณาวาส่ิงที่เราตองการบริโภค
นั้นเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตเพียงใด  มีประโยชนใชสอยเหมาะสมหรือไม  เปนตน

จากที่ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมประเภทความสันโดษตามที่กลาวมา ซ่ึงพอสรุป
การแบงประเภทของสันโดษไดเปน 3 ประเภท คือ

1. ความยินดีหรือพอใจในสิ่งของตามที่ไดมาโดยชอบธรรม
2. ความยินดีตามไดหรือตามกําลังกาย ทรัพย สติปญญาของตนที่มีอยู
3. ความยินดีตามสิ่งที่ควรแกฐานะ

3.3 ประโยชนของความสันโดษ
คุณของสันโดษตามพุทธภาษิตไดตรัสไววา  “สันโดษเปนทรัพยยิ่ง”  หมายความวา  

เพราะทําใหจิตใจรูจักกับความมั่งมี  จิตใจที่ขาดสันโดษประกอบดวยความกระหายในสิ่งตาง ๆ  
ยอมรูสึกวาขาดแคลนอยูเสมอ  แตเมื่อมีสันโดษจึงเกิดความมั่งมีและความสุข  เพราะจะมีความอิ่ม  
ความพอ  ความเต็ม ฉะนั้น สันโดษนี้เองจึงเปนตัวทรัพย ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสวา เปนทรัพยอยางยิ่ง

พระศรีวิสุทธิโมลี (2513:1-4) ไดวิเคราะหธรรมเรื่องความสันโดษ โดยตั้งวัตถุ
ประสงคของการวิเคราะหไว  2  ประการ  คือ

1. วัตถุประสงคทั่วไป  เพื่อเปนสวนประกอบชวยเสริม  และสนับสนุนการดําเนินตาม
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อริยมรรค  คือ  การศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีจุดมุงหมายสูงสุด  คือ  
วิมุตติ  อันไดแกความหลุดพนหรืออิสรภาพโดยสมบูรณ  หมายถึง  นิพพาน  คือ  ตัดกิเลส  และ
ทุกขไดหมดสิ้น  หมดความเปนทาส  มีเสรีภาพสมบูรณ

2. วัตถุประสงคเฉพาะ  เพื่อใหจิตใจปลอดโปรงมั่นคง  ปราศจากความคิดของในสิ่งยั่ว
ยวน  ปราศจากความกังวลในการคอยหาทางปรนเปรอตนเอง  จะไดนําเวลา  และความคิด  มาอุทิศ  
นํากําลังมาทุมเท  ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดเต็มที่  ผูที่มีสันโดษยอมไมเกียจคราน  หรือทํา
ใหเกียจคราน  สันโดษและความเพียร  เปนธรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน  สันโดษทําใหบุคคลรู
จักความเต็มอ่ิม  ไมขาดแคลน  เพราะมีความปรารถนาในสิ่งตาง ๆ  มากเกินไป

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชนความสันโดษ  สรุปไดวา  
ความสันโดษมีประโยชนดังนี้   คือ  ทําใหจิตใจรูจักกับความมั่งมี  มีความสุข  มีความเพียร ไมเกียจ
คราน  มีความพอดี  ชวยสงเสริมใหมีความประหยัด

3.4 คุณลักษณะของผูท่ีมีความสันโดษ
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2544 : 212 – 213)  ไดอธิบายถึงผูที่จัดวาเปนผูที่มีความ

สันโดษ  จะตองประกอบดวยลักษณะ  3  อยาง  ดังตอไปนี้  คือ
1. สเกนสันโดษ (ยินดีกับของของตน)  หมายถึง  ยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยูแลว  พอใจกับ

ของของตนไมวาจะเปนพอแมของเรา   ลูกเมียของเรา   งานของเรา   ประเทศชาติของเรา  ถึงจะมี
ขอบกพรองอยางไรก็คอย ๆ  แกไขกันไปใหดีขึ้น  ไมคิดไขวควาแยงชิงเอาของคนอื่นเขามาเปน
ของตน   บุคคลเมื่อพอใจในสิ่งใด  เขายอมกาวหนาอยางไมหยุดยั้งในสิ่งนั้น  ความพอใจจะเปน
พลังหนุนใหเกิดความพยายาม  สวนความไมพอใจจะทําใหคนเหนื่อยหนาย  ระอิดระอา ความยินดี
ในของของตนนี้  จะเปนเครื่องกําจัดความเกียจคราน  เบื่อหนาย  และโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปน
ของตน

2.  สันเตนสันโดษ  (ยินดีกับสิ่งที่ไดมา) หมายถึง  ยินดีกับของสวนที่ตนไดมา  คือเมื่อ
แสวงหาประโยชนอันใด  ทุมเทสติปญญาความสามารถทําไปเต็มที่แลว      ไดเทาไรก็พอใจเทานั้น  
อาจจะไดไมถึงเปา  ประณีตสวยงามไมถึงเปา  ก็พอใจยินดีเพียงแคนั้น  ไมถึงกับกระวนกระวาย
เปนทุกข  เพราะไดไมสมที่อยาก ไมเปนคนชนิดที่ไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล  ไมไดดวยมนตก็เอา
ดวยคาถา

3.  สเมนสันโดษ (ยินดีโดยมีใจสม่ําเสมอ) หมายถึง ไมรูสึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได
พบส่ิงที่ถูกใจ  และไมเสียใจจนเกินไป  เมื่อตองประสบกับสิ่งที่ไมถูกใจ
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สําหรับคุณลักษณะของความสันโดษนั้น จะมีความสัมพันธกับการประหยัดคือ จะ
ชวยสงเสริมใหมีการประหยัด  คือ  ลักษณะในทางพฤติกรรม  ตลอดจนความคิดของบุคคลที่จะ
ชวยใหเกิดการประหยัดขึ้น  ชาตรี  ศิริสวัสดิ์  (2541 : 13)  ไดกลาวถึงบุคคลที่จะมีการกระทําใหเกิด
การประหยัด ควรมีลักษณะดังจะกลาวตอไปนี้

1. มีความเปนอยูอยางเรียบงาย  ไมแปรเปลี่ยนไปตามแฟชั่น
2. มีความพอดีในการบริโภค  ไมใชส่ิงของที่เกินฐานะของตนเองจะหามาได
3. ใชจายเงินจํานวนนอยของตนใหเปนประโยชนมากที่สุด
4. คิดกอนใชจาย  และจายเทาที่มีความจําเปนเสมอ
5. ไมใชจายสุรุยสุรายฟุมเฟอย  แตก็มิไดตระหนี่ถ่ีเหนียวจนเกินสมควรแกเหตุ
6. รูจักมีความคิดเพิ่มพูนทรัพย   ดวยการแบงเก็บหรือนําไปใชใหเกิดผลประโยชน

ไดอีก หรือหาเพิ่มเติมจากของเดิม  หรือหาวิธีใหเกิดผลงอกเงยเพิ่มขึ้น
7. รูจักใช  ดูแลรักษาและบูรณะทรัพย  ทั้งของตนเองและของสวนรวม
8. มีการวางแผนใชจายใหรอบคอบโดยมีสัดสวน
คณะกรรมการฝายจัดพิมพหนังสือที่ระลึก (2543 : 127 – 128, อางถึงใน  กวินวุฒิ  

กล่ันไพฑูรย 2546: 22) กลาวถึง สันโดษหรือการรูจักประมาณ ตนวา มี  3  ลักษณะ  คือ
1. การรูจักประมาณในสิ่งที่ตนมีตนได  หมายความวา  มีอะไร  เปนอะไรก็พอใจในสิ่ง

นั้น  พอใจในฐานะความเปนอยู  ทรัพยสินของตน  ไมใชจายฟุมเฟอย  รูจักประหยัด  เก็บหอมรอบ
ริบ  ไมคิดหาทรัพยสินโดยทางทุจริต  พอใจตามสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลว  และเพียรพยายามสรางอนาคต
ใหกาวหนาตอไปตามสมควรแกอัตภาพ

2. การรูจักประมาณในกําลังของตน  หมายถึง  ยินดีตามกําลังที่ตนมี  ไมวาจะเปน
กําลังกาย  กําลังใจ  กําลังสติปญญา  กําลังทรัพย  คนเราเกิดมาตางมีความสามารถไมเทากัน  ควรรู
จักประมาณกําลังของตน  คนฐานะไมดีอยากจัดงานแตงงานใหหรูหราเหมือนคนร่ํารวย   แลวไปกู
หนี้ยืมสินคนอื่นมา    พอแตงงานเสร็จตองทํางานหนัก  หาเงินใชคืนเขา    อยางนี้เรียกวาไมรูจัก
ประมาณกําลังทรัพยของตน

3. การรูจักประมาณในภาวะความเปนอยูของตน  คนเรามีหนาที่การงานแตกตางกัน  
ฐานะทางสังคมของคนยอมเหมือนกันหมดไมได  เราควรพอใจตามภาวะของเรา  ไมคิดอิจฉาริษยา
คนที่มีฐานสูงกวา ตองรูจักเขาใจความเหมาะสมตามฐานะ รูจักผูใหญผูนอย ไมทะเยอทะยานใหสูง
เกินศักดิ์

จากที่ศึกษาวรรณกรรมขางตนสรุปไดวา ลักษณะของบุคคลที่จะมีความสันโดษนั้น  
จะตองประกอบไปดวย ความพอดี พอใจในสิ่งที่มีอยูในตนเองมีอยู เปนอยู ไดอยู ไมใชเงิน ส่ิงของ
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เครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติเกินฐานะความเปนอยู   ยินดีในสิ่งที่ตนเองไดหรือหามาโดยชอบ
ธรรม   ซ่ึงเมื่อบุคคลใดมีความสันโดษเกิดในตนแลว จะสงเสริมทําใหมีการใชจายไมฟุมเฟอย จะ
ทําใหเกิดพฤติกรรมการประหยัดขึ้นได

3.5 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับความสันโดษ
พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต) (ม.ป.ป. : 96)  ไดกลาวไววา  สันโดษ  หรือความรู

จักพอ รูจักประมาณตน  เปนทางสายกลางระหวางความโลภและความเกียจคราน  คนโลภ  คือ คน
ที่อยากไดนั่นไดนี่  อยากเปนโนนเปนนี่ไมมีที่ส้ินสุด  โดยไมคํานึงถึงสภาพของตน  และไมเลือก
วาจะไดมาโดยวิธีการอยางไร ไดเทาไรก็ไมพอเปนเหตุใหเกิดความทุกขเพราะมนุษยไมสามารถ
สนองความอยากของตนไดเสมอไปอันเปนหนทางการนําไปสูการไมรูจักเก็บออมสวนที่พอจะมี
เหลือ

พระสาสนโสภณ  (2516  :  61)  ใหความเห็นเกี่ยวกับ  สันโดษ  ไววาเปนธรรมขอ
หนึ่งที่ไดมีผูกลาวกันมากทั้งในทางสนับสนุน  คือ สงเสริมใหมีการปฏิบัติกัน  และคานคือ  แสดง
วาไมควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติ  เพราะเห็นวาเปนเครื่องขัดขวางความเจริญกาวหนา  ผูที่ตองการ
ทราบเกี่ยวกับสันโดษก็มีมาก  โดยความหมายแลว ก็คือ ความยินดี หรือความพอใจดวยของของตน  
ความยินดีดวยของที่มีอยู  ความยินดีโดยสม่ําเสมอ  โดยมุงหมายของสันโดษก็คือความไมโลภมุง
หมายเพื่อละบาปธรรม  เปนตน

ความสันโดษเปนธรรมขอหนึ่งที่ไดมีผูปรารภกลาวกันมากทั้งในทางสนับสนุนและ
ในทางดานสนับสนุนคือสงเสริมใหมีการปฏิบัติกัน คานคือแสดงวาไมควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติ  
เพราะเห็นวาเปนเครื่องขัดขวางความเจริญกาวหนา ผูที่ตองการจะทราบอธิบายเรื่องก็มีมาก มีหลาย
คนไดแสดงคําแนะนําวาควรแสดงเรื่องสันโดษใหทราบทั่วกัน (คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  
2536 : 82 – 92)

พระมหาเฉลียว กิตติปาโล (2537:48) กลาวไววา คําสอนของสัมมาสัมพุทธเจาในเรื่อง
ความสันโดษนั้น  ไมไดสอนใหคนเกียจคราน  ทอถอยไมทําการงาน  หรือทํางานเรื่อย ๆ  เฉื่อยแฉะ  
เปนภัยตอความเจริญ  ความกาวหนาอยางที่เขาใจกันตรงกันขาม  ถาแตละคนรูจักสถานภาพของ
ตนเอง  สํานึกในฐานะ  ความสามารถและความมีคุณธรรมของตนอยูเสมอแลว  ความสันโดษจะ
เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  จะทําใหทุกคนพอใจกับของของตนพอใจกับของที่ตนไดมา  และพอใจ
กับของที่สมควรแกตน จะไมมีการเบียดเบียน  แกงแยงชิงดี  อิจฉาริษยา  ใหรายปายสี  ฉอโกงกัน   
ซ่ึงการแกงแยงชิงดีกันจนถึงทําลายกัน  ใสรายปายสีกัน  การทุจริตและมิฉาชีพตาง ๆ  ที่ระบาดใน
สังคมทุกวันนี้ก็เพราะใจของคนเหลานั้นไมมีสันโดษ  มุงจะเอาแตได  ไมคํานึงผิดชอบชั่วดี  ความ
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เห็นแกตัวของผูมีอํานาจ  การกอบโกยโอกาสของพอคานักธุรกิจ  โดยไมคํานึงถึงความเดือดรอน
ของคนสวนมาก    ความเรารอนใจเพราะโลภจัด    ไดเทาไรก็ไมรูจักพอ  จนกลายเปนมัวเมาใน
วัตถุทะเยอทะยานจนเกินกําลังความสามารถของตน  ไดมาโดยสุจริตไมทันใจ  ก็ลงมือประกอบ
การทุจริตตาง ๆ  เพื่อสนองความอยากอันเผาลนจิตใจอยู  ดําเนินชีวิตไปอยางไรเหตุผล  ก็เพราะ
ขาดความสันโดษ

คนจํานวนมากเขาใจความสันโดษผิด  คิดวาความสันโดษ  คือการไมทําอะไร  หรือ
การพอใจอยูคนเดียวแตความจริง  การไมทําอะไรนั้น  ภาษาบาลีเรียกวา  โภสัชชะ  คือ  เกียจคราน  
ไมเรียกวาสันโดษ   และการพอใจอยูคนเดียวนั้น  ภาษาบาลีเรียกวา  ปวิวิตตะ  ไมเรียกวา สันโดษ  
(พระสมชาย  ฐานวุฑโฒ 2544 : 215)

3.6 แนวทางการสรางเสริมเพื่อใหเกิดความสันโดษ
เชวง  เดชะไกศยะ  (2539 : 109)  ไดกลาวถึง  แนวทางการสรางเสริมใหเกิดความ

สันโดษ  ไวดังนี้
1. ใหหมั่นพิจารณาถึงความแก  ความเจ็บ  ความตาย  อยูตลอดเวลา   วาเราจะหลีก

เล่ียงจากสิ่งเหลานี้ไปไมได  ถึงดิ้นรนหาเงินทองมากเทาไร  ก็นําติดตัวไปไมได  เมื่อพิจารณาบอย
เขาความโลภก็จะลดลง  แลวความสันโดษก็จะเกิดขึ้น

2. ใหรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร    กินเพื่ออยูไมใชอยูเพื่อกิน  เปนการฝก
สันโดษขั้นพื้นฐานที่เราตองปฏิบัติอยูทุกวัน

3. ใหหมั่นใหทานอยูเสมอ ๆ  เปนการฆาความตระหนี่  ความโลภในตัวไปทีละนอย ๆ 
เมื่อทําบอย ๆ  เขา ความสันโดษก็จะเกิดขึ้น

4. ใหหมั่นรักษาศีล  โดยเฉพาะศีล  8  ผูที่รักษาศีล  8  จะชวยใหเกิดความสันโดษใน
หลายเรื่อง  เชน  ศีลขอ  3  ทําใหสันโดษในกามคุณ  ศีลขอ 6 ทําใหสันโดษในเรื่องอาหาร  ศีลขอ  7  
ทําใหสันโดษในเรื่องเครื่องนุงหม  การแตงเนื้อแตงตัว  และศีลขอ  8  ทําใหสันโดษในเรื่องที่อยู
อาศัยที่หลับนอน

5. ใหหมั่นทําสมาธิเปนประจํา  เมื่อทําสมาธิอยางสม่ําเสมอจิตใจก็จะสงบนุมนวลขึ้น  
ความอยากเดน  อยากดัง  หรืออยากไดในทางที่ไมชอบก็จะคอย ๆ  หายไป

3.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสันโดษ
งานวิจัยภายในประเทศ

   กวินวุฒิ  กล่ันไพฑูรย( 2546 : บทคัดยอ )  ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
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การออมของนักศึกษาปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการ พระนคร โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร  ผลวิจัยพบวา  ความสันโดษ  สามารถทํานายพฤติกรรมการออมไดรอยละ 
45.80

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความสันโดษนั้น ยังไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
ตรงกับพฤติกรรมการประหยัด แตจะพบวา ความสันโดษมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม    
ซ่ึงการวิจัยนั้นถึงแมจะเกี่ยวของกับการออม แตการออมก็เปนพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับ   
พฤติกรรมการประหยัด  ฉะนั้นผูวิจัยจึงไดนําความสันโดษมาเปนตัวแปรอิสระในการทํานายใน
การศึกษาครั้งนี้ปจจัยหนึ่ง  เพื่อศึกษาดูความสัมพันธพฤติกรรมการประหยัดกับความสันโดษของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใด

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตาม

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคลอยตาม  เพื่อใหเขาใจในเนื้อ
หารายละเอียด  ไดแบงนําเสนอตามประเด็นดังนี้

4.1 ความหมายของการคลอยตามผูอ่ืน
4.2 ประเภทของการคลอยตามผูอ่ืน
4.3 ประโยชนของการคลอยตามผูอ่ืน
4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคลอยตามผูอ่ืน
4.5 ลักษณะของการคลอยตามผูอ่ืน
4.6 แนวทางการสรางเสริมการคลอยตามผูอ่ืน
4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคลอยตาม

4.1 ความหมายของการคลอยตาม (Conformity )
การคลอยตาม  (Conformity)  เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งทางจิตวิทยา  ซ่ึงมีผูใหคํา

จํากัดความ  และความหมายไวมากมายแตกตางกัน  ดังนี้
ดร.ทรงพล  ภูมิพัฒน  (2517 :177)  ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวาเปน

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจจะเปนไปตามทิศทางและ ความเชื่อของตนจึงคลอย
ตามกัน  หรืออาจจะเปนไปตามความคิดและความเชื่อของตนแตดั้งเดิมแตเห็นดวยจึงคลอยตาม  
หรืออาจไมเปนไปตามทัศนคติและความเชื่อของตนและไมเห็นดวยแตก็คลอยตาม
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นงนิด   ธรรมสารสมบัติ  (2518 : 12)  ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวา  
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเนื่องมาจากอิทธิพลของกลุม  ที่แสดงออกมาให
เหมือนหรือคลายกับคนหมูมาก  โดยท่ีพฤติกรรมนั้นอาจไมตรงกับความจริงใจของตน

ปริศนา   ศรีพลประพันธ  (2527 :9 –10)  ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวา  
หมายถึงสวนหนึ่งของนิสัย  หรือธรรมชาติของมนุษย  เปนความรูสึกที่มีแนวโนมในการทําอะไร
ตามที่คนอื่นทํา  และเปนขบวนการทางจิตวิทยาสังคม  ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมทางสังคมได

สงวนศรี   วิรัชชัย  (2527  :  118)   ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวาเกิดจาก
การเรียนรูประสบการณที่มีผลทําใหบุคคลเรียนรูที่จะพัฒนาความคิด  ความเชื่อ  พฤติกรรมของตน
ใหสอดคลองและคลายคลึงกับความคิด  ความเชื่อและการกระทําของคนอื่น ๆ  ในกลุม

อัจฉรา   กัลยาณชาติ (2532  :  6)   ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวาหมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากอิทธิพลของกลุม ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกคลอย
ตามกลุม

สงวน   สุทธิเลิศอรุณ  (2532  :  81)  กลาวไววา  “การคลอยตามผูอ่ืน  หมายถึงการทํา
ตามอยาง  การเลียนแบบหรือลัทธิเอาอยาง  การปฏิบัติตามคําส่ัง  การถูกชักชวน  การเห็นดวยและ
การถูกกดดันจากกลุม

จินตนา   กอนเพ็ชร  (2533  :  34)  ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวาหมายถึง
การเปลี่ยนพฤติกรรมตามความตองการของกลุม

กมลรัตน   หลาสุวงค  (2537  :  90-91)  ไดใหความหมายของการคลอยตามผูอ่ืนวา  
หมายถึง การทําตามอยาง  การเลียนแบบ การปฏิบัติตามคําส่ัง  การถูกชักจูง  การเห็นดวยและการ
ถูกแรงกดดันจากกลุมใหแสดงพฤติกรรม

คลัทซฟลด (Crutchfieled  1955 : 191-198, อางถึงใน อัจฉรา  กัลยาณชาติ 2532  :  5)  
ใหความหมายการคลอยตาม  ที่แตกตางกันดังนี้คือ

1.  การคลอยตามเพื่อใหเกิดการสอดคลองกัน  (Congruence Conformity)  ใชมากทาง
สังคมศาสตร  เชน พฤติกรรมที่มีแบบแผนเหมือนกัน  เปนพฤติกรรมที่อยูในสังคม  และทุกคนมี
พฤติกรรมคลอยตามกันเหลานี้  เชน  ความนิยมในเรื่องการแตงกาย  การรับประทานอาหาร  การ
มีปฏิสัมพันธทักทายกัน

2.  การคลอยตามที่ไมคงที่  (Movement Conformity)  คือมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
เมื่อมีอิทธิพลของกลุมมากดดัน  เปนความหมายที่นักจิตวิทยาใชในการศึกษา  เชนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  ทัศนคติ  เมื่ออิทธิพลของกลุมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  อาจแบงเปน  2  ประเภท  คือ
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2.1 การปฏิบัติตามที่สอดคลองกับจิตใจ(Private Acceptance)  คือการเปลี่ยนแปลง
ทั้งรางกายและจิตใจ เปนการแสดงออกทั้งทางพฤติกรรม  ทัศนคติอยางจริงใจ  พฤติกรรมการ
กระทํา  และความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนไปดวย

2.2 การปฏิบัติตามที่ไมสอดคลองกับจิตใจ  (Public  Compliance)  เปนพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาโดยไมตรงกับใจ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตความคิดในจิตใจไมเปลี่ยน
แปลง อาจเปนเพราะไมเล่ือมใส   มีความคิดเห็นไมตรงกัน  แตมีความจําเปนตองแสดงพฤติกรรม
การคลอยตามออกมาเทานั้น

3.  การคลอยตามเปนลักษณะบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งของบุคคล  (Conformity trait)  
นอกจากความกดดันของกลุม  ขนาดของกลุม  ลักษณะสถานการณและองคประกอบอื่นๆ  ที่ทําให
บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปคลอยตามผูอ่ืนในกลุมแลว  ยังพบวามีบุคลิกภาพของบุคคลบาง
พวก  ซ่ึงจะมีลักษณะคลอยตามกลุมอยูเสมอ  ไมวาจะเรื่องอะไร

แอสซ  (Asch  1957  :  450,  อางถึงใน  อัจฉรา  กัลยาณชาติ  2532  :  5)  ไดอธิบายไว
วา  การคลอยตาม  คือการที่บุคคลขาดความเปนอิสระของตนเอง  ในการแสดงพฤติกรรม  หากแต
แสดงพฤติกรรมเหมือนหรือคลอยตามผูอ่ืน  ทั้งนี้เนื่องจากตนเองตองขึ้นอยูกับผูอ่ืน

วิลลิส  (Willis1965  :  373,  อางถึงใน  สุภาภรณ  เส็งขํา 2545 : 22)  ไดกลาวถึงการ
คลอยตามผูอ่ืนวา  หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหเปนไปตามความคาดหวัง
ของกลุม

ไคสเลอร  และไคสเลอร  ( Kiesler   and  Kiesler  1969 :  2 - 3,  อางถึงใน    สุภาภรณ
เส็งขํา 2545 : 22)  กลาววา การคลอยตามผูอ่ืนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือความเชื่อไป
ตามกลุม

แอเลน ( Allen 1969 : 541, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545 : 22) กลาววา   พฤติกรรม
การคลอยตาม  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเชื่อใหเปนไปตามความตองการของ
กลุม

ฮอลแลนเดอร  (Hallander 1976  : 484, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:23)  ไดให
ความหมายของการคลอยตามวาเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะใหไดรับการยอมรับและการ
สนับสนุนจากผูอ่ืน

เบลกิน  และสกายเคล  (Belkin  and Skydell 1979  :  445, 484, อางถึงใน   สุภาภรณ  
เส็งขํา 2545:22)  ไดกลาววา  การคลอยตามผูอ่ืน  หมายถึง  การที่บุคคลปรับพฤติกรรมของตนให
สอดคลองกับพฤติกรรมของคนอื่น ๆ  ในกลุม  หรือยินยอมทําตามความตองการของกลุม
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โจนส  (Jones  1979  : 298, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา2545:22)  ไดใหความหมาย
ของการคลอยตามไววา  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ทําไปเพราะแรงกดดันของผู
อ่ืน  หรือแรงกดดันของกลุม

จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการคลอยตามที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงขอสรุปวา
การคลอยตาม  หมายถึง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
กับบุคคลอื่น   เพื่อใหไดรับการยอมรับและสนับสนุน   ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในดานการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากร ธรรมชาติตาม
บุคคลที่อยูใกลชิดและสื่อมวลชน

สําหรับการคลอยตามในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายพฤติกรรมการคลอย
ตามเปน 2 กลุม คือ

1. การคลอยตามผูใกลชิด  โดยยึดบิดามารดาหรือผูปกครอง ครู ญาติและกลุมเพื่อน
เปนตัวแบบใหกับบุตรหลานและนักเรียนไดคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ซ่ึงในการที่จะใหเกิดการ
ประหยัดนั้นตัวแบบจะตองปฏิบติใหผูที่คลอยตามเห็นเปนประจําและตอเนื่อง โดยเฉพาะบุคคล
ใกลชิดกับนักเรียนเปนบุคคลที่นักเรียนใหความไววางใจ มีความผูกพันและมีอิทธิพลตอการคลอย
ตามเปนอยางมาก มีผลใหนักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางเดียวกันกับบุคคลใกลชิด
ได ในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการคลอยตามบุคคลใกลชิดในดานพฤติกรรมการประหยัดการใชจาย
เงิน ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ

2. การคลอยตามสื่อมวลชน     การไดรับส่ือมวลชน   ไดแก    ส่ือทางโทรทัศน    วิทยุ
ภาพยนตร  อินเตอรเนต  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  เชน หนังสือพิมพ  นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว เปนตน
ซ่ึงมีผลตอการคลอยตามของนักเรียนเชนกัน เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยมีความทันสมัยเขาถึง
ทุกเพศทุกวัยและนักเรียนไดพบเห็นเปนประจํา มีผลทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสื่อมวลชนได  โดยพฤติกรรมการคลอยตามสื่อมวลชนใน
การวิจัยคร้ังนี้ จะเนนไปในดานพฤติกรรมการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงส่ือมวลชนมีความสําคัญในการที่จะทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการคลอย
ตามในการใชจายส่ิงตางๆ อยางประหยัด

4.2 ประเภทของการคลอยตามผูอ่ืน
การคลอยตามแนวคิดของ  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  (2545  :  116-117)  กลาวไววา
1.  การคลอยตามแบบยอมตาม  (Compliance)  เปนการกระทําตามกลุมโดยไมเชื่อตาม

กลุม  บุคคลที่คลอยตามแบบยอมตามจะแสดงความคิดเห็นหรือกระทําตรงขามกับกลุมทันทีที่ไม
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ไดเผชิญหนากับกลุม  หรือไมมีการกดดันของกลุมเขามาเกี่ยวของ  การที่บุคคลไมเห็นดวยกับกลุม  
แตแสดงถึงการคลอยตามกลุมแบบยอมตามนั้น  เนื่องจากบุคคลตองการใหสมาชิกในกลุมยอมรับ
เพื่อคงความสัมพันธที่ดีในกลุม  และเพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมาย

2.  การคลอยตามแบบยอมรับ  (Acceptance)  เปนการกระทําตามกลุมและมีความเชื่อ
ตามกลุมดวย  บุคคลที่คลอยตามแบบยอมรับจะไมเพียงพอกระทําตามการคาดหวังของสมาชิกใน
กลุมเทานั้น  แตจะเปลี่ยนความคิดเห็นและเหตุผลโดยสวนตัวของกลุมดวย

สําหรับการคลอยตามแบบยอมตาม และการคลอยตามแบบยอมรับ   มีความเกี่ยวของ
กันคือ  บุคคลอาจเปลี่ยน  เจตคติ  และความเชื่อของตนใหเหมือนกลุมภายหลังกระทําพฤติกรรม  
ดังนั้น  การคลอยตามแบบยอมตามอาจทําใหเกิดการคลอยตามแบบยอมรับ  และถาบุคคลนั้นมี
ความรับผิดชอบในการกระทําของตน  มักจะเห็นพองกับพฤติกรรมที่ตนกระทํานั้น

นอกจากนี้     ครอสบี้  ( Crosbie  1975  :  431-435,  อางถึงใน    ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร  
2545  :  117)  ไดแบงประเภทของการคลอยตามออกเปน  3  ประเภท  ดังนี้

1. การคลอยตามเนื่องจากขอมูลตางๆ  (Information  Conformity)  หมายถึงการยอม
รับหรือคลอยตามมาตรฐานตาง  ๆ  หรือความเชื่อตาง  ๆ  ของคนอื่น  เมื่อมีเหตุการณอยางใดอยาง
หนึ่งเกิดขึ้นมาตรฐานหรือความเชื่อตางที่ยึดถือ  ไมจําเปนจะตองถูกตองเสมอไป  ขึ้นอยูกับกลุม
การคลอยตามประเภทนี้เปนได  ทั้งการยอมรับโดยดุษฎีและการจํายอม

2. การคลอยตามปทัสถาน (Normative Conformity) เปนการยอมรับหรือการคลอย
ตามมาตรฐานความเชื่อตางๆ  ของคนอื่นๆ   เพื่อใหเปนไปตามคนอื่นหรือกลุมคิด  หรือคาดหวัง
เปนการคลอยตามเนื่องจากความกดดันทางสังคม  (Social  pressures) เชน ขาวหรือขอความตาง ๆ  
การคลอยตามปทัสถานเปนการคลอยตามเพื่อใหกลุมยอมรับเรา     เชน  ในอเมริกานักศึกษาชาย
ชอบไวผมยาว   นักศึกษาหญิงไมใสเสื้อช้ันใน เปนตน การคลอยตามนี้    มักเปนการเปลี่ยนแปลง
แบบการ จํายอม

3. การคลอยตามดวยการเชื่อฟง (Obedience)  เปนการคลอยตามหรือยอมรับหรือ
ปฏิบัติตามผูใหญ    ผูบังคับบัญชา   คลายประเภทที่  2 แตเปนอิทธิพลของหัวหนาตอเราโดยตรง 
ดังนั้นการคลอยตามประเภทนี้เปนการจํายอม  เชน ทหารปฏิบัติตามคําส่ังทั้ง ๆ ที่ตนเองไมอยาก
ปฏิบัติตาม

ดังนั้นจากที่กลาวมาสรุปไดวา  พฤติกรรมการคลอยตามของบุคคลมีหลายประเภทขึ้น
อยูกับลักษณะและธรรมชาติของกลุมนั้น  ๆ  เชน  บางคนมีการคลอยตามแบบยอมตาม  การคลอย
ตามแบบยอมรับ  เพราะไดรับขอมูลตางๆ จากในกลุม การคลอยตามความกดดันทางสังคม เปนตน  
ซ่ึงพฤติกรรมการคลอยตามมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดเชนกัน หากในกลุม
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หรือสังคม มีการรณรงคใหประพฤติปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในปจจุบันวัยรุนมีการ
คลอยตามวัฒนธรรมตางชาติ มีการใชจายอยางสุรุยสุราย จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรณรงคเบี่ยงเบน
การคลอยตามของกลุมใหหันมารูจักการประหยัดนิยมของไทยอยางตอเนื่องและจริงจัง

4.3 ประโยชนของการคลอยตามผูอ่ืน
สงวนศรี  วิชัยรัช (2527  : 118)  ไดกลาวถึง  ความสําคัญที่ทําใหคนเราคลอยตามผูอ่ืน

วา  คือ  มีความตองการเปนสมาชิกกลุม    ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  หรือ    ตองการใหกลุม
ยอมรับ  คนเราทุกคนตองการจะใหผูอ่ืนปฏิบัติตอตนเหมือน ๆ กับที่เขาปฏิบัติตอคนอื่น ๆ  ในกลุม 
ไมมีใครตองการใหคนอื่นๆ รังเกียจดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือปฏิบัติตอตนเหมือนกับคนที่ไมใช
สมาชิกของกลุมเดียวกัน  ความตองการดังกลาว  จะทําใหบุคคลตองปรับพฤติกรรมของตนใหเปน
ไปตามปทัสถาน  กฎเกณฑและคานิยมของกลุม  เพระเวลาที่บุคคลมีความคิดเห็นหรือการกระทํา
ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากความคิดเห็นและกฎเกณฑของกลุม ก็จะมีปฏิกิริยาจากคนอื่นๆ  ในทางทํา
ใหบุคคลไดรับรูวากลุมตองการใหเขาปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคลองกับกฎเกณฑ  ปทัสถาน และ
การคาดหวังของกลุม  โดยอาจมีการสื่อความหมาย  เพื่อเกล้ียกลอม  ชักจูงใจใหบุคคลคลอยตาม  
หรืออาจมีการติดสินบน  คือใหบางสิ่งบางอยางลอใจใหบุคคลคลอยตาม  และถาบุคคลยังคงยึดมั่น
กับความคิดเห็นหรือการกระทําเดิมของเขา  กลุมก็จะมีปฏิกิริยาในทางไมยอมรับ เชน วางเฉยไม
สนใจ  หรือมีการลงโทษ  เชน การพูดเสียดสีเปรียบเปรยใหเจ็บใจ  กล่ันแกลง  หรือขับออกจากการ
เปนสมาชิก  เปนตน  สถานการณเชนนี้เปนสิ่งที่ทุกคนไมปรารถนา  ดังนั้นคนเราจึงตองรับความ
คิดและ การกระทําของตนใหสอดคลองกับกฎเกณฑ   และความตองการของกลุม   ในบางครั้งเราก็
ตองการที่จะปฏิบัติตามแนวทางของกลุม  แตเราไมทราบถึงกฎเกณฑและปทัสถานที่เปนแนวทาง
สําหรับสมาชิกในกลุม  หรือไมมีความรูวา  ในสถานการณหนึ่ง ๆ  เราควรจะตองปฏิบัติตนอยางไร  
และไมรูวาจะถามใครดวย  กรณีเชนนี้  มักจะเกิดเมื่อเราเขาเปนสมาชิกของกลุมใหม  ๆ  หรือตอง
เขาเปนสมาชิกในกลุมที่เรามีความคุนเคย    ในสภาพดังกลาว  เรามักชวยตัวเอง  โดยสังเกตวา  คน
อ่ืน ๆ  ในกลุมเขาปฏิบัติกันอยางไร  ก็เลียนแบบหรือปฏิบัติตาม  เพื่อจะไดไมแตกตางไปจาก
สมาชิกคนอื่น ๆ และเพื่อใหไดการยอมรับจากกลุม

จากการศึกษาวรรณกรรมที่กลาวมา จะเห็นไดวาประโยชนของการคลอยตามนั้นมี
หลายอยางดวยกันที่ทําใหบุคคลเกิดการคลอยตามผูอ่ืน ไดแก มีความตองการเปนสมาชิกกลุม 
ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือ ตองการใหกลุมยอมรับ   ตองการจะใหผูอ่ืนปฏิบัติตอตน
เหมือน ๆ     กับที่เขาปฏิบัติตอคนอื่น ๆ ในกลุม         ซ่ึงมีผลทําใหผูคลอยตามเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเดิมของตนเอง  อันเปนผลมาจากการเห็นผลประโยชนหรือตองการยอมรับทําใหเปลี่ยน
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แปลงเจตคติ ความเชื่อหรือพฤติกรรมเดิมได  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการคลอยตาม
นั้น หากกลุมบุคคลรูจักใชในทางที่ถูกตอง ก็จะเปนผลดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กนักเรียนวัยรุน  
ฉะนั้นบิดามารดาหรือผูปกครอง  ครู อาจารยตองการใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมไปในทางที่ดี   
ควรที่จะตองกําหนดพฤติกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ โดยมีการกระทําเปนตัวอยางทั้งตนเองและทาง
สังคม

4.4 ลักษณะบุคคลท่ีมีการคลอยตามผูอ่ืน
ลักษณะของการคลอยตามผูอ่ืนมีผูที่ไดทําการศึกษาและกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่

คลอยตามผูอ่ืนไวหลายทานดวยกัน  ดังนี้
ครูซไฟด  (Crutchfield 1955 : 191-198,อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา2545:29)  ไดเสนอ

ลักษณะของผูที่คลอยตามผูอ่ืน ดังนี้ คือ
1. เปนผูนอยและยอมรับตอผูที่ใชอํานาจหนาที่
2. ชอบคลอยตามและมีพฤติกรรมตามที่คนอื่นกําหนดให ไมถือความคิดของตนเอง

เปนใหญ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
3.ไมสามารถตัดสินใจในเรื่องสําคัญได    เชื่อคนงาย    สามารถพูดคุยกับผูอ่ืนไดงาย

ทอแทงายเมื่อพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
มาสโลว (Maslow 1958 : 339-340) ไดกลาววา ผูที่คลอยตามผูอ่ืน  เปนผูที่มีลักษณะ

ดังนี้ คือ
                    1.ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมทําในสิ่งที่แตกตางจากผูอ่ืน วาวุน ทอแท เมื่อเผชิญกับ
ปญหา ตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ ดวยตนเองไมได
                    2.ดําเนินวิถีทางของตนตามผูที่ทรงคุณวุฒิ ผูบังคับบัญชาและทําตามแบบแผนของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
                     3. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจและใหโอกาสผูอ่ืนเสมอ ไมชอบอยู
คนเดียวตองอยูเปนกลุม

แอปเพลและโมลเลอร  (Appley  and  Moeller 1963 : 284-290, อางถึงใน สุภาภรณ  
เส็งขํา 2545:29)  พบวาบุคคลที่คลอยตามผูอ่ืนมีลักษณะดังนี้  คือ

 1.ไมตองการเปนผูนํา ไมชอบวิพากษวิจารณผูอ่ืน
 2. มีนิสัยประนีประนอม ไมกาวราว และเชื่อผูอ่ืน
       3.ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไมกลาแสดงความคิดเห็นและไมยอมทําอะไรดวย

ตนเอง
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แคทเทล  (Cattell  1962 : 25 ,อางถึงใน  สุภาภรณ  เส็งขํา2545:29) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของบุคคลที่ขึ้นอยูกับหมูคณะไวดังนี้ คือ

1.ไมถือเอาความคิดของตนเองเปนใหญ  มีความวิตกกังวลในการเขาสังคมสูง
 2. ตองการการสนับสนุนจากผูอ่ืน รักพวกพอง ไมคุยโมโออวดและยกตนขมผูอ่ืน

3. ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ไมมีความคิดที่แปลกใหมและไมชอบการเปลี่ยนแปลง
ราสแมน  (Riesman 1969 : 103-104, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา2545:30)  ไดระบุถึง

ลักษณะของผูที่คลอยตามผูอ่ืนไวดังนี้ คือ
1. กลัวผูอ่ืนไมยอมรับตนเอง  ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี
2. สุภาพออนนอม ไมกาวราว ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เกรงใจผูอ่ืน ไวใจคน
3. รูสึกละอายเมื่อไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม  ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและ

ไมภาคภูมิใจในตนเอง
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2525 : 87, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:30)   ไดกลาววาผูที่

คลอยตามผูอ่ืนมีลักษณะดังนี้  คือ
1.ชอบเลียนแบบผูอ่ืน คลอยตามความคิดเห็นของผูอ่ืนงาย
2.ปฏิบัติตามคําส่ังของผูที่มีอิทธิพลหรือผูที่มีอํานาจ  เคารพเชื่อฟงผูใหญ

 3.ไมมีความมั่นใจในตนเอง  กลัวและกังวลในการทําส่ิงที่แตกตางจากผูอ่ืน
 4. ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอยางเครงครัด

5.ไมอยากเดน ไมคุยโออวดตนเอง
 6. ชอบอยูกันเปนกลุมละตองการใหผูอ่ืนสนับสนุน
วีรยุทธ  วิเชียรโชติ  (2513 : 35-42, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา2545:30)  ผูที่คลอยตาม

ผูอ่ืนมีลักษณะ ดังนี้ คือ
 1. เคารพยําเกรงผูอาวุโส

2.ไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยงคนอื่น ไมมีความคิดที่แปลกใหม
3. ยอมรับการเปนผูนําของคนอื่น  และขาดความกลาในการตัดสิน
สถิต  นิยมญาติ  (2524  :  23-24,อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:31)  ไดระบุลักษณะ

ผูที่ชอบคลอยตามผูอ่ืนไวดังนี้ คือ
1.มีความไวเนื้อเชื่อใจผูอ่ืน ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง

                     2.มีความรูสึกวิตกกังวลตอความไมคลายคลึงกับผูอ่ืน เลียนแบบผูที่ตนชื่นชอบ ไม
ชอบการเปลี่ยนแปลง
                     3.รักพวกพอง มีความตองการใหผูอ่ืนยอมรับตนเอง และออนนอมถอมตน
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จากลักษณะของบุคคลที่คลอยตามผูอ่ืนที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยนํามาสรุปเพื่อหา
ลักษณะการคลอยตามผูอ่ืนที่จะนํามาใชศึกษาในการศึกษาคนควาในการสรางเครื่องมือคร้ังนี้  ดังนี้

1. ชอบเลียนแบบผูอ่ืน กลัวและกังวลในการทําส่ิงที่แตกตางจากผูอ่ืน
2. ทําตามกฎระเบียบประเพณี  เคารพเชื่อฟงผูอาวุโส  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
3. รักพวกพอง  ชอบอยูและทํากิจกรรมเปนกลุม  ตองการใหผูอ่ืนยอมรับ
4. ไมอยากเดนและไมตองการเปนผูนํา เชื่อคนงายไววางใจผูอ่ืน
5. มีนิสัยประนีประนอม ไมกาวราว เห็นอกเห็นใจและใหโอกาสผูอ่ืน ไมชอบวิพากษ

วิจารณผูอ่ืน เกรงใจผูอ่ืน ไมคุยโมโออวด  ยกตนขมผูอ่ืน เขากับผูอ่ืนไดงาย
6. ชอบขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน ไมกลาแสดงความคิดเห็น วาวุนและทอแทเมื่อ

เผชิญกับปญหา  ตัดสินใจดวยตนเองไมได  รูสึกวาตนเองไรความสามารถประเมินตนเองต่ํากวา
ความเปนจริง

7.ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ  ไมมีความคิดที่แปลกใหม และไมชอบการเปลี่ยนแปลง

4.5  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคลอยตาม
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการคลอยตาม
กลุมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคลอยตามโดยเฉพาะกลุมบุคคลใกลชิดและสื่อมวลชน

มีความสําคัญตอการคลอยตามเปนอยางมาก  ซ่ึงมีผูไดเสนอความคิดเห็นตอเร่ืองนี้ไวหลายลักษณะ  
ดวยกันคือ

มิลเลอร  (Miller  1979, อางถึงใน  วิชาญ  รุงอุทัย  2533  :  49)  ไดกลาววา  พอแมจะ
เปนกลุมอางอิงเบื้องตน  (Primary  reference  group)  ของบุคคลตั้งแตแรกเกิด  แตเมื่อเด็กเขาสูชวง
วัยรุน  กลุมเพื่อนและสื่อมวลชนจะเพิ่มความสําคัญขึ้นตามลําดับ      

สุพัตรา  สุภาพ  (2521 : 36,อางถึงใน  กรองทิพย  จั่นแยม  2538  :  22)  กลาววา กลุม
เพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะสังคมปจจุบัน บุคคลมักยึดเอาเพื่อนเปนแนวทาง
ในการยึดหรือปฏิบัติตาม

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการคลอยตาม
1. ทฤษฎีพฤติกรรมระหวางบุคคล  (A General Theory of Interpersonal Behavior)

แบส  (Bass1961 : 54-70, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:27)  ไดนําเสนอทฤษฎีพฤติกรรม
ระหวางบุคคลซึ่งกลาวถึงองคประกอบที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมคลอยตามผูอ่ืนแตกตางกันไว  5  
องคประกอบ  คือกลุมบุคคลที่ผูคลอยตามเกี่ยวของดวย  สภาพของเรื่องที่จะคลอยตาม  ความแตก
ตางของบุคคลในพฤติกรรมการคลอยตามประสบการณที่ผานมาในอดีตและความสําเร็จที่เคยไดรับ
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องคประกอบทางบุคลิกภาพ และสภาพของสิ่งแวดลอมในสถานการณที่คับขันที่ตองการการตัดสิน
ใจที่ถูกตองและรวดเร็ว แตละองคประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้

    1.1 กลุมบุคคลที่ผูคลอยตามผูอ่ืน ที่เกี่ยวของดวยถากลุมเปนที่รักใครชอบพอและ
เชื่อถือของผูคลอยตามโอกาสคลอยตามจะมีมากขึ้นดวย  และยิ่งวัตถุประสงคของกลุมชัดเจน
สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการตั้งวัตถุประสงคนั้น  โอกาสคลอยตามก็จะยิ่งมากขึ้นดวย  ถากลุม
จํานวนมาก  และความเห็นของกลุมเปนไปในทํานองเดียวกันหมด  การคลอยตามก็จะมีมากขึ้นเชน
กัน  นอกจากนี้ขนาดของกลุมก็มีผลกับการคลอยตามดวยเหมือนกัน  กลุมที่มีขนาดตางกัน  การ
คลอยตามจะแตกตางกัน  ถาจํานวนสมาชิกในกลุมเพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลทําใหบุคคลเกิด  พฤติกรรม
คลอยตามผูอ่ืนมากขึ้นดวย  และภายในกลุมขนาดเดียวกัน  ปริมาณการคลอยตามผูอ่ืนจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับผูนาํกลุม  ผูนําที่มีลักษณะเปนผูนําที่ดีจะสามารถชักจูงและกอใหเกิดแรงศรัทธาตอ
สมาชิกในการเชื่อฟงและปฏิบัติตามไดดีในกรณีนี้การคลอยตามก็จะมีมาก

    1.2 สภาพของเรื่องที่จะคลอยตาม ถาส่ิงที่จะคลอยตามผูอ่ืนสามารถใหผลประโยชน
แกผูคลอยตาม  เชน  รางวัล  คําชมเชย  การคลอยตามจะมีมากขึ้น แตถาบุคคลไดรับการบอกวางาน
ที่ใหทํานั้น   จะแสดงถึงระดับสติปญญาและความสามารถของผูทํา   การคลอยตามผูอ่ืนอาจจะไม
เกิดขึ้น แมวาจะไดรับสัญญาวาจะไดรับรางวัลสําหรับการคลอยตาม  ดังนั้นถาบุคคลสามารถ
พิจารณาจนเห็นเดนชัดวาส่ิงที่ถูกตองนั้นคือ  อยางไร การคลอยตามจะนอยลง  แตถายังคลุมเครือ
ตัดสินใจยาก  การคลอยตามจะมีมากขึ้น
                         1.3 ความแตกตางของบุคคลที่มีพฤติกรรมการคลอยตาม  ความแตกตางนี้คือ ความ
แตกตางระหวางเพศ มักจะพบวา ในสภาพแวดลอมอยางเดียวกัน เพศหญิงมีแนวโนมจะทําตาม
มากกวาเพศชาย  เนื่องจากเพศหญิงไมชอบการขัดแยง หัวออน ไมเขมแข็ง  และไมเปนผูนําเหมือน
เพศชาย  ความแตกตางระหวางอายุก็มีผลตอการคลอยตามเชนกัน  ผูที่มีอายุนอยมีโอกาสคลอยตาม
บุคคลในวัยเดียวกันไดงายกวาที่ผูมีอายุมากจะคลอยตามบุคคลในวัยเดียวกัน เนื่องจากผูที่มีอายุ
นอยมักมีความรูประสบการณดานตาง ๆ  นอย  และผูที่มีอายุนอยมีโอกาสถูกชักจูงจากผูมีอายุมาก
กวาไดงายดวย  ในดานความสามารถของบุคคลก็มีผลตอการคลอยตามดวย  บุคคลที่มีระดับความ
สามารถต่ํา  หรือไมคอยเฉลียวฉลาด  มักจะเปนผูคลอยตามผูอ่ืนเสมอ  นอกจากนี้แลว  สถานภาพ
ทางสังคม ของบุคคลก็สงผลตอการคลอยตามดวย  บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวามักจะ
คลอยตามบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา  เพราะบุคคลที่อยูในสถานภาพทางสังคมสูงจะทํา
ใหคนอื่นในสังคมเกิดความรูสึกยกยองนับถือ  เชื่อฟงความคิดเห็นของเขามากวาบุคคลที่อยูใน
สถานภาพทางสังคมต่ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55

                        1.4 ประสบการณที่ผานมาในอดีต และความสําเร็จที่เคยไดรับ รวมถึงการตัดสินใจ
ของบุคคลที่ประสบความลมเหลวในอดีต    มีแนวโนมที่จะคลอยตามผูอ่ืนไดงาย ตรงกันขามกับ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในอดีตเขาจะตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ดวยความคิดของตนเองมากกวา
คลอยตามผูอ่ืน  เพราะความสําเร็จที่ประสบมาทําใหเขามีความเชื่อมั่นในตนเอง  นอกจากนี้ยังทํา
ใหผูอ่ืนเกิดความเชื่อถือ  และเกิดการคลอยตามบุคคลนั้นได  การอบรมเลี้ยงดูก็มีสวนทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมการคลอยตามผูอ่ืนเชนกัน บุคคลที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเผด็จการจากพอแมไมไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นดวยตัวเองจะมีพฤติกรรมคลอยตามผูอ่ืนไดงาย

    1.5 องคประกอบทางบุคลิกภาพ      บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูง     จะมี         
พฤติกรรมการคลอยตามผูอ่ืนนอยกวาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ํา  เพราะบุคคลที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง จะเปนผูที่มีความเชื่อในความคิดเห็นของตน มีลักษณะเปนผูนํา และความ
วิตกกังวลก็มีผลทําใหระดับการคลอยตามตางกันดวย  บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง  จะมีความรูสึก
ที่จะคลอยตามความคิดเห็นของผูอ่ืนมากกวาที่จะมีความรูสึกตอตาน เพราะบุคคลเหลานี้พยายามที่
จะคลอยตาม  เพื่อที่จะขจัดวามกลัวและการไมไดรับการยอมรับจากลุม  ซ่ึงตรงขามกับบุคคลที่มี
ความวิตกกังวลต่ํา

  1.6 สภาพของสิ่งแวดลอมในสภาพการณที่คับขันที่ตองการการตัดสินใจที่ถูกตอง
และรวดเร็ว  บุคคลจะคลอยตามผูอ่ืนมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะบุคคลจะใชกลุมชวยในการตัดสินใจ  ถา
การแสดงพฤติกรรม  จําเปนตองแสดงออกในที่เปดเผย  และมีผูอ่ืนรับรูมากการคลอยตามผูอ่ืนก็จะ
มีมากขึ้นดวย  แตถาเปนการแสดงความคิดเห็นแบบลับ  มีผูอ่ืนรับรูนอยการคลอยตามผูอ่ืนก็จะลด
นอยลง

2.  ทฤษฎีการควบคุมพฤติกรรม    (  Theories  of  Acquired  Behavior  Dispositions)
แคมเบล  (Campbell 1961,อางถึงใน สุภาภรณ เส็งขํา2545:28)  ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุม
พฤติกรรม  ซ่ึงกลาวถึงกฎของการคลอยตามไววา  ในสภาพการณที่เกิดความขัดแยงระหวางขอมูล
ที่บุคคลไดรับกับขอมูลจากสังคม    ถาบุคคลใหความสําคัญตอขอมูลจากสังคมมาก    หรือมีความ
เชื่อมั่นในตนเองต่ํา  ก็จะมีพฤติกรรมการคลอยตามสูง  กฎของการคลอยตามมี  5  ขอ ดังนี้
                         2.1 การเรียนรูและความสามารถ  บุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองมากจะมีการคลอย
ตามผูอ่ืนนอย  บุคคลที่ไดรับความสําเร็จในอดีตก็จะมีพฤติกรรมการคลอยตามนอย  บุคคลจะมี
พฤติกรรมการคลอยตามผูอ่ืนสูงขึ้น  ถางานที่ใหทํานั้นยาก  ดังนั้นบุคคลจะมีพฤติกรรมการคลอย
ตามผูอ่ืนลดลง  เมื่อเขามีความรูเกี่ยวกับงานนั้นเปนอยางดี  จึงทําใหบุคคลที่มีอายุมากขึ้น  มีการ
คลอยตามลดลง  ยิ่งบุคคลมีความรูความสามารถในการเรียนรูในการแกปญหามากขึ้น  การคลอย
ตามก็จะลดลงไปดวย  บุคคลที่เคยไดรับรางวัลในการแกปญหาและการตัดสินใจ  การตอบสนอง
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ตาง ๆ  จะมีพฤติกรรมการคลอยตามผูอ่ืนลดลง  เมื่ออยูในสภาพการณที่คลายคลึงกับที่ผานมา  
บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูง  มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง  และมีความตองการผลสัมฤทธิ์ใน
งานที่ทําสูงจะมีพฤติกรรมการคลอยตามผูอ่ืนต่ํา

2.2 การรับรูในสถานการณที่การรับรูกระจางชัดบุคคลจะมีพฤติกรรมการคลอย
ตามผูอ่ืนลดลง  แตถาบุคคลสายตาไมดีก็จะมีการคลอยตามสูง

2.3   การเรียนรูจากสังเกต  ถาบุคคลสังเกตผูที่เปนแบบอยางปฏิบัติพฤติกรรมใด
แลวไดรับรางวัลหรือรอดพนจากการลงโทษบุคคลนั้นก็จะคลอยตามผูที่เปนแบบอยางมากขึ้น  โดย
เฉพาะอยางยิ่ง  ถาพฤติกรรมที่เปนแบบอยางไดรับรางวัลมากขึ้นผูสังเกตจะคลอยตามพฤติกรรม
ของผูที่เปนแบบอยางที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดไดรับความสําเร็จและอยูในสถานภาพทางสังคมสูง
มากกวาแบบอยางที่มีลักษณะตรงกันขาม  ถาผูที่เปนแบบอยางเปนผูชํานาญการจะทําใหผูสังเกต
คลอยตามไดมากกวา  แบบอยางที่ไมใชผูชํานาญการ

2.4   การตอบสนองการเลียนแบบที่ไดรับแรงเสริม   ผูสังเกตที่ไดรับรางวัลบอย ๆ  
สม่ําเสมอเมื่อเลียนแบบตัวอยางผูสังเกตจะมีการเลียนแบบมากขึ้น  ถาผูที่เปนแบบอยางไดรับ
รางวัลมากขึ้นผูสังเกตก็จะมีการคลอยตามสูงขึ้นดวย   แตถาผูที่เปนแบบอยางไดรับการลงโทษ  
มากขึ้นเทาใดผูสังเกตจะมีการคลอยตามลดลงเทานั้น

2.5 การแนะนําดวยวาจา บุคคลที่ไดรับรางวัลในอดีตเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูส่ือสารบุคคลนั้นจะปฏิบัติตามคําแนะนําของผูส่ือสารมากขึ้น

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคลอยตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้  จะเห็นไดวาพฤติกรรมการ
คลอยตามผูอ่ืนของแตละบุคคลนั้นจะมีความแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย  ๆ อยาง
ดวยกัน  ทั้งองคประกอบของ กลุมบุคคลที่ผูคลอยตามเกี่ยวของดวย  สภาพของเรื่องที่จะคลอยตาม  
ความแตกตางของบุคคลในพฤติกรรมการคลอยตามประสบการณที่ผานมาในอดีตและความสําเร็จ
ที่เคยไดรับ องคประกอบทางบุคลิกภาพ และสภาพของสิ่งแวดลอมในสภาพการณที่คับขันที่
ตองการการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็ว  สวนกฎของการคลอยตามมี  5  ขอ คือ การเรียนรูและ
ความสามารถ   การรับรูในสถานการณ   การเรียนรูจากสังเกต   การตอบสนองการเลียนแบบที่ได
รับแรงเสริม  และการแนะนําดวยวาจา

4.6 แนวทางการสรางเสริมการคลอยตามผูอ่ืน
นักจิตวิทยาสังคมไดกําหนดแนวทางสรางเสริมการคลอยตามจะขึ้นอยูกับปจจัยตอไป

นี้ (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล2547 :  197)
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1. กลุมอางอิง  (Reference  group) หมายถึง  กลุมที่เราคิดวาเราก็เหมือนกับเขา  หรือ
เราอยากเหมือนเขาเหลานั้น เปนกลุมบุคคลที่ผูคลอยตามเกี่ยวของดวย  คนเราทุกคนใชวาจะคลอย
ตามคนอื่นไปหมด  เชน   ครูที่อยูในหมูบานชนบทอานหนังสือพิมพและดูโทรทัศน  พบวา  ดารา
ภาพยนตรที่ตนชอบ  ไปออกกําลังกายดวยการตีกอลฟ   การปฏิบัติตัวของดาราภาพยนตร    มิไดมี
อิทธิพลทําใหครูคนนี้ตองคลอยตาม  ทําไมจึงเปนเชนนั้น  ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา  คนเราจะคลอย
ตามกลุมอางอิงของเราเทานั้น เชน ครูชายที่อยูตามชนบทหลายคนตองกลายเปนคนขี้เหลาเพราะวา
กลุมอางอิง  ซ่ึงไดแก  ครูที่เคยอยูในหมูบานนั้นมากอน  ครูเหลานั้นตั้งวงเหลาทุกวัน  คนที่ไปอยู
ใหม  ๆ  ก็ตองคลอยตามในตอนแรก  เพราะทนแรงกดดันของครูเกาเหลานั้นไมได  ในที่สุดก็ถอน
ตัวไมออก  ก็กลายเปนสมาชิกของกลุมอางอิงของตนไป  ถากลุมอางอิงเปนที่รักใครชอบพอ  และ
เชื่อถือของผูคลอยตาม  โอกาสที่จะคลอยตามจะมีมากขึ้นดวย  ดังที่ เฟสทิงเจอร  (Festinger 1950:
บทคัดยอ, อางถึง ใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:23)  ศึกษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมกับการ
คลอยตามกลุมใชกลุมตัวอยาง  35  คน    ใหเขาทํางานรวมกับกลุม  2  ครั้ง  คร้ังแรกใหทํางานรวม
กับผูที่รูจัก  สนิทสนม  รักใคร  และชอบพอกัน  สวนครั้งที่  2  ใหเขารวมทํางานกับกลุมที่ไมมี
ความสัมพันธกันมากอน  ผลปรากฏวาในกลุมที่ตนเองรูจักรักใครชอบพอกัน    มีการคลอยตาม
มากกวากลุมที่ตนไมมีความสัมพันธใด ๆ ซ่ึงจากผลการทดลองเหลานี้สนับสนุนทฤษฎีของ  เบสส  
(Bass 1956:215)  ที่กลาวไววา  ถากลุมเปนที่รักใคร  ชอบพอกัน  และเชื่อถือของผูคลอยตาม  
โอกาสที่จะคลอยตามจะมีมากขึ้นและเคลลี่ย  (Kelley 1952:132, อางถึงใน นงนิด ธรรมสารสมบัติ
2518:6 ) กลาวไววา  บุคคลจะอาศัยกลุมอยู  2  กรณี  คือ

1)ใชกลุมเปนบรรทัดฐาน  (Normative  function)   เพื่อชวยสนับสนุน บังคับใหมี
การแสดงพฤติกรรม  และความเชื่อ    ซ่ึงเปนที่ยอมรับ  ในกรณีนี้กลุมจะนํา  หรือเปนที่ยอมรับของ
คนสวนใหญ   จึงทําใหเกิดการคลอยตามกฎ  หรือมาตรฐานของกลุมที่วางไว

       2)ใชกลุมเพื่อสารสนเทศ (Information  function)  บุคคลจะยอมเชื่อหรือ
ยอมรับกลุม  เมื่อตนเชื่อวา  กลุมนั้นจะทําใหตนเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับขาวสาร  ขอมูล หรือสาร
สนเทศบางอยางที่คลุมเครือไมแนนอน

2. ขนาดของกลุม   สังคมมีอิทธิพลตอเราหลายทาง  ตั้งแตการเริ่มกอบุคลิกภาพ เจตคติ 
คานิยม  ศรัทธา  ความเชื่อ ฯลฯ  และมีอิทธิพลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ในตัวบุคคล  และถาดูให
เฉพาะแคบลงไปเห็นไดวา  คนเรามีการแสดงพฤติกรรมอยูภายในกลุมประเภทตาง ๆ  ซ่ึงมีขนาด
ของกลุมตางกัน   บุคคลภายในกลุมจะมีพฤติกรรมแปลกไปจากเมื่อตนอยูคนเดียว

จากแนวทางการสรางเสริมการคลอยตามที่กลาวมา จะเห็นไดวาผูคลอยตามจะปรับ
เปล่ียนประพฤติกรรมของตนใหเหมือนๆกับกลุมบุคคลอางอิงก็ตอเมื่อบุคคลนั้นตองการที่จะให
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กลุมบุคคลอางอิงชอบตนเองหรือตนเองเปนที่ยอมรับของกลุมอางอิง  ดังนั้นตามที่กลาวมา จึงพอ
สรุปไดวาในการสรางเสริมใหเกิดการคลอยตามนั้นจะตองขึ้นอยูกับปจจัยอันไดแก กลุมอางอิง   
ขนาดของกลุม สภาพของเรื่องที่จะคลอยตาม  ส่ิงแวดลอม ระดับความสามารถของบุคคล   อายุ   
พันธมิตร  และการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซ่ึงจะตองมีการสงเสริม สนับสนุนปจจัยดังกลาวในทาง
บวก   

สําหรับกลุมบุคคลอางอิงที่ผูวิจัยศึกษา คือ บุคคลใกลชิดและสื่อมวลชน  เนื่องจากตาม
พัฒนาการตามวัยของเด็กวัยรุน พบวา บุคคลที่ใกลชิดกับวัยรุนไดแก บิดามารดาหรือผูปกครอง 
ญาติ ครูและกลุมเพื่อน  จะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของเด็กวัยรุนมากกวากลุมอ่ืน  และเด็กในวัย
นี้ตองการใหบุคคลที่อยูใกลชิดยอมรับ และเห็นพองกับพฤติกรรมที่ตนเองปฏิบัติ  ฉะนั้นเมื่ออยูกับ
บุคคลที่ใกลชิดไดรวมทํากิจกรรมกันมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงทรรศนะและความคิด
เห็นตาง ๆ  กันในกลุมนั้น  จึงทําใหพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในวัยนี้  มีการแสดงพฤติกรรมตาม
พฤติกรรมของบุคคลใกลชิด และนอกจากนี้ส่ือมวลชนที่เด็กนักเรียนวัยรุนไดรับอยูในชีวิตประจํา
วันก็มีอิทธิพลเชนกัน  เมื่อไดเห็นเปนประจําหรือบุคคลที่ใกลชิดกระทําตามสื่อที่ไดรับใหเห็น    
นักเรียนวัยรุนก็มีพฤติกรรมคลอยตามได     ฉะนั้นบุคคลใกลชิดและสื่อมวลชน  ควรจะมีการ
รณรงคสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อใหนักเรียนเกิดการคลอยตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิดการประหยัด ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ   เคลมาน  (Kelman   1958  :  68,   อางถึงใน  ศักดิ์ไทย   สุรกิจบวร 2545  :  117) ได
เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการคลอยตามอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคม  เมื่อวิเคราะหทฤษฎีของ
คาลมานแลว  พบวา  ปรากฏการณอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคมที่มีตอมนุษยนั้น  จัดเปนขบวนการ 
3  แบบ  คือ  การยอมทําตาม(Compliance)  การทําตนใหเหมือน(Identification) และการซึมซับจาก
พฤติกรรมที่เห็น (Internalization)   สําหรับการยอมทําตามนั้น จัดเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการ
คลอยตาม   เคลมาน ไดใหความหมายไววา “เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีแหลงของอิทธิพลเปนตัว
ควบคุมบุคคลแตละคน เชน ถูกควบคุมโดยรางวัลหรือการลงโทษ หรือถูกควบคุมโดยอิทธิพลของ
กลุม”  เปนตน

4.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามผูอ่ืน
งานวิจัยภายในประเทศ
จินตนา  กอนเพ็ชร  (2523: บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการคลอยตามของ

เด็กไทยภายใตเงื่อนไขการไดรับรางวัล  และไมไดรับรางวัล  พบวา  กลุมตัวอยางที่เขารับการ
ทดสอบ  ในเงื่อนไขการทดลองที่ตางกัน  มีพฤติกรรมการคลอยตามแตกตางกัน  โดยท่ีกลุมตัว
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อยางที่เขารับการทดลองภายใตเงื่อนไขการไดรับรางวัล  จะมีการคลอยตามเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย  ๆ  ใน
การทดลองครั้งตอ  ๆ ไป

วรรณี   จิระชุติโรจน  (2527: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเจตคติการคลอยตามกลุมอางอิง  
เจตนาเชิงพฤติกรรม  และพฤติกรรมในการใชบริการปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และ
ปที่  6    ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยใชแบบสํารวจเจตคติการคลอยตามกลุมอางอิง      เจตนาเชิง
พฤติกรรม  และพฤติกรรมในการใชบริการปรึกษากับอาจารยแนะแนวในโรงเรียน กับกลุมตัวอยาง
จํานวน   760   คน      ผลการวิจัยพบวา     เจตคติที่ตองการใชบริการปรึกษากับอาจารยแนะแนวใน
โรงเรียนกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการใชบริการปรึกษากับอาจารยแนะแนวในโรงเรียน  
สามารถทํานายตัวแปรเกณฑ คือ  เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใชบริการปรึกษากับอาจารยแนะแนว
ในโรงเรียน โดยองคประกอบของเจตคติมีบทบาทตอเจตนาเชิงพฤติกรรม  ในการใชบริการปรึกษา
กับอาจารยในโรงเรียนมากกวาการคลอยตามกลุมอางอิงและพบวา เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช
บริการปรึกษากับอาจารยแนะแนวในโรงเรียน     กับพฤติกรรมในการใชบริการปรึกษากับอาจารย
แนะแนวในโรงเรียนมีความสัมพันธกัน  (r  =  .28)

วิชาญ  รุงอุทัย  (2533: บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นใน
เร่ืองพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  พบวา  วัยรุนสวนใหญมีระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุม
เพื่อนในระดับต่ํา  คือ  รอยละ  65.4  มีการระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุมเพื่อนอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ  30.1  และมีระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุมเพื่อนอยูในระดับสูง  รอยละ  
4.5  ตามลําดับ

เฉลิมชัย  ปญญาดี  (2538: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเชิงโครงสรางสังคมสิ่งแวดลอมและ
ปจจัยในระดับบุคคล  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธ
ของเยาวชนชายชาวเขาเผาอีกอ  พบวา  การคลอยตามกลุมเพื่อนของเยาวชนชายชาวเขาเผาอีกอมี
ความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธ  ของเยาวชนชาย
ชาวเขาเผาอีกออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

วรรณา  ลาวัง  (2538: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเจตคติ  การคลอยตามกลุมอางอิง  
เจตนาเชิงพฤติกรรม  และพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จังหวัด
ราชบุรี  โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  498  คน   ผลการวิจัยพบวา    
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูง  มีการคลอยตามกลุมอางอิงและ
เจตนาเชิงพฤติกรรมที่จะทําพฤติกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูง     และมีพฤติกรรมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง    สวน ความแตกตางของเจตคติทางตรงและความแตกตางของการ
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คลอยตามกลุมอางอิงทางตรงรวมกันทํานายความแตกตางของเจตนาเชิงพฤติกรรมไดอยางมีนัย
สําคัญที่ระดับ .01   สามารถทํานายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมได     รอยละ  12   โดย
ความแตกตางของการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงมีน้ําหนักการทํานาย สูงกวาความแตกตางของ
เจตคติทางตรง และ    ความแตกตางของเจตนาเชิงพฤติกรรม   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอมของนักเรียน

ดุษฏี  โยเหลาและประทีป  จินงี่  (2539 : 30,  อางถึงใน รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ 2547 :
30)  ไดทําการศึกษาปริมาณการแสดงพฤติกรรมอนุรักษน้ํา  พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงและ
ความตั้งใจจะประหยัดน้ํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมอนุรักษน้ํา

งานวิจัยในตางประเทศ
ออลเล็น  และนิวสัน  (Allen  and  Newtson  1972 : abstract )  ไดศึกษาเรื่องการ

พัฒนาการคลอยตามและความเปนอิสระ  โดยทดลองกับนักเรียนจํานวน  336  คน  ในระดับชั้น
เรียนตางกัน  (ระดับชั้น  1,  4,  7,  และ  10)  ตัวแปรอิสระที่ใชคือ  เพศ   ระดับชั้นเรียน   และสถาน
การณในการทดลองซึ่งประกอบดวย  กลุมเพื่อนในระดับเดียวกัน  กลุมสังคม  และกลุมผูใหญ  ตัว
แปรตามตาง  ๆ  มีดังนี้  การตัดสินดวยตา  (Visual  Judgement)  การแสดงความคิดเห็น  (Opinion)  
และการเลื่อนการบําบัดความตองการ  (Delay  of  gratification)  ผลการทดลองพอสรุปไดวา  เด็ก
ทั้งชายและหญิงคลอยตามกลุมเพื่อนในระดับเดียวกัน  และกลุมสังคมนอยลงเมื่ออายุมากขึ้น  เด็ก
ชายคลอยตามกลุมผูใหญมากกวาเด็กหญิง  สําหรับอิทธิพลของกลุมนั้นปรากฏวา  กลุมสังคมมี
อิทธิพลสูงสุดในการทําใหเกิดการคลอยตาม  สวนกลุมเพื่อนในระดับเดียวกันจากแนวโนมโดย
เฉล่ีย  มีอิทธิพลตอการคลอยตามสูงกวากลุมผูใหญ

สแตงค  (Stang  1976: abstract)   ศึกษาขนาดของกลุมที่มีผลตอพฤติกรรมการคลอย
ตามโดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน  300  คน  ซ่ึงเปนเด็กนักเรียนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง  ผล
การศึกษาพบวา  ขนาดของกลุมที่มีจํานวนสมาชิกไมเกิน  4  คน  มีผลตอพฤติกรรมการคลอยตาม
มากที่สุด

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยขางตน  จะเห็นไดวา  การคลอยตามผูอ่ืน
นั้น  ยังไมมีผูที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด  แตจะพบวา การคลอยตามผูอ่ืนมีผลตอ
การทําใหเกิดพฤติกรรมขึ้นได  การคลอยตามของกลุมหรือบุคคล  จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในทุก
เร่ือง  เนื่องจากสมาชิกในกลุมตองการใหกลุมบรรลุเปาหมายที่ตองการ  จึงมีการทํากิจกรรมตาง ๆ  
คลายคลึงกัน  เพื่อคงความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในกลุมไว  ฉะนั้นกลุมบุคคลอางอิงในการคลอย
ตามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงเปน 2 กลุมคือ บุคคลใกลชิด และ ส่ือมวลชน ซ่ึงเปนตัว
แปรที่จะชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมการประหยัด   ซ่ึงเปนกลุมที่อยูใกลชิดกับ
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นักเรียน   จะอิทธิพลตอการทําใหเกิดพฤติกรรมเปนอยางมาก     ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
และคาดวาการคลอยตามบุคคลใกลชิดและการคลอยตามสื่อมวลชนนาจะมีผลตอพฤติกรรมการ
ประหยัดของเด็กนักเรียนชวงชั้นที่ 4

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม

ในการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม  เพื่อใหเขา
ใจในเนื้อหารายละเอียด  ไดแบงนําเสนอตามประเด็นดังนี้

5.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
5.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
5.3 ประโยชนของการสนับสนุนทางสังคม
5.4 ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม
5.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม
5.6 แนวทางการสรางเสริมการสนับสนุนทางสังคม
5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม

5.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
เบอรรีรา(Barrera 1976 : 70, อางถึงใน ฉัตรวลัย  ใจอารีย 2533  : 24)  ไดใหความ

หมายการสนับสนุนทางสังคม   หมายถึง ความใกลชิด  การชวยเหลือโดยใหส่ิงของแรงงาน  การ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสาร  การใหขอมูลปอนกลับและการมีสวนรวมทางสังคม

แคแพลน ( Caplan  1976 : 39-42 ,    อางถึงใน   สมบูรณ   ขอสกุล   และ   สรงคกฎณ
ดวงคําสวัสดิ์   2536  :  43)   ไดใหความหมายการสนับสนุนทางสังคม    หมายถึง   ส่ิงที่บุคคลได
รับโดยตรงจากบุคคล หรือกลุมบุคคลอาจเปนขาวสาร  เงิน  กําลังงาน  หรือทางอารมณ   ซ่ึงอาจ
เปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ

คอบบ(Cobb 1976 : 300,  อางถึงใน  พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์ 2544 : 40 ) ไดให
ความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา  เปนขอมูลหรือขาวสารที่ทําใหบุคคลเชื่อวามีคนรักและสน
ใจ   มีคนยกยองและมองเห็นคุณคา รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  มีความผูกพันซึ่งกันและกัน

คารน(Kahn 1979  :  77-85 ,  อางถึงใน  ฉัตรวลัย  ใจอารีย 2533  :  24)  อธิบายความ
หมายของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนการปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่งมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานี้อาจเกิดเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา
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มารค(Mark  1982 : 20, อางถึงใน บุษบา  จิรกุลสมโชค 2529  :  26)   ใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางคนไมเฉพาะแตความชวยเหลือทาง
ดานวัตถุ  และความมั่นคงทางอารมณเทานั้น   แตยังรวมไปถึงการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไดรับการ
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของผูอ่ืนดวย

ธอยทส (Thoits 1982 : 145-159, อางถึงใน  พรทิพย  สุรโยธี ณ ราชสีมา 2537 : 44)   
กลาวถึงความหมายของการสนับสนุนทางสังคม   หมายถึง   การที่บุคคลในเครือขายทางสังคมให
การชวยเหลือในเครือขายดานอารมณ  สังคม    และขอมูลขาวสาร    ซ่ึงจะชวยใหผูรับสามารถ
เผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยหรือความเครียดไดในระยะเวลาอันสั้น

โทสดอรฟ  ( Tolsdorf 1962 : 82,   อางถึงใน   อภิรัชศักดิ์   รัชนีวงศ 2539: 18 )  ไดให
ความหมายการสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  เปนการชวยเหลือที่สม่ําเสมอในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ที่บุคคลไดรับจากบุคคลอื่น  ซ่ึงความชวยเหลือนั้นไดชวยใหบุคคลไดไปถึงซ่ึงเปาหมาย
เฉพาะของตนหรือแกปญหาที่เผชิญอยูได

จากการศึกษาวรรณกรรมของความหมายของการสนับสนุนทางสังคม  สรุปไดวา  การ
สนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลไดรับการสงเสริม  ชวยเหลือ   สรางเสริมและพัฒนา
จากบุคคล   หรือเครือขายทางสังคม    โดยการใหคําแนะนํา   การเอาใจใส   เปนตัวอยางที่ดี ยกยอง
ใหกําลังใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมอันเปนเปาหมายเฉพาะ

5.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
คอบบ (Cobb 1979 : 93, อางถึงใน  อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ 2539 :25)   ไดแบงการ

สนับสนุนทางสังคมออกเปน  3   ชนิด  คือ
1.  การสนับสนุนดานอารมณ (emotional  support)  เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวาเขา

ไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส   ซ่ึงมักจะไดจากความสัมพันธที่ใกลชิดและมีความผูกพันลึก
ซ้ึงตอกัน

2.  การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา   (esteem  support)   เปนขอมูลที่บอก
ใหทราบวา  บุคคลนั้นมีคุณคา   บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณคาดวย

3.  การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม   (socially   support  or  network 
support)    เปนการบอกใหทราบวา  บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม
และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน

เชฟเฟอร และคณะ  (Schacfer  et al. 1981,อางถึงใน  พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์
2544 : 73)  แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3  ชนิด  คือ
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1.  การสนับสนุนดานอารมณ  (Emotiona’  Support)  หมายถึงความผูกพันใกลชิด  
การไดรับการยืนยัน  ทําใหบุคคลรูสึกวาไดรับความรักหรือการดูแลเอาใจใส

2.  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  (Intormation  support)     หมายถึงการไดรับขอ
มูล  ขาวสาร  ทําใหบุคคลสามารถนําไปแกปญหาหรือเปนขอมูลปอนกลับ  ทําใหบุคคลรับรูถึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติของตน

3.  การสนับสนุนดานสิ่งของ  (Tangible  support)  หมายถึง  ไดความชวยเหลือดาน
วัตถุส่ิงของ  และการบริการ

เฮาส  (House 1985  :  66-67 , อางถึงใน  สมบูรณ  ขอสกุล และสรงคกฎณ  ดวงคําดี
2536   :  44) ,  เทอรเนอร (Turner 1983  : 105-155, อางถึงใน พรทิพย  สุรโยธี ณ ราชสีมา 2536  :  
45-46)  และอิสเรลและบราวน  (Israel and  Brown, อางถึงใน พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์:  73) 
ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมเปน  4  ชนิด  คือ

1.  การสนับสนุนดานอารมณ   (emotional  support)    หมายถึง    การใหความพอใจ  
การยอมรับนับถือ  ความหวงใย     ความเห็นอกเห็นใจ   ความเอาใจใสและการรับฟง

2.  การสนับสนุนดานการประเมนิ   (appraisal  support)   หมายถึง  การใหขอมูลปอน
กลับ การเห็นพองใหการยอมรับ เพื่อใหบุคคลนําไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบตนเองกับ
บุคคลในสังคม

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร   (informational  support)   หมายถึง   การใหคํา
แนะนําตักเตือน  ใหคําปรึกษา   และการใหขาวสารที่บุคคลสามารถนําไปใชในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับบุคคลและสภาพแวดลอมได

4.  การสนับสนุนดานเครื่องมือส่ิงของ   (instrument  support)    หมายถึง   การให
ความชวยเหลือโดยตรงดานแรงงาน    การเงิน    เวลาหรือชวยปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
บุคคล

จาคอบสัน (Jacobson 1986   :  252,  อางถึงใน   อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ 2539: 27 )  ได
แบงการสนับสนุนทางสังคม  เปน  3   ชนิด  คือ

1. การสนับสนุนทางดานอารมณ   (emotional  support)   เปนพฤติกรรมที่ทําใหบุคคล
เกิดความสบายใจ   เชื่อวาไดรับการยกยองเคารพนับถือและความรัก   รวมทั้งอาจไดรับการเอาใจ
ใสและใหความมั่นใจ

       2. การสนับสนุนทางดานปญญา  (cognitive support)  หมายถึง การใหขอมูลขาวสาร
คําแนะนําที่จะชวยบุคคลไดเขาใจสิ่งตาง ๆ  จนสามารถนําไปปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได
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3.  การสนับสนุนทางดานสิ่งของ  (material   support) หมายถึง   การชวยเหลือดวยส่ิง
ของ  และบริการที่จะชวยแกปญหาได

ไวส    ( Weiss cited  in  Brandt  and  Weinert     1987,   อางถึงใน     พระมหานราธิป
แกวประสิทธิ์ 2544 : 74 )  แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  5  ชนิด  คือ

1. การไดรับความรักใคร ผูกพัน และใกลชิดสนิทสนม (Attachment) เปนสัมพันธภาพ
แหงความใกลชิด  ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคนรัก  และเอาใจใสเกิดความรูสึกอบอุน
ปลอดภัย

2.  การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  (Social integration)     เกิดจากการที่บุคคล
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ทําใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนในดานความคิดกําลังใจ  และ
กําลังคนเพื่อชวยเหลือกันตามโอกาสอันควร  เกิดความหวงใยและเขาใจกัน  ถาขาดความสัมพันธ
กัน  จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว  ขาดเพื่อนขาดผูเห็นใจ  ขาดที่ปรึกษาและเปนผลทําให
เกิดความเบื่อหนายตอการมีชีวิตอยู  ขาดกําลังใจและสิ้นหวัง

3.  การไดมีโอกาสเลี้ยงดู  หรือใหความชวยเหลือผูอ่ืน  (Opportunity  for nurturance)  
หมายถึง  การที่บุคคลมีความผูกพันกับบุคคลอื่นที่ดอยกวา  ซ่ึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอการ
เจริญเติบโต   หรือความสุขสบาย  ทําใหรูสึกวาตนเปนที่ตองการของบุคคลอื่นและผูอ่ืนพึ่งพาได

4. การรับรูถึงการมีคุณคาในตนเอง  (Reassurance  of  worth)  เปนการไดรับการยอม
รับ  เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาตนเองมีความสามารถ และเปนขอมูลที่ทําใหบุคคล
ทราบวา  เขามีคุณคาและไดรับการยอมรับนับถือ

5.  ความชวยเหลือดานตาง ๆ  (Assistances)ไดแก  การไดรับขอมูลขาวสาร  คําแนะนํา  
การสนับสนุนดานอารมณ  และการชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของ  เพื่อนําไปใชในการแกปญหา  และ
เผชิญภาวะเครียดของชีวิต

นอรเบคก  และ ทิลเดน (Norbeck  and Tilden 1988 : 173-178,  อางถึงใน พรทิพย   
สุรโยธี ณ ราชสีมา 2537 : 45)  ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมอยางไมเปนทางการ แบงเปน  
2  ชนิด  คือ

1. การสนับสนุนดานจิตใจและอารมณ (Psycho-emotional support) เปนการ
สนับสนุนดานความไววางใจ คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร และสนับสนุนใหเกิดความรูสึกวา   ตนมี
คุณคา

2.   การสนับสนุนเชิงรูปธรรม      (tangible    support)    เปนการสนับสนุนโดยการให
ความชวยเหลือโดยตรงและการใหเครื่องมือส่ิงของรวมทั้งการชวยเหลือดานการเงิน
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จากการศึกษาวรรณกรรมประเภทของการสนับสนุนทางสังคม สรุปไดวาการ
สนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 4 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนดานอารมณจิตใจ  2) การสนับสนุน
ดานการประเมิน   3)  การสนับสนุนสิ่งของและบริการ  และ4) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร

5.3  ประโยชนของการสนับสนุนทางสังคม
เฮาส ( House 1981:23, อางถึงใน เสาวลักษณ พิพัฒนาเวชกิจ 2539 :19 ) กลาววา    

การมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งในงาน และนอกงาน  เปนเกราะปองกันและยาคลายเครียดไดดี  จะเห็นได
ชัดอยางยิ่งสําหรับกรณี  คนที่มีลักษณะชอบการสังคม  การมีเพื่อนฝูง  ญาติมิตรที่เขาใจ  จะชวยให
เขามีกําลังใจความตานทานในการรับความเครียดไดดีขึ้น

บารรีรา  และอินลีย (Barrera  and  Ainley 1983:133 – 143 )  กลาววา  การสนับสนุน
ทางสังคม  จะใหความชวยเหลือแกบุคคลในดานการเงิน  วัสดุอ่ืนๆ  ที่อยูอาศัยและการใหปจจัยที่
จําเปนในการดํารงชีวิต  ไดแก

1.ใหความชวยเหลือในดานการประกอบอาชีพใหการประคับประคองและการ
สนับสนุนดานจิตใจ  ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม  มีความอบอุน  รูสึกมีคนอื่นหวงใยและ
เอาใจใส

2. การใหคําแนะนําขอมูลและขาวสารตางๆที่เปนประโยชน
3. ใหขอมูลยอนกลับในสิ่งที่ไดกระทํา  เพื่อใหบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น
เพนเดอร ( Pender  1987:396 ,อางถึงใน พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์ 2544:72 )  ได

สรุปประโยชนของการสนับสนุนทางสังคมไววา การสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมการเจริญเติบ
โตและการทํางานของระบบตางๆ  ในรางกาย  เปนการเพิ่มคุณคาของตน  ทําใหมีอารมณมั่นคง
และมีความผาสุกในชีวิต  ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต  เปนการดํารงไวซ่ึงสุขภาพ  มีการปอน
กลับ  ยืนยัน  รับรองหรือทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณการกระทําของบุคคลนั้นวาเปนที่
ตองการของสังคม และการสนับสนุนทางสังคมเปนกันชน  หรือเบาะรองรับเหตุการณที่เปนภาวะ
วิกฤตในชีวิต

จากวรรณกรรมที่กลาวมาพอสรุปประโยชนของการสนับสนุนทางสังคมคือ ชวยเสริม
สรางใหเกิดกําลังใจ ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม  มีความอบอุน  รูสึกมีคนอื่นหวงใยและ
เอาใจใส เปนการเพิ่มคุณคาของตน ทําใหมีอารมณมั่นคงและมีความผาสุกในชีวิต  ลดความตึง
เครียด รับรองหรือทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้นวา
เปนที่ตองการของสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66

5.4 ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม
ฟารเบอร (Farber 1983 : 156, อางถึงใน เสาวลักษณ  พิพัฒนาเวชกิจ 2539:5 ) อธิบาย

ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ไวดังนี้
1. การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ ( Socioemotional support ) หมายถึง  การได

รับความสนใจ  กําลังใจ การยอมรับ  การพบปะสังสรรค  ความสนิทสนม
2. การสนับสนุนทางดานการเงินและสิ่งของเครื่องใช ( Financial and instrument aid )

หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน  รวมทั้งส่ิงของเครื่องใช
3. การไดรับคําแนะนําแกไข ( Information  aid ) หมายถึง  การไดรับคําแนะนําแกไข

ปญหาทั้งทางดานการงานและเรื่องสวนตัว
เคน  (Kane  1988 :  18-24, อางถึงใน  เสาวลักษณ  พิพัฒนาเวชกิจ 2539 :18 )  กลาววา  

ครอบครัวเปนระบบเปดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะมีการประสานสัมพันธระหวางบุคคล
ในครอบครัวดวยกันและระหวางบุคคลในครอบครัวกับบุคคลภายนอกครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ  
อยูเสมอ  การสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลในครอบครัวไดรับมาจากบุคคลในครอบครัวตนเองและ
บุคคลภายนอกครอบครัว  ประกอบไปดวยการชวยเหลือในดานสิ่งของและบริการ  การสนับสนุน
ทางดานอารมณ  และการใหขอมูลขาวสาร  ถาการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลไดรับจากบุคคล 
อ่ืน ๆ  ในครอบครัวไมเพียงพอบุคคลจะมีการประสานสัมพันธกับบุคคลภายนอกครอบครัวหรือ
องคกรตาง ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนทางสังคมที่ตองการ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวขึ้น
อยูกับปจจัยสําคัญสองประการคือ  ลักษณะของครอบครัว  (Family  characteristic)  และลักษณะ
ของปฏิสัมพันธในครอบครัว  (Interactional  characteristic)  โดยลักษณะของครอบครัวจะเปนขอ
มูลทั่วไปของครอบครัว

จากการศึกษาวรรณกรรมที่กลาวมา สรุปไดวา ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม
นั้น  ประกอบไปดวย    การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ     การสนับสนุนทางดานการเงิน  และ
ส่ิงของเครื่องใชและการไดรับคําแนะนําแกไข  ซ่ึงจะตองมีการประสานสัมพันธกันทั้งภายใน
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนทางสังคมที่
ตองการดวย

สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุมของการใหการสนับสนุนออกเปน  2  กลุม  
คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ตามรายละเอียด
การศึกษาดังนี้
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1. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันสากลขั้นพื้นฐานที่สุดของทุกสถาบัน ประกอบดวย สามี

ภรรยา  และบุตร  รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรวมกันภายในบาน โดยทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกัน  มี
ความผูกพันกันอยางลึกซึ้งและแนนแฟน (สุนันทา  กาญจนพงษ 2537 : 52 , อางถึงใน พระมหา
นราธิป  แกวประสิทธิ์ 2544  : 78) ในทางชีววิทยา  ครอบครัวมีหนาที่ในการสรางสมาชิกใหมให
กับสังคม   มีหนาที่ในการใหบริการดานปจจัยเพื่อการดํารงชีพ  ไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่อง
นุงหม  และยารักษาโรค   ซ่ึงผูรับผิดชอบครอบครัวจะตองเสาะแสวงหาสิ่งเหลานี้มาใหคนใน
ครอบครัว  ในทางจิตวิทยา  ครอบครัวมีหนาที่สําคัญตอบุตร  ในการใหความรัก  ความมั่นคงทาง
จิตใจแกสมาชิกโดยเฉพาะเด็กและวัยรุนในครอบครัวและในทางสังคมวิทยา  ครอบครัวโดยเฉพาะ
บิดามารดามีหนาที่ฝกฝนใหบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวใหการเรียนรูทางสังคม  จนสามารถปรับ
ตนใหอยูในสังคมได   อยางมีความสุข  ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะตองมีตอตนเองและผูอ่ืน
ชีวิตของคนทุกคนถือกําเนิดขึ้นในครอบครัว  โดยมีบิดามารดาเปนผูใหกําเนิด และไดรับการอบรม
เล้ียงดู  สงผลตอการเสริมสรางพัฒนาการดานตาง ๆ  แกเด็กและเยาวชน  ดังนั้นสิ่งที่เด็กและเยาว
ชนไดรับจากครอบครัว  จึงเปนสิ่งสําคัญ  ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  วิธีการแกปญหา  
การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในอนาคต  ในทางจิตวิทยาครอบครัวจึงเปนหนวยที่สําคัญที่สุดของสังคม  
มีความผูกพันใกลชิดของบรรดาสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  มีการพบปะและแสดงอาการตอบ
สนองกันและกัน  ซ่ึงถือวาเปนรากฐานแหงความสัมพันธกันทางสังคม  แตละฝายตางเปนผูใหและ
เปนผูรับ  มีการถายทอดประสบการณใหระหวางกัน  อันเปนกระบวนการการเรียนรูทางสังคม  
(Socialization)  เพื่อปรับสภาพของตนเองใหเขากับสังคมได  รูจักแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการที่
สรางสรรคและเหมาะสม ( สุนันทา  กาญจนพงศ 2537,  อางถึงใน  พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์
2544  : 40 )  ความตองการทางสังคม  ทางอารมณ  จากคนในครอบครัว  ไดแก  บิดามารดา  ญาติพี่
นอง  ปูยาตายาย  เปนตน  เพราะครอบครัวเปนกลุมบุคคลในระบบสนับสนุนทางสังคมตามธรรม
ชาติ  (Natural  Support  System)  ของนักเรียนวัยรุนที่มีความสําคัญ  มีบทบาทสําคัญตอตัววัยรุน   
เปนแหลงที่ถายทอดคานิยม  ความเชื่อ  แบบแผนพฤติกรรม  การปฏิสัมพันธ  และประสบการณ
ตางๆในชีวิต อันจะเปนเครื่องมือในการสนับสนุนแกนักเรียนวัยรุนในการคิดทํา  และตัดสินใจใน
เร่ืองตาง ๆ

สรุปการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวไดวา   เปนการสงเสริม  ชวยเหลือและ
พัฒนาโดยการใหคําแนะนํา  การเอาใจใส  การเปนตัวอยางที่ดี  และการยกยองใหกําลังใจ จากบิดา
มารดาหรือผูปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวของอื่นๆในครอบครัว เพื่อใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
ประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติ   ทั้งที่เปนสวนตนและสวนรวม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

2. การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
โรงเ รียนเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญรองจากสถาบันครอบครัว                            

เด็กนักเรียนจะใชชีวิตไปโรงเรียนวันละประมาณ 5 ช่ัวโมงและเปนระยะเวลาหลายป  ในระยะนี้
เด็กมีส่ิงแวดลอมตาง ๆ ที่จะลอมรอบตัวเด็กซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทตอการพัฒนาการของเด็กนัก
เรียน  โรงเรียนมีสวนเสริมสรางในดานบุคลิกภาพ  พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหแกตัวเด็กนักเรียน    
( ประยูรศรี  มณีสร 2540  : 151)   ครู อาจารยเปนบุคคลที่คอยชวยเหลือดูแลใหความรู  แนะนําส่ัง
สอนแกเด็กนักเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตนอยางถูกตองทางจริยธรรม สําหรับการประหยัดนั้น
ทั้งโรงเรียน  ครู    อาจารยก็มีสวนสําคัญ    ที่ชวยเสริมสรางใหนักเรียน  รูจักการวางแผนการใชจาย
ส่ิงตางๆไดอยางเหมาะสม   เนื่องจากเด็กนักเรียนจะใหความเคารพและเชื่อถือในตัวครู อาจารยเปน
อยางมาก  เปนการสนับสนุนทางสังคมที่เสริมสรางใหเด็กนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ประหยัดไดอยางเหมาะสม

สรุปการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนไดวา   เปนการที่นักเรียนไดรับการสง
เสริม  ชวยเหลือ  และพัฒนาโดยการจัดกระบวนการการเรียนการสอน แนะนํา  เอาใจใส เปนตัว
อยางที่ดี ยกยอง  ใหกําลังใจ  จากผูบริหารโรงเรียน  ครูอาจารย   และบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียน   ใน
การแสดงพฤติกรรมประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใช  และทรัพยากรธรรมชาติ   ทั้งที่เปน
สวนตน และสวนรวม

5.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดหลักของ  “การสนับสนุนทางสังคม”  ไมใชเปนแนวคิดเดี่ยว  แตเกี่ยวของ

สัมพันธกับหลายแนวคิด  ความหมายของคําจะแตกตางกันไป  การสนับสนุนทางสังคม  อาจจะ
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารที่บุคคลไดรับจากบุคคลอื่น  ซ่ึงผูรับไดมองเห็นวามีคุณคาและไดความ
รัก  ความสนใจ  และเปนสวนหนึ่งของเครือขายความสัมพันธกับบุคคลเหลานั้น  ปรากฏการณที่
สังคมใหกําลังใจแกผูปวยทางสังคมวิทยาเรียกวา การสนับสนุนทางสังคม (social support) (ทวีทอง  
หงษวิวัฒน  2528 : 239)

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม
สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมนั้น จากการศึกษาไมพบวากลาวถึง

โดยตรง   แตจะพบวามีทฤษฎีทางจิตสังคมทั้งกลุมนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาที่สามารถนํามา
อธิบายพฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืน  ซ่ึงก็มีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม  ดังมีรายละเอียด
ของทฤษฎีดังนี้
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ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม   (Social Learning Theory)
แบนดูรา  (Bandura  1977 : 35, 125 – 139)  เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย  นอกจากเปน

ปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว  ยังเกิดจากการเรียนรูดวยทั้งส้ิน  และการเรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ 
สามารถเรียนรูไดโดยประสบการณตรง  หรือดวยการสังเกต  โดยมีตัวกําหนดพฤติกรรม  
(behavior  determinants)   โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําอยางสม่ําเสมอจะทําให
บุคคลสามารถคาดการณไดวา  ถามีส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นแลวจะมีอีกสิ่งหนึ่งตามมา  การรูเงื่อนไขตาง ๆ  
เหลานี้จําทําใหบุคคลสามารถทํานายเหตุการณไดวาอะไรจะเกิดขึ้น   และเกิดไดอยางไรภายใต
ภาวะการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นกอน  ซ่ึงเรียกวา พฤติกรรมที่เกิดกอนปรากฏเหตุการณ  (antecedent  
determinants) ดังนั้น การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราของบุคคลจึงมีผลตอการเกิดพฤติกรรม  
นอกจากนั้นยังมีตัวกําหนดที่แสดงถึงผลอันเกิดตามมาภายหลังแสดงพฤติกรรม  (consequent  
determinants)   ซ่ึงหมายถึง    การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ในทางสังคมมนุษย    เปนการเรียนรูเงื่อนไขผล
การกระทําวาพฤติกรรมใดทําแลวไดรับรางวัลหรือผลทางบวก  และพฤติกรรมใดกระทําแลวไดรับ
ผลทางลบ  การเรียนรูเงื่อนไขผลการกระทําดังกลาว  ทําใหมนุษยเลือกกระทําพฤติกรรมที่ไดรับผล
ทางบวกหรือที่เรียกวาการเสริมแรง และหลีกเล่ียงการกระทําพฤติกรรมที่จะไดรับผลทางลบหรือ
การลงโทษ  ฉะนั้นการเกิดพฤติกรรมจึงขึ้นอยูกับผลของการกระทําดวย สามารถเรียนรูไดจาก
ประสบการณตรง  และจากการสังเกตตัวแบบ    หรือการกระทําของผูอ่ืนที่สังเกตเห็น      ซ่ึงเปน
การเรียนรูจากประสบการณทางออม  นอกจากนี้แบนดูรายังกลาวถึงการเรียนรูทางสังคมวาเปน
กระบวนการทางปญญา  (cognitive  process)  การเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผล
การกระทําจะอยูในรูปของความเชื่อและความคาดหวัง  ซ่ึงเปนกระบวนการทางปญญาที่จะทําหนา
ที่ควบคุมหรือกํากับการกระทําของมนุษยในเวลาตอมา  การควบคุมพฤติกรรมดวยปญญามีตัวแปร
ที่สําคัญมาเกี่ยวของ 3  ประการ  คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑเงื่อนไข (contingency  regulation)  
การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  (self  efficacy  expectation)  และความคาดหวังเกี่ยว
กับผลที่จะเกิดขึ้น

จากแนวคิดของทฤษฎีนี้ชวยใหเกิดความเชื่อพ้ืนฐานที่วา  พฤติกรรมของมนุษยเกิด
จากการเรียนรู  บุคคลจะเรียนรูจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ  แลวเกิดเปนประสบการณวา  เมื่อ
กระทําการชวยเหลือผูอ่ืนแลวไดผลในทางที่ดี  ก็จะทําใหเรียนรูที่จะกระทําพฤติกรรมดี ๆ  ตอไป  
แตถาไดรับประสบการณในการเรียนรูวา  กระทําชวยเหลือผูอ่ืนแลวกลับไดรับผลในทางเลวราย 
บุคคลก็จะเรียนรูที่จะหยุดพฤติกรรมนั้น  เชนเดียวกันกับการประหยัด ซ่ึงหากนักเรียนไดเรียนรูวา
เมื่อประพฤติปฏิบัติแลวเกิดผลดีตอตนเอง ก็จะทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามการไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัวและโรงเรียน   ที่จะทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมประหยัดขึ้นได
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5.6  แนวทางการสรางเสริมการสนับสนุนทางสังคม
ขวัญใจ  พิมพิมล (2543 : 66-67)และบุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ (2528 : 594)  ไดอธิบายถึง

แนวทางการสรางเสริมการสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญ  จะประกอบดวยส่ิงสําคัญ  ดังตอไปนี้
1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวางผูให  และผูรับบริการสนับสนุน
2. ลักษณะของการติดตอสัมพันธนั้น  จะตองประกอบดวยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะ

ทําใหผูรับเชื่อวามีคนเอาใจใส  มีความรัก  และความหวังดีในตัวเขาอยางจริงจัง
3. ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่  “เชื่อวาเราเปนสวนหนึ่งของสังคม  และมีประโยชนตอ

สังคม
4. ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม  อาจจะอยูในรูปของขาวสาร  วัตถุส่ิงของ  

หรือทางดานจิตใจ  การตอบสนองทางสังคม
5. จะตองชวยใหผูรับไดรับบรรลุถึงจุดมุงหมายที่เขาตองการ
กิตติพัฒน  นนทปทมะดุลย  (2529  :  27-28)  กลาววา ครอบครัวที่มีคุณภาพในการ

ตระหนักถึงคุณคาของความสัมพันธในสมาชิกครอบครัว ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม 
6  ประการคือ

1. การชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว  การแสดงความพึงพอใจ  การชื่นชม การยินดี
การตระหนักถึงคุณคาซ่ึงกัน  และกัน    เปรียบเสมือนพื้นฐานของความอบอุน   และความมั่นคงใน
ครอบครัว    ยิ่งไปกวานั้นยังเปนการหลอหลอมสมาชิกของสังคม

2. การมีเวลาอยูรวมกัน  รวมทํากิจกรรมที่ทุกคนพอใจ  เชน  การรับประทานอาหาร 
การสนุกสนานรื่นเริง  การทํางาน  การออกกําลังกาย  การทัศนาจรรวมกัน  เปนตน

3. การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน  คนในครอบครัวรูสึก
เปนพันธะที่ตองสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุข  และมีสวัสดิภาพที่ดี    เปน
การหวงใยกันและกันอยางแทจริง

4. การติดตอส่ือสารระหวางกันเปนอยางดี  ครอบครัวทั่ว ๆ  ไป มักมีปญหา  คือไม
คอยมีเวลาพูดคุยกัน  สมาชิกในครอบครัวควรเปนผูฟงที่ดี  มีความไววางใจตอกัน  รวมรับรูความรู
สึกของกันและกัน  และพยายามหาทางเลือก    ทางแกไขที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน    

5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา การมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน ทําใหสมาชิก
ในครอบครัวมีสติ  มีความอดทนรวมกัน   มีการใหอภัยตอผูอ่ืนสูง  ระงับความโกรธไดเร็วและรูจัก
ที่จะชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม  ซ่ึงเปนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมดวย

6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณในครอบครัวไดอยางดี  เปนการสกัดกั้น  และ
ปองกันปญหาสังคมไดอยางดี จะทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความมั่นใจ และไววางใจตอกัน
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา แนวทางสรางเสริมการสนับสนุนทางสังคม จะตองประกอบ
ดวยการติดตอส่ือสารระหวางกัน  อาจจะอยูในรูปของขาวสาร  วัตถุส่ิงของ  หรือทางดานจิตใจ  
การตอบสนองทางสังคม  และจะตองชวยใหผูรับไดรับบรรลุถึงจุดมุงหมายที่เขาตองการ  ขอมูล
ขาวสารที่ไดรับนั้น   มีลักษณะแสดงถึงการชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว   การเอาใจใส  มี
ความรัก     ความหวังดี     เปนสวนหนึ่งของสังคม     นอกจากนี้จะตองมีเวลาอยูรวมกัน   ในการทํา
กิจกรรมที่ทุกคนพอใจ  มีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน

5.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม
งานวิจัยภายในประเทศ
ลีนา  ฐิติเบญจผล (2537, อางถึงใน กนกทอง สุวรรณบูลย 2545 :74)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับการสนับสนุนทางสังคมในการเลิกบุหร่ีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา  การใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนและผูปกครองทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง และสามารถ
ทําใหนักเรียนเลิกบุหร่ีได

งานวิจัยในตางประเทศ
เบอรรีรา (Bererra 1981:69-96, อางถึงใน กนกทอง สุวรรณบูลย 2545 :74) ไดศึกษา

ความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวในหญิงตั้งครรภวัยรุน พบวา การ
สนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่สําคัญตอการปรับตัว  หรือการเผชิญความเครียดของหญิงมีครรภ
วัยรุน

จากการศึกษาวรรณกรรมการสนับสนุนทางสังคมขางตน จะเห็นไดวา  การสนับสนุน
ทางสังคมนั้นมีหลายลักษณะไมวาจะ  เปนการใหความรู   การเปนแบบอยางที่ดี   การใหความไว
วางใจ    การใหกําลังใจ   การใหคําปรึกษา  หรือการใหวัสดุส่ิงของ   ลวนแลวแตเปนการสนับสนุน
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือใหเกิดการกระทํา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตามที่ผูใหการ
สนับสนุนตองการได  ซ่ึงยังไมผูใดที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลทางการประหยัดโดยตรง        
แตผลการวิจัยที่ใกลเคียง  จะพบวา การที่จะใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการตามเปาประสงค จะตองได
รับการสนับสนุนทางสังคมรอบขาง  สําหรับพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนก็เชนกัน จําเปนที่
จะตองไดรับการสนับสนุน สงเสริม  พัฒนา และการชวยเหลือในดานตางๆ อยางเหมาะสมจาก
บุคคลในสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และการสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน  ซ่ึงเปนสถาบันที่อยูใกลชิดและไดรับความเชื่อถือไววางใจจากเด็กนักเรียนที่
สําคัญที่สุด     ผูวิจัยจึงไดเลือกการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว     และการสนับสนุนทาง
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สังคมจากโรงเรียนมาเปนตัวแปรอิสระทางดานสังคม    ซ่ึงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการประหยัด
ของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4

จากการทบทวนวรรณกรรม     และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดกลาวมาทั้งหมด
ขางตนนั้น    จะเห็นวามีปจจัยหลายประการ   ที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดนักเรียนชวงชั้นที่ 4
 ไดแก เพศ  อาชีพของผูปกครอง    รายรับที่ไดจากผูปกครอง    การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ
การคลอยตามบุคคลใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และมีปจจัยที่ผูวิจัยสนใจที่ตองการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4    คือ     ลักษณะการพักอาศัย       และลักษณะรายรับที่ไดจาก
ผูปกครอง      ซ่ึงผูวิจัยคาดวาปจจัยดังกลาวนาจะมีผลตอการประหยัดเชนกัน      ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจในปจจัยดังกลาว   รวมกับปจจัยที่ไดศึกษาจากวรรณกรรมที่คนควา   และเห็นวานาจะมีผล
ตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  จึงไดเลือกมาเปนตัวแปรอิสระในการวิจัยในครั้งนี้    ดังแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังตอไปนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

                               ตัวแปรอิสระ                                                                                ตัวแปรตาม

                          ขอมูลสวนบุคคล

        -   เพศ
        -   ลักษณะการพักอาศัย
         -  อาชีพของผูปกครอง
        -   รายรับที่ไดจากผูปกครอง
        -   ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง

                                                                                                           พฤติกรรมการประหยัด

      -     การมีวินัยในตนเอง
      -     ความสันโดษ
      -     การคลอยตามบุคคลใกลชิด
      -      การคลอยตามสื่อมวลชน
      -      การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
      -      การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเพื่อให
งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยซ่ึงประกอบดวย ประชากรและ
กลุมตัวอยาง   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร

   ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2548  จํานวน 4 โรงเรียน  คือ โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โรงเรียนศาลาตึกวิทยา และโรง
เรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  รวมประชากรทั้งหมด 1,919 คน (สํานักงานการศึกษาจังหวัด
นครปฐม  2548)

กลุมตัวอยาง
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2548 
จํานวน 4 โรงเรียน รวมนักเรียน 340 คน ซ่ึงไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูต 2542 : 10- 11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95    
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามชั้น  และเพศ

สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, อางถึงใน 
ประคอง กรรณสูต  2542  : 10-11)  มีรายละเอียดดังนี้

n =
N

1+N(e)2
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1,919
1+1,919(.05)2

โดยที่      n      =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
                       N     =    ขนาดของประชากร

    e    =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีเทากับ .05

 n  =

          n  =       340

ตารางที่  1 แสดงจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา  2548

ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน)
โรงเรียน ชั้นปการศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 กําแพงแสนวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

72
58
69

142
55
83

214
113
152

13
10
12

25
10
15

38
20
27

 มัธยมฐานบินวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

137
145
113

203
167
160

340
312
273

24
26
20

36
29
28

60
55
48

สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

54
45
44

62
72
73

116
117
117

10
8
8

11
13
13

21
21
21

 ศาลาตึกวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

45
15
25

40
18
22

85
33
47

8
3
4

7
3
4

15
6
8

รวม 822 1,097 1,919 146 194 340
ที่มา : สํานักงานการศึกษาจังหวัดนครปฐม,รายงานจํานวนนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาป
การศึกษา 2548 (นครปฐม:ม.ป.ท.,2548),12.
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   มีดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ มีดังนี้

1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก   เพศ    ลักษณะการพักอาศัย   อาชีพของผูปกครอง 
รายรับที่ไดจากผูปกครอง  ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง

1.2  การมีวินัยในตนเอง
1.3 ความสันโดษ
1.4    การคลายตามบุคคลใกลชิด
1.5   การคลายตามสื่อมวลชน
1.6   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการประหยัด

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 

1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล  แบงออกเปน 8 สวน ดังนี้
สวนที่ 1    แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  ลักษณะการพักอาศัย  อาชีพของ

ผูปกครอง รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน  ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง  ลักษณะคาํถาม
เปนแบบกําหนดตัวเลือก

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองโดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่อง
มือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง ซ่ึงมีขอคําถามจํานวน 
18  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด    หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
มาก           หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
นอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงวาถึงการมีวินัยในตน

เองจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถาม
ที่ไดคะแนนมาก    จะเปนผูที่มีวินัยในตนเองมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
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เกณฑในการประเมินระดับการมีวินัยในตนเอง ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนของการมีวินัยในตนเอง จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีวินัยในตนเองอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีวินัยในตนเองอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีวินัยในตนเองอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีวินัยในตนเองอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีวินัยในตนเองอยูในระดับมากที่สุด
สวนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสันโดษโดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือตาม

นิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสันโดษ ซ่ึงมีขอคําถามจํานวน 17 ขอ  ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับ  มากที่สุด
มาก           หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
ปานกลาง หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
นอย      หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ขอความที่แสดงถึงการมีความ

สันโดษ  จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามลําดับ สวนขอความ
ตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  คือ ขอที่ 2 และ16  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก  จะเปน
ผูที่มีความสันโดษมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการมีความสันโดษ  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนของมีความสันโดษ  จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสันโดษอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสันโดษอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสันโดษอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสันโดษอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสันโดษอยูในระดับมากที่สุด
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สวนที่  4  แบบสอบถามการคลอยตามบุคคลใกลชิด ซ่ึงผูวิจัยสรางและพัฒนาตามนยิาม
ศพัท  และการทบทวนวรรณกรรม    มขีอคาํถามจาํนวน  16  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง
นอย หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการคลอยตาม

บุคคลใกลชิดจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการคลอยตามบุคคลใกลชิด ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนของการเลียนแบบ  จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง      มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง      มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดอยูในระดับมากที่สุด
สวนที่ 5 แบบสอบถามการคลอยตามสื่อมวลชน ซ่ึงผูวิจัยสรางและพัฒนา     ตามนยิาม

ศพัทและการทบทวนวรรณกรรม มขีอคําถามจาํนวน  18  ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง
นอย หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด
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ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการคลอยตามสื่อ
มวลชนจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามลําดับ  ผูตอบแบบ
สอบถามที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีการคลอยตาม ส่ือมวลชนมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการคลอยตามสื่อมวลชน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนของการคลอยตามสื่อมวลชน  จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการคลอยตามสื่อมวลชนอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการคลอยตามสื่อมวลชนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการคลอยตามสื่อมวลชนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการคลอยตามสื่อมวลชนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการคลอยตามสื่อมวลชนอยูในระดับมากที่สุด

 สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ซ่ึงผูวิจัยสราง
และพัฒนาตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  มีขอคําถามจํานวน 17 ขอ ลักษณะ 
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูใน
ระดับมากที่สุด

มาก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูใน
ระดับมาก

ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูใน
ระดับปานกลาง

นอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูใน
ระดับนอย

นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูใน
ระดับนอยที่สุด

ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการไดรับ            
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึง
มากที่สุดตามลําดับ  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก  จะเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัวมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย
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เกณฑในการประเมินระดับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
 การแปลความหมายคะแนนของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จะใชเกณฑ ดัง
นี้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวอยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัวอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว อยูในระดับมากที่สุด

สวนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  ซ่ึงผูวิจัยสราง
และพัฒนาตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ ลักษณะ 
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนอยูในระดับมากที่สุด
มาก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนอยูในระดับมาก
ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง
นอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนอยูในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนอยูในระดับนอยที่สุด
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการไดรับ            

การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมาก
ที่สุดตามลําดับ  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก   จะเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียนมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
 การแปลความหมายคะแนนของการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  จะใชเกณฑ ดังนี้
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คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียนอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด

สวนที่ 8 แบบสอบถามพฤติกรรมการประหยัด   โดยผูวิจัยสรางและพัฒนาตามนิยาม
ศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  มีขอคําถามจํานวน 20 ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้

ปฏิบัติทุกครั้ง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา
สม่ําเสมอ หรือปฏิบัติทุกครั้ง

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง

 ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นนอยคร้ังจน
เกือบไมไดปฏิบัติเลย
 ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย

ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก  ขอความที่แสดงถึงการมี
พฤติกรรมการประหยัด     จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5  สําหรับคําตอบไมเคยปฏิบัติถึงปฏิบัติทุกครั้ง
ตามลําดับ สวนขอความตรงกันขาม คือ ขอที่8 และ15 จะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่
ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการประหยัดมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
 การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการ ประหยัดของนักเรียนอยูในระดับ
นอยที่สุด
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คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการ ประหยัดของนักเรียนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการ ประหยัดของนักเรียนอยูในระดับ 

ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการ ประหยัดของนักเรียนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการ ประหยัดของนักเรียนอยูในระดับ

มากที่สุด

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย     และวรรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการมีวินัยใน

ตนเอง   ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  และพฤติกรรมการประหยัด    เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามที่มี เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ  

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try out) 
กับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การศึกษา จํานวน  30  คน

5. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกีย่วกบัการมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด  

การคลอยตามสื่อมวลชน   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน  และพฤติกรรมการประหยัด  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคม
ศาสตร ดังนี้

5.1  แบบสอบถามการมีวินัยในตนเอง  มีคาความเชื่อมั่น  เทากับ  .8709
5.2  แบบสอบถามความสันโดษ มีคาความเชื่อมั่น  เทากับ .8888
5.3  แบบสอบถามการคลอยตามบุคคลใกลชิด  มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .7623
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5.4  แบบสอบถามการคลอยตามสื่อมวลชน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .8721
5.5 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  

.9325
5.6 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ  

.8979
5.7 แบบสอบถามพฤติกรรมการประหยัด  มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  .7867

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ

ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากโรงเรียนโดยใชแบบสอบถาม

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอม
รับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน โดยไดรับการตอบแบบ
สอบถามกลับคืนมา  จํานวน  340   ฉบับ และสมบูรณทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

สถิติท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  ลักษณะการพัก

อาศัย  อาชีพของผูปกครอง  รายรับที่ไดจากผูปกครอง  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง  โดย
ใชจํานวน (n) และรอยละ (%)

2. การวิเคราะหระดับการมีวินัยในตนเอง   ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด  
การคลอยตามสื่อมวลชน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจาก   
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โรงเรียน   และพฤติกรรมการประหยัด   โดยใชจํานวน (n)  รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการประหยัด  จําแนกตาม เพศ  โดย
การทดสอบคาที (t-test)  แบบ Independent t-test

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการประหยัด จําแนกตามลักษณะการ
พักอาศัย อาชีพของผูปกครอง รายรับที่ไดจากผูปกครอง และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง  
โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’ test )

5. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนไดแก  การมีวินัย
ในตนเอง  ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหูคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวจิยัคร้ังนี ้ ผูวจิยัไดนาํขอมลูทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2548     จํานวน 4 
โรงเรียน จํานวน  340  คน มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห   โดยใชตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกเปน  4  ตอน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1   การวเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  ลักษณะ
การพักอาศัย  อาชีพของผูปกครอง รายรับที่ไดจากผูปกครอง และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง
โดยใชจํานวน (n) และรอยละ (%)

ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับการมีวินัยในตนเอง   ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคล
ใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัดนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  โดยใชจํานวน (n) รอยละ (%)   คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนที่ 3    การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบคาที (t- test) 
แบบIndependent t-test   และจําแนกตามลักษณะการพักอาศัย อาชีพของผูปกครอง รายรับที่ไดจาก
ผูปกครอง   และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
ที่  4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ไดแก  การมีวินัยในตนเอง ความสันโดษ  
การคลอยตามบุคคลใกลชิด   การคลอยตามสื่อมวลชน   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

Y แทน พฤติกรรมการประหยัด
X1 แทน การมีวินัยในตนเอง
X2 แทน  ความสันโดษ
X3 แทน  การคลอยตามบุคคลใกลชิด
X4 แทน  การคลอยตามสื่อมวลชน
X5 แทน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
X6 แทน  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
n แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D.              แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Sqare)
R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)
R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
R2 Change แทน คา R2  ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มเติมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย
b แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
Beta แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  (Standardized Regression 

Coefficients)
S.E. แทน    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the Estimate)
Constant (a)  แทน คาคงที่
r                       แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlations)
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 

ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2548 จํานวน 4 
โรงเรียน  จํานวน  340  คน  โดยแสดงจํานวน  และคารอยละ   ดังมีรายละเอียดในตารางที่  2

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ             
ลักษณะการพักอาศัย    อาชีพของผูปกครอง     รายรับที่ไดจากผูปกครอง    และลักษณะ 
รายรับที่ไดจากผูปกครอง

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
เพศ
          ชาย
          หญิง

146
194

42.9
57.1

รวม 340 100.0
ลักษณะการพักอาศัย
          อาศัยอยูกับบิดาและมารดาของตนเอง
          อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว
          อาศัยอยูกับญาติ
          อาศัยอยูกับบุคคลอื่น ๆ

258
47
33
2

75.9
13.8
9.7
0.6

รวม 340 100.0
อาชีพของผูปกครอง
          รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
           พนักงานบริษัทเอกชน
           รับจางทั่วไป
           คาขาย
            เกษตรกรรม / เล้ียงสัตว

62
9

115
68
86

18.2
2.6

33.8
20.0
25.3

รวม 340 100.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ

รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน
     ต่ํากวา 2,000 บาท
     2,000 – 4,000 บาท
     4,000 บาทขึ้นไป

207
82
51

60.9
24.1
15.0

รวม 340 100.0
ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง
          เปนรายวัน
          เปนรายสัปดาห
          เปนราย  2  สัปดาห
          เปนรายเดือน

160
75
5

100

47.1
22.1
1.5

29.4
รวม 340 100.0

จากตารางที่ 2   พบวา   ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้      สวนใหญเปนเพศ
หญิง  คิดเปน รอยละ 57.1  อาศัยอยูกับบิดา และมารดาของตนเอง   คิดเปน รอยละ 75.9  อาชีพของ
ผูปกครอง  สวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป  คิดเปนรอยละ 33.8  รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน
ต่ํากวา  2,000  บาท  คิดเปนรอยละ 60.9  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองสวนใหญไดรับเปน
รายวัน  คิดเปนรอยละ 47.1

ตอนที่  2   การวิเคราะหระดับ    การมีวินัยในตนเอง     ความสันโดษ    การคลอยตามบุคคลใกลชิด  
การคลอยตามสื่อมวลชน     การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว      การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัดนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  โดยใชจํานวน (n) รอยละ (%)  คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2.1 การวิเคราะหระดับการมีวินัยในตนเอง   ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกล
ชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน     การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว      การสนับสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  ดังรายละเอียดในตารางที่   3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

ตารางที่  3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของการมีวินัยในตนเอง                  
ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด การคลอยตามสื่อมวลชน การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4    ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X S.D. คาระดับ
1. การมีวินัยในตนเอง  
2. ความสันโดษ  
3. การคลอยตามบุคคลใกลชิด
4. การคลอยตามสื่อมวลชน
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
6. การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
7. พฤติกรรมการประหยัด

3.6213
3.8567
3.2755
3.2919
3.7154
3.5602
3.5891

.4742

.5333

.5495

.5540

.5508

.5935

.4405

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่  3  พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  มีการมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  และมีพฤติกรรมการประหยัด   อยูในระดับมาก( X = 3.6213 ,
3.8567,  3.7154   และ  3.5891  ตามลําดับ )  สวนการคลอยตามบุคคลใกลชิด   และการคลอยตาม
ส่ือมวลชน  อยูในระดับปานกลาง  ( X =3.2755และ  3.2919 ตามลําดับ )

ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นท่ี  4 ในสถานศึกษา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม เพศ  ลักษณะการพักอาศัย  อาชีพของผูปกครอง  
รายรับท่ีไดจากผูปกครองตอเดือน  และลักษณะรายรับท่ีไดจากผูปกครอง

  3.1  การวิเคราะห เปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน สถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติ t – test   ดังรายละเอียด
ในตารางที่   4
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ตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษา
                   อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมที่มีเพศแตกตางกัน

เพศ X S.D. t
ชาย
หญิง

3.5983
3.5823

.4596

.4267
.328

จากตารางที่ 4   พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4 ในสถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีลักษณะการพักอาศัย  อาชีพของผูปกครอง  รายรับที่
ไดจากผูปกครองตอเดือน  และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองแตกตางกัน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

ในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ
การพักอาศัย   อาชีพของผูปกครอง   รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน และลักษณะรายรับที่ไดจาก
ผูปกครองตอเดือน  บางกลุมมีจํานวนคนนอยมาก   ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมใหม  ดังแสดงในตารางที่ 5  
ถึง  ตารางที่ 12

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของพฤติกรรมการประหยัดของ
     นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม

                       ลักษณะการพักอาศัย

ลักษณะการพักอาศัย n X S.D. คาระดับ
 อาศัยอยูกับบิดาและมารดาของตนเอง
 อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว
อาศัยอยูกับญาติหรืออาศัยอยูกับบุคคลอื่น ๆ

255
47
34

3.5880
3.6096
3.5691

.4322

.4204

.5332

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5  พบวา   นักเรียนชวงชั้นที่  4  ทุกกลุมลักษณะการพักอาศัย มีพฤติ
กรรม การประหยัดอยูในระดับมาก ( X = 3.5880, X  =3.6096, และX  =3.5691 ตามลําดับ) โดย
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นักเรียนชวงชั้นที่  4  ที่อาศัยอยูกับบิดา หรือมารดาเพียงคนเดียว  มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัด
มากกวาทุกกลุมลักษณะการพักอาศัย ( X = 3.6096)

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม  จําแนกตามลักษณะการพักอาศัย

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
333

.034
64.979

.017

.195
.086

รวม 335 65.013
      จากตารางที่ 6 พบวา   นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม  ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

ตารางที่   7   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของพฤติกรรมการประหยัดของ
                    นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม
                    อาชีพของผูปกครอง

อาชีพของผูปกครอง n X S.D. คาระดับ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทเอกชน
รับจางทั่วไป
 คาขาย
 เกษตรกรรม / เลี้ยงสัตว

69
115
68
84

3.6225
3.5435
3.5721
3.6381

.4587

.4666

.4213

.4026

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7  พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม         ทุกกลุมอาชีพของผูปกครอง           มีพฤติกรรมการประหยัดอยูใน ระดับมาก
( X  = 3.6225, X  = 3.5435, X  = 3.5721  และX  = 3.6381  ตามลําดับ )   โดยนักเรียนชวงชั้นที่ 4   
ที่มีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม / เล้ียงสัตว   มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัดมากกวาทุก
กลุมอาชีพของผูปกครอง ( X  =3.6381)
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ตารางที่  8 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม  จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
332

.538
64.475

.179

.194
.923

รวม 335 65.013

จากตารางที่ 8 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  ที่มีผูปกครองอาชีพตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับของพฤติกรรมการประหยัดของ                   
นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม   จําแนกตาม
รายรับที่ไดจากผูปกครอง

รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน n X S.D. คาระดับ
         ต่ํากวา 2,000 บาท

     2,000 – 4,000 บาท
         4,000 บาทขึ้นไป

205
81
50

3.5902
3.6562
3.4760

.4255

.4785

.4223

มาก
มาก

ปานกลาง

จากตารางที่ 9  พบวา นักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม   ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองต่ํากวา 2,000 บาทตอเดือน และ  ที่มีรายรับที่ไดจาก
ผูปกครอง  2,000  –  4,000  บาทตอเดือน    มีพฤติกรรมการประหยัดอยูในระดับมาก ( X  = 3.5902
และX  = 3.6562 ตามลําดับ )  สวนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน 4,000
บาทตอเดือนขึ้นไป    มีพฤติกรรมการประหยัดอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.4760 )   โดยนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4   ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครอง  2,000  –  4,000  บาทตอเดือน  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรม
การประหยัดมากกวาทุกกลุมรายรับที่ไดจากผูปกครอง  ( X = 3.6562 )
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ตารางที่10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
   ที่  4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายรับที่ไดจาก

                     ผูปกครองตอเดือน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
333

1.004
64.009

.502

.195
.075

รวม 335 65.013

จากตารางที่   10 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม  ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตาง
กัน

ตารางที่  11  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับของพฤติกรรมการประหยัดของ
                     นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   จําแนกตาม
                     ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง

ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง n X S.D. คาระดับ
 เปนรายวัน
 เปนรายสัปดาหหรือเปนราย 2  สัปดาห
 เปนรายเดือน

158
79
99

3.5687
3.5905
3.6207

.4165

.4947

.4346

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่  11  พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม      ทุกกลุมลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง     มีพฤติกรรมการประหยัดอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.5687, X  = 3.5687  และX  = 3.6207  ตามลําดับ) โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ที่มี
ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองเปนรายเดือน     มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกกลุมลักษณะรายรับที่ไดจาก
ผูปกครอง ( X = 3.6207 )
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ตารางที่  12  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน    ของพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
                    ที่ 4ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามลักษณะรายรับทีได

จากผูปกครอง

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
333

.165
64.848

.082

.195
.424

รวม 335 65.013

จากตารางที่   12   พบวา   นักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ที่มีลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตก
ตางกัน

ตอนที่  4  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ไดแก  การมีวินัยในตนเอง ความสันโดษ การคลอยตาม
บุคคลใกลชิด      การคลอยตามสื่อมวลชน     การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และการ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ 
การคลอยตามบุคคลใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4      ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน
จงัหวัดนครปฐม  ดังรายละเอียดในตารางที่   13
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  พฤติกรรมการประหยัด (Y )                      
การมีวินัยในตนเอง ( X1)  ความสันโดษ ( X2) การคลอยตามบุคคลใกลชิด ( X3)  การ
คลอยตามสื่อมวลชน ( X4)  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว( X5)  และ การ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X6)

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y 1.00
X1 .590** 1.00
X2 .550** .623** 1.00
X3 .529** .597** .378** 1.00
X4 .546** .496** .317** .702** 1.00
X5 .643** .525** .555** .546** .566** 1.00
X6 .621** .580** .482** .599** .576** .646** 1.00

** p < .01
จากตารางที่  13    เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ   

พบวา  พฤติกรรมการประหยัด ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมกับ    การมีวินัยในตนเอง     ความสันโดษ      การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตาม
ส่ือมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน   มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r =.590,.550, .529, .546, .643  
และ.621  ตามลําดับ) โดยพบวา  พฤติกรรมการประหยัด กับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    
มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ r =.643 และพฤติกรรมการประหยัดกับการคลอยตามบุคคลใกลชิด
มีความสัมพันธกัน นอยที่สุด คือ  r = .529  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวา
ตัวแปรอิสระทุกตัว  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01     โดยพบวา  
การคลอยตามสื่อมวลชน  กับการคลอยตามบุคคลใกลชิด  มีความสัมพันธกันมากที่สุด   คือ r =.702
และการคลอยตามสื่อมวลชนกับความสันโดษ  มีความสัมพันธกันนอยที่สุด  คือ r =.317

4.2  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน
สถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   ไดแก    การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ
การคลอยตามบุคคลใกลชิด การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และ
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)   ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัด (Y) ของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม  ไดแก การมีวินัยในตนเอง(X1) 
ความสันโดษ (X2) การคลอยตามบุคคลใกลชิด (X3)  การคลอยตามสื่อมวลชน( X4) 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X5)  และการสนับสนุนทางสังคมจาก                     
โรงเรียน (X6) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร                    
ที่นําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับคัดเลือก
เขาสมการ R R2

Adj
R2

R2

Change b Beta t

1.การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
2.การมีวินัยในตนเอง
3. การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
4. การคลอยตามสื่อมวลชน
5. ความสันโดษ

.639

.707

.728

.735

.744

.408

.499

.530

.540

.554

.406

.496

.525

.534

.547

.408

.091

.031

.010

.014

.204

.156

.143

.127

.137

.252

.167

.191

.159

.164

4.631***
3.116**
3.539***
3.238**
3.180**

Constant (a) = .809                                         S.E. = .297                                      F = 80.428***
** p < .01    *** p < .001

จากตารางที่ 14  พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ไดแก   การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การมีวินัยในตนเอง  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การ
คลอยตามสื่อมวลชน  และความสันโดษ  โดยท่ีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม ไดรอยละ 40.8

การมีวินัยในตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการมีวินัยในตนเอง 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ไดรอยละ 49.9

การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่  3     สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   ในสถานศึกษาอําเภอ
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กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว        
การมีวินัยในตนเอง     การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน   สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ไดรอยละ 53

การคลอยตามสื่อมวลชน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน    
จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นรอยละ 1 โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การมีวินัยในตนเอง 
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน   และการคลอยตามสื่อมวลชน    สามารถรวมกันทํานายพฤติ
กรรม การประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม   ได
รอยละ 54 

ความสันโดษ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  5  สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4  โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การมีวินัยในตนเอง การ
คลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และความสันโดษสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  ไดรอยละ 55.4  โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2 )  เทากับ .406, 
.496, .525, .534  และ .547 ตามลําดับ  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error 
of the Estimate) เทากับ .297

สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํา
เขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y = .809 +.204 (X5) +.156 (X1) + .143 (X6) +.127 (X4)+.137(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .252 (X5) + .167 (X1) + .191 (X4) + .159 (X4) + .164 (X2)
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บทท่ี 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม”   คร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อ    1)  ศึกษาระดับการมีวินัยในตนเอง  
ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวง
ช้ันที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ  ลักษณะการพักอาศัย  อาชีพของผูปกครอง  รายรับที่ไดจากผูปกครอง  
และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง    3) ศึกษาวา  การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ  การ
คลอยตามบุคคลใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้    ไดแก    นักเรียนชวงชั้นที่  4   ในสถานศึกษา
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐมที่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2548  จํานวน 4 โรงเรียน คือ     
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
และโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  ประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  รวมจํานวน 1,919  คน ( สํานักงานการศึกษา
จังหวัดนครปฐม 2548 )  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 340 คน ซ่ึงไดจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 :  
10-11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95    สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   และทําการสุมกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น( Stratified  Random Sampling ) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามชั้นและเพศ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง และสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน (n)   รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบคาที  (t-test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple 
Regression Analysis)
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สรุปการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ไดผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามในการ

วิจัยคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 57.1 อาศัยอยูกับบิดาและมารดาของตนเอง คิดเปน
รอยละ 75.9 อาชีพของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 33.8 รายรับที่ได 
จากผูปกครองตอเดือนต่ํากวา   2,000  บาท     คิดเปน รอยละ  75.6    และ    ลักษณะรายรับที่ไดจาก
ผูปกครองสวนใหญไดรับเปนรายวันคิดเปน  รอยละ 47.1

2. การวิเคราะหระดับ  การมีวินัยในตนเอง ความสันโดษ การคลอยตามบุคคลใกลชิด  
การคลอยตามสื่อมวลชน   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน และพฤติกรรมการประหยัดนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  พบวา การมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และมีพฤติกรรมการประหยัด อยูในระดับมาก สวนการคลอยตาม
บุคคลใกลชิด   และการคลอยตามบุคคลสื่อมวลชน  อยูในระดับปานกลาง

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัด จําแนกตาม เพศ ลักษณะการ
พักอาศัย     อาชีพของผูปกครอง    รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือน     และลักษณะรายรับที่ไดจาก
ผูปกครอง ที่แตกตางกัน  พบวา

3.1 นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่มี
เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

3.2 นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม     
ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน  

3.3 นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม     
ที่มีผูปกครองอาชีพตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

3.4 นักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม    
ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือนตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

3.5 นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม     
ที่มีลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

4.  การวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4    
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม     อันไดแก  การมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ
การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การมีวินัย
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ในตนเอง  การคลอยตามสื่อมวลชน    การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน    และความสันโดษ 
สามารถรวมกัน  ทํานายพฤติกรรมการประหยัด   ของนักเรียน ชวงชั้นที่  4     ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   ไดรอยละ 55.4   และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.    ผลการวิเคราะหระดับ การมีวินัยในตนเอง    ความสันโดษ   การคลอยตามบุคคล

ใกลชิด  การคลอยตามสื่อมวลชน  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   และการสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน  และพฤติกรรมการการประหยัด ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  มีรายละเอียดดังนี้
    1.1 ผลการวิเคราะหระดับการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  พบวา  อยูในระดับมาก  จากการพิจารณาคาเฉลี่ยการ
ตอบแบบสอบถามการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จํานวนทั้งหมด 18 ขอ พบวา  มี
จํานวน 15 ขอ อยูในระดับมาก  และมีเพียงจํานวน 3 ขอ  ที่อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาราย
ขอจะพบขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ขอที่วา “เมื่อขาพเจายืมหนังสือหองสมุดมา 
ขาพเจาจะสงคืนตามกําหนด”, “ขาพเจาควบคุมการใชไฟฟาดวยการเปดไฟฟาดวงที่จําเปนตองใช
เทานั้น” ,“ขาพเจาสามารถจัดสรรและใชจายเงินตามที่บิดามารดากําหนดให” และ“ขาพเจาจะใช
อุปกรณการเรียนของตนเองไปเรื่อย  ๆ   จนกวาจะใชตอไปไมได”  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก 
( X = 4.04 , 3.94 ,3.89 และ3.87  ตามลําดับ)  แสดงวา   นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  มีวินัยในตนเองมาก    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้    สวนใหญจะอยูในความปกครองของบิดามารดา    หรือผูปกครองคิดเปนรอยละ 
75.9 ซ่ึงจะไดรับการอบรมสั่งสอนบิดามารดาหรือผูปกครองใหรูจักระเบียบวินัย และตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมตั้งแตเด็ก  ซ่ึงสอดคลองกับ จอหน  เอฟ  โฮลช ( John F. Ohlcs 1970 : 
145,  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 27 ) ที่กลาววา  องค
ประกอบที่มีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของบุคคลอยางหนึ่งก็คือ บิดามารดา  และสังคมที่มี
ตนอยู  รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดู  และวัฒนธรรมในสังคม     และยังสอดคลองกับ โดเยล (Doyle 
1961:138, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 :27 )  ที่กลาววา  
ความเปนพลเมืองดีเปนวิถีทางของชีวิต  ซ่ึงเริ่มตนมาจากบานและจะพัฒนาอยางดีที่สุดในระยะเริ่ม
แรกของชีวิต  บิดา  มารดาที่มีวินัยในตนเองจะเปนผูที่ใหตัวอยางแกเด็กทั้งโดยการกระทํา   การพูด 
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และความรูสึก ซ่ึงแสดงใหเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเกิดวินัยในตนเอง   และ
นอกจากนี้ นักเรียนยังศึกษาอยูในสถานศึกษา  จะไดรับการเรียนรูกฎระเบียบวินัยจากครู  อาจารย 
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอยางเครงครัด     จึงทําใหนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  มีวินัยในตนเองอยูในระดับมาก

1.2 ผลการวิเคราะหระดับ  ความสันโดษ  ของนักเรียนชวงชั้นที่  4  ในสถาน
ศึกษา อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม พบวา มีความสันโดษอยูในระดับมาก  จากการพิจารณา
คาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามความสันโดษของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จํานวนทั้งหมด  17 ขอ พบวา
มีจํานวน 16  ขอที่อยูใน ระดับมาก  และมีจํานวน 1 ขอเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง และ จากการ
พิจารณารายขอ  จะพบขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก  ขอที่วา “ ขาพเจายินดีที่จะใช
น้ําอยางประหยัด    เพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง ”,   “ ขาพเจายินดีใชส่ิงของเครื่องใช ที่มีคุณภาพ
ราคาประหยัดเหมาะสมกับฐานะตนเอง ” และขอที่วา“ขาพเจาพอใจที่จะเดินทางไปโรงเรียนดวยรถ
ประจําทางโดยไมจําเปนตองใหผูปกครองขับรถไปรับสง” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09,
4.07, 4.07 ตามลําดับ)   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม  มีความยินดี พอใจ รูจักประมาณตนเองในการใชจายเงิน  ส่ิงของและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตนมีอยูไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงนักเรียนมีการรับรูและสํานึกในตนเองวา  ตน
เปนนักเรียนและอยูในวัยกําลังศึกษายังหารายไดดวยตนเองไมได   ตองขอเงินจากบิดามารดา  หรือ
ผูปกครอง   จะเห็นไดจากที่นักเรียนสวนใหญ มีลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองเปนรายวันและ
รายรับที่ไดตอเดือนต่ํากวา 2,000 บาท แมนักเรียน จะมีรายไดจํากัด  แตก็มีความพอใจ  และรูจักวาง
แผนการใชจายเงินใหพอดีกับเงินที่ไดรับในแตละครั้งจากบิดามารดาหรือผูปกครอง ไมใชจายอยาง
ฟุมเฟอย  ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา นักเรียนวัยรุนสวนใหญมีความพึงพอใจกับสิ่งของที่ตนเองมี
อยูและรับรูสภาพความเปนอยูทางเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงมีผลทําใหนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  มีความสันโดษอยูในระดับมาก

1.3 ผลการวิเคราะหระดับ     การคลอยตามบุคคลใกลชิด ของนักเรียน ชวงชั้นที่  4
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม พบวา มีการคลอยตามบุคคลใกลชิดสวนมากอยู
ในระดับปานกลาง  จากการพิจารณาคาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามการคลอยตามบุคคลใกลชิด
ของนักเรียนทั้งหมดจํานวน 16 ขอ  คาเฉลี่ยของการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีจํานวน 6  ขอ  จะพบ
ขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก   ขอที่วา “ขาพเจาปดพัดลมกอนออกจากหอง ตามที่
บิดามารดาปฏิบัติ”, “ ขาพเจามักปดไฟฟาหลังเลิกเรียนตามที่ครู ขอความรวมมือ ” และขอที่วา
“ขาพเจาชอบขี่รถจักรยานไปทําธุระตางๆ ตามอยางเพื่อนๆ  ในกลุม ”      สวนอีกจํานวน 10 ขอ  อยู
ในระดับปานกลาง จะพบขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก ขอที่วา “ขาพเจาตองให
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บิดามารดาหรือผูปกครองเห็นชอบกอน  ตัดสินใจซื้อส่ิงของเครื่องใชสวนตัว ” , ขอที่วา“ขาพเจา
นําเงินที่สะสมไวไปฝากธนาคารตามแบบอยางที่บิดามารดา  หรือผูปกครองปฏิบัติ” และ“ ขาพเจา
นําสมุดที่เหลือจากปกอนมาใชประโยชนตามที่ครูแนะนํา” ซ่ึงสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน    ทําใหบุคคลใกลชิดของนักเรียน
ไดแก บิดามารดาหรือผูปกครอง สวนใหญจะมีอาชีพรับจางทั่วไป จะตองออกจากบานไปประกอบ
อาชีพทุกวันตั้งแตเชา      และเมื่อกลับมาจากที่ทํางานในชวงเย็นก็ตองทํางานบานตอไปอีก     สวน
นักเรียนก็ตองออกจากบานไปโรงเรียนตั้งแตเชาและชวงเย็นตองมีกิจกรรมที่โรงเรียน หรือทําการ
บาน ทําใหมีเวลาอยูดวยกันนอยลง สวนครู อาจารยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงชั้นที่
ทําการศึกษา    จากการที่ผูวิจัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากครู  อาจารยทราบวาครู อาจารย   ตองรับ
ผิดชอบในการเรียนการสอนนักเรียนหลายชั้นและมีนักเรียนตองดูแลจํานวนมาก  จึงมีเวลาที่จะให
กับนักเรียนแตละคนนอยลง  จึงทําใหนักเรียน ไดเห็นแบบอยางในดานการประหยัดจากบิดามารดา
หรือครู อาจารยนอยลงและไมมีความตอเนื่อง   สําหรับเพื่อนของนักเรียนก็จะมีอิทธิพลในชวงวัย
รุนนี้เหมือนกัน แตพฤติกรรมการประหยัดสวนใหญจะเปนไปในทางลบ  ดังที่ สุพัตรา  สุภาพ
(2521:36, อางถึงใน กรองทิพย  จั่นแยม 2538:22 ) กลาววา  กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญมาก
ในวัยนี้   โดยเฉพาะสังคมปจจุบันเพื่อนจะชักจูงใหนักเรียนใชจายเงินอยางไมรูคุณคา    ฟุมเฟอย
และซ้ือส่ิงของตามสมัยนิยม  เพื่อใหทันสมัยและเขากับกลุมเพื่อนได แตทวานักเรียนชวงชั้นนี้เปน
เด็กโต รักอิสระ จะมีความคิดและความรับผิดชอบเปนของตนเอง จึงมีเหตุมีผลในการไตรตรองใน
การประพฤติปฏิบัติตน (สุชา  จันทรเอม 2542 :151-152)       ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการควบคุม
พฤติกรรมของ  แคมเบล  (Campbell 1961, อางถึงใน สุภาภรณ  เส็งขํา 2545:28) ที่กลาววา บุคคลที่
มีอายุมากขึ้น มีความรูความสามารถในการเรียนรูในการแกปญหามากขึ้น การคลอยตามก็จะลดลง
และ ฉะนั้นดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการคลอยตามบุคคลใกลชิดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 นี้อยูใน
ระดับปานกลาง

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการคลอยตามสื่อมวลชนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน
สถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนสวนมากมีการคลอยตามสื่อมวลชน 
อยูในระดับปานกลาง จากการพิจารณาการตอบแบบสอบถามการคลอยตามสื่อมวลชนของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  ทั้งหมดจํานวน 18 ขอ คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีจํานวน 5 ขอ จะ
พบขอที่มีคาฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก ขอที่วา “ขาพเจาปดกอกน้ําหลังจากเสร็จการใช
งานแลวตามการณรงคทางวิทยุหรือโทรทัศน”, “ขาพเจานําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาใสขยะตามที่มี
การรณรงคทางสื่อตางๆ”  และ “ขาพเจาจะเปรียบเทียบราคากับปริมาณและคุณภาพของสินคาที่จะ
ซ้ือตามที่แนะนําทางรายการวิทยุหรือโทรทัศน ”    สวนอีก  13 ขอ  คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู
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ในระดับปานกลาง จะพบขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก ขอที่วา “ขาพเจาชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมตามที่มีการรณรงคประชาสัมพันธผานทางโทรทัศนหรือวิทยุ”, “ขาพเจาเก็บ
สะสมเงินไวใชยามจําเปนตามที่ไดอานขอแนะนําจากหนังสือพิมพ  นิตยสาร” และ ขอที่วา 
“ขาพเจาใชจายเงินอยางประหยัดตามที่มีการรณรงคผานทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศนแนะนํา” ซ่ึงสวน
ใหญจะอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การนําเสนอประชาสัมพันธหรือรณรงคเกี่ยว
กับดานการประหยัดการใชจายเงิน  ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติทางสื่อตางๆ ของสื่อมวลชนให
กับเด็กนักเรียนและเยาวชนรับรูยังนอย และไมมีความตอเนื่อง    สวนใหญส่ือมวลชนจะไมนําเสนอ
ในเชิงเชิญชวนใหประหยัด    แตจะสงเสริมใหใชจายเงิน  เชน  การโฆษณาขายสินคาที่ฟุมเฟอย
จํานวนมาก  ไดแก  โทรศัพทมือถือ  เครื่องแตงกายตามสมัยนิยม เปนตน  สอดคลองกับคํากลาว
ของกวินวุฒิ   กล่ันไพฑูรย (2546 :1-2 ) ที่วา อิทธิพลจากการโฆษณาสินคาที่นําเสนอคานิยมใหม ๆ 
เปนสาเหตุใหเกิดความรูสึกอยากซื้อและ ใชสินคาทั้ง ๆ      ที่เปนสินคาที่ฟุมเฟอยที่ไมจําเปน      แต
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 นี้เปนชวงวัยที่มีความคิดเห็นเปนของตนเองในการรับรูอยางมีเหตุมีผล ซ่ึงสวน
ใหญอยูกับบิดามารดาและ  อยูในชวงวัยเรียน     จึงไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องการใชจายเงิน 
ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรอยางถูกตอง  และทางโรงเรียนก็สนับสนุนในเรื่องนี้เชนกัน   ซ่ึงสอด
คลองกับกฎของการคลอยตามของ แคมเบล (Campbell 1961, อางถึงใน สุภาภรณ เส็งขํา 2545 :28) 
ที่กลาววา  การเรียนรูและความสามารถ ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมาก  บุคคลจะมีพฤติกรรมการ
คลอยตามผูอ่ืนลดลง   จึงทําใหการคลอยตามสื่อมวลชนของนักเรียนชวงชั้นที่   4    อยูในระดับ
ปานกลาง  

1.5 ผลการวิเคราะหระดับ  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  พบวา  นักเรียนสวนมากไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาการตอบแบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จากจํานวน 17 ขอ  คาเฉลี่ยของระดับ
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูในระดับมาก จํานวน 14  ขอ จะพบขอที่มีคา
เฉล่ียสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก ขอที่วา “ขาพเจาไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองใหรูจักใชจายเงินอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย”,  “ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองใหปดกอกน้ําใหสนิทหลังเสร็จการใชงาน” และ“ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดา
หรือผูปกครองใหรับประทานอาหารใหหมดจานไมใหเหลือทิ้ง”    สวนอีก 3 ขอ คาเฉลี่ยของระดับ
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน
สวนใหญจะอาศัยอยูกับบิดามารดา  หรือผูปกครอง  นักเรียนจึงมีโอกาสไดรับการสนับสนุนชวย
เหลือดานตางๆ  จากครอบครัวอยูเสมอ   ฉะนั้นจะเห็นไดวา  ครอบครัวมีความสําคัญตอนักเรียน
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เปนอยางมาก  ในการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัด   สอดคลองกับ เคน(Kane  
1988 :  18-24, อางถึงใน  เสาวลักษณ  พิพัฒนาเวชกิจ 2539 :18 )  ที่กลาววา ครอบครัวเปนระบบ
เปดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะมีการประสานสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวดวยกัน
และระหวางบุคคลในครอบครัวกับบุคคลภายนอกครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ  อยูเสมอ การ
สนับสนุนทางสังคมที่บุคคลในครอบครัวไดรับมาจากบุคคลในครอบครัวตนเอง  ประกอบไปดวย
การชวยเหลือในดานสิ่งของ  การบริการ การสนับสนุนทางดานอารมณ  และการใหขอมูลขาวสาร   
ครอบครัวจึงเปนสถาบันทางสังคมที่ใหความชวยเหลือ  สงเสริม  พัฒนา ขัดเกลา อบรมบมนิสัย  
เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนตั้งแตเล็กจนกระทั่งเติบโต และสามารถถายทอดในดานพฤติกรรมทาง
ดานการประหยัดใหกับสมาชิกในครอบครัวใหรูจักการใชจายเงิน ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสม   ไมใชจายอยางฟุมเฟอย  จึงมีผลทําใหการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูใน
ระดับมาก   

1.6 ผลการวิเคราะหระดับ     การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียน
ชวงชั้นที่  4   ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   พบวา    นักเรียนสวนมากไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาการตอบแบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จากจํานวน 15 ขอ  คาเฉลี่ยของระดับการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูในระดับมาก จํานวน 9  ขอ  จะพบขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
สุดเรียงตามอันดับตนๆ ไดแก  ขอที่วา “ ขาพเจาไดเรียนรูเร่ืองการประหยัดจากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน” , “ ขาพเจาไดรับการสอนจากครู อาจารยใหรูจักการใชจายเงินอยางรูคุณคาของเงิน”  
และขอที่วา “ขาพเจาไดรับคําสอนจากครูอาจารยใหชวยผูปกครองประหยัดเงินดวยการประหยัดน้ํา  
ประหยัดไฟฟา”  สวนอีก 6 ขอคาเฉลี่ยของระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยู
ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนชวงวัยนี้ยังอยูในชวงวัยเรียน   จะไดรับความรูจาก
กระบวนการการเรียนการสอน การแนะนํา  การเอาใจใส  การเปนแบบอยางที่ดี มีการยกยองชมเชย  
ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจในเรื่องการประหยัดจากผูบริหารโรงเรียน  ครู อาจารยและบุคคล
อ่ืนๆในโรงเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับประเทิน มีลอม (2521 :5, อางถึงใน  เอื้ออารี  แจมผล 
2530:26) ที่กลาววาโรงเรียนเปนสถาบันที่มีอิทธิพลในการสรางความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม   อุปนิสัย 
ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ   ซ่ึงพฤติกรรมทางสังคมนั้น  ประสบการณที่โรงเรียนสามารถกลอมเกลา
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กไดเปนอันมากทั้งทางบวกและทางลบ นอกนี้จากการที่ผูวิจัยไดสอบ
ถามครู และนักเรียนในโรงเรียนที่ไปเก็บขอมูลทราบวา ทางโรงเรียนไดปฏิบัติตามนโยบายการ
ประหยัดของรัฐบาล และยังมีการจัดการประกวดคาํขวัญรณรงคใหนักเรียนชวยกันประหยัดอยาง
ตอเนื่อง  จึงทําใหนักเรียนรูจักใชจายเงิน  ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนสวนตัว  และ
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สวนรวมอยางประหยัด   ทําใหการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน
สถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  อยูในระดับมาก

2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถาน
ศึกษาอําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม     จําแนกตามเพศ     ลักษณะการพักอาศัย       อาชีพของ
ผูปกครอง  รายรับที่ไดจากผูปกครอง   และลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง  มีรายละเอียดดังนี้

2.1 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 1 ที่วา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาอําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบ
วา   นักเรียนชวงชั้นที่   4    ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน     จังหวัดนครปฐม     ที่มีเพศตางกันมี
พฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องมาจากนักเรียน
สวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา  หรือผูปกครอง  และยังเปนนักเรียนอยู  จึงไดรับการอบรมสั่งสอน 
ตักเตือน  แนะนํา   สงเสริม   และชวยเหลือทั้งจากบิดามารดา  หรือผูปกครอง   และไดรับการเรียน
การสอนจาก   ครู     อาจารยที่โรงเรียน     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา นักเรียนไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูในระดับมาก    นอก
จากนี้ยังมีวินัยในตนเอง     และความสันโดษอยูในระดับมาก  เชนกัน   จึงทําใหนักเรียนมีวินัยใน
การใชจายเงิน พรอมทั้งมีความพอใจ และประมาณตนในการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม  นอกจากนี้แลวทางรัฐบาลยังมีนโยบายรณรงคและออกมาตร
การการประหยัด โดยขอความรวมมือจากประชาชน และหนวยงานราชการตางๆ รวมมือกัน
ประหยัดการใชจายเงิน ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน  ซ่ึงมีขาดดุลการคากับตางประเทศ(ไทยรัฐ 2548:5)  สําหรับ
ทางโรงเรียนทุกแหงมีการรณรงคใหนักเรียนทุกคนรวมมือกันประหยัดเงิน ส่ิงของเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนสวนตนและสวนรวม  เนนใหใชส่ิงของที่ผลิตขึ้นในทองถ่ิน  ไดแก   
สินคาพวกผลิตภัณฑหนึ่งตําบล   เปนตน  จึงทําใหนักเรียนทุกคนตองรวมมือในการประหยัดตาม
อยางตอเนื่อง  เปนผลใหนักเรียนทั้งเพศหญิงและเพศชาย  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของสุภัทรา  เฮงวาณิชย (2541 : 85) ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในชวง พ.ศ.2540 – 2541 และพฤติกรรมประหยัดของบิดามารดาและบุตรวัยรุน  พบ
วา บุตรวัยรุนหญิงและบุตรวัยรุนชาย มีพฤติกรรมประหยัดไมแตกตางกัน

2.2 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 2  ที่วา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีลักษณะการพัก
อาศัยตางกัน มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มี
ลักษณะการพักอาศัยตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว    สามารถอธิบายไดวา     นักเรียนในชวงชั้นที่  4       เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู
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 นอกจากจะไดรับความรูเร่ืองการประหยัดจากโรงเรียนในกระบวนการเรียน การสอนเกี่ยวกับการ
ประหยัดอยางตอเนื่อง และจากการที่นักเรียนไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก     และจากขอมูลสวนบุคคลที่พบวา นักเรียนสวนใหญมีรายไดเปนรายวัน และรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 2,000บาท    ซ่ึงเปนรายรับที่ไดจากผูปกครองในจํานวนที่จํากัด  จึงทําใหนักเรียนตองมี
การวางแผนการใชจายเงินอยางประหยัดและมีการประมาณตนเองในการใชจายอยางเหมาะสม และ
ระดับการมีวินัยในตนเองและความสันโดษของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 อยูในระดับมาก ประกอบกับ
ในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ํา(ไทยรัฐ 2548:5)  ทําใหเกิดผลกระทบตอรายได
ของประชาชนทุกครอบครัว และทางภาครัฐบาลยังมีนโยบายรณรงคขอใหประชาชนทุกคนรวมมือ
กันประหยัดผานทางสื่อมวลชนตางๆ มากมายหลายชองทาง ทําใหนักเรียนไดรับรูขาวสารในดาน
การประหยัด อยางทั่วถึง   ซ่ึงไมวานักเรียนจะพักอาศัยอยูกับผูใดก็จะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ในครอบครัวนั้นดวย และประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดของรัฐบาล  จึงทํา
ใหนักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัยที่ตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน

2.3 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ   3   ที่วา    นักเรียนชวงชั้นที่  4  ที่มี    อาชีพของ
ผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มี
อาชีพของผูปกครองอาศัยตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน  ซ่ึงผลการวิจัยไมสอด
คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่ นักเรียนสวนใหญอาศัยอยู กับบิดามารดา  
หรือผูปกครองของตามขอมูลสวนบุคคล     ผูปกครองของนักเรียนที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ    จะ
มีการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนทุกคนรูจักใชจายเงิน ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ชวงภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  รายไดจากการประกอบอาชีพไมพอเพียงกับราย
จาย  บิดามารดาทุกอาชีพตองลดการใชจายลงและประหยัดกันมากขึ้น(ไทยรัฐ 2548:5)   นอกจากนี้ 
นักเรียนทุกคนยังจะไดรับการอบรมสั่งสอน จากครู อาจารยและการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกี่ยว
กับการประหยัดเงิน  ส่ิงของเครื่องใช และทรัพยากรธรรมชาติอยูแลว ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและ 
ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประหยัด   สอดคลองกับการศึกษาของ พฤฒิพล นิ่มพราว(2547: 59)      
ที่ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่    3    โรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศ   สตรีวิทยา   พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร    พบวา  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
บิดามารดา    ไมมีความสัมพันธตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3

2.4 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 4  ที่วา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4  ที่มีรายรับที่ไดจาก
ผูปกครองตางกัน   มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน     ผลการวิจัย   พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ที่มีรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน   มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยไมสอด
คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่นักเรียนชวงชั้นนี้เปนวยัที่มีความคิดอยางมี
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เหตุผลและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน รูจัก
การพิจารณาดวยตนเองได (สุชา  จันทรเอม 2542 :39)  ประกอบกับนักเรียนสวนใหญมีวินัยในตน
เองอยูในระดับมาก  จึงสามารถที่จะจัดการกับรายรับที่ไดรับจากบิดามารดาหรือผูปกครองที่จํากัด
ไดอยางเหมาะสม  และนักเรียนยังมีความสันโดษอยูในระดับมาก  จึงมีความพอใจ และรูจัก
ประมาณตนเองในการใชจายไดอยางเหมาะสมกับฐานะที่เปนอยู นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูในระดับมาก ทําใหนักเรียนได
รับการอบรมสั่งสอน สงเสริม ยกยอง ใหเกิดการประหยัด  จึงทําใหนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีรายรับ
จากผูปกครองตางกัน  แตพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน   ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษา
ของพฤฒิพล    นิ่มพราว   ( 2547 : 59 )      ที่ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร พบวา รายรับที่ไดจากผูปกครองตอวันตางกัน  ไมมีความสัมพันธตอการประหยัด
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3                     

2.5 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 5  ที่วา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่ลักษณะรายรับที่ได
จากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดแตกตางกัน   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 
ที่ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการประหยัดไมแตกตางกัน   ผลการวิจัยไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  อธิบายไดวา  ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครองของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 4  ไมวาจะไดรับเปนรายวัน  รายสัปดาหหรือรายเดือน  ซ่ึงเปนรายรับที่นักเรียนไดรับใน
จํานวนที่จํากัด   แตตองใชจายใหเพียงพอกับระยะเวลาที่ผูปกครองกําหนดไว      จึงทําใหนักเรียน
จะรูจักการจัดกับการใชจายไดอยางเหมาะสม กับลักษณะรายรับที่ไดรับ    มีความสอดคลองกับการ
ที่นักเรียนมีวินัยในตนเองอยูในระดับมาก จะเห็นไดจากคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามที่วา“ขาพเจา
สามารถจัดสรรและใชจายเงินไดอยางเหมาะสม” อยูในระดับมาก นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความ
สันโดษอยูในระดับมาก  มีผลใหนักเรียนสามารถรูจักวางแผนการใชจายไดอยางเหมาะสมและรูจัก
การประมาณตนในการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะ  ทําใหความแตกตางของลักษณะรายรับที่ได
จากผูปกครอง  ไมมีผลตอพฤติกรรมการประหยัด
    3. ผลการวิเคราะหตัวแปร   ไดแก   การมีวินัยในตนเอง  ความสันโดษ การคลอยตาม
บุคคลใกลชิด การคลอยตามสื่อมวลชน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  และการสนับสนุน
ทางสังคมจากโรงเรียน   เปนปจจัยที่สงผลตอ พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   ใน
สถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  สรุปผลดังนี้

 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    การมีวินัยในตนเอง  การสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน       การคลอยตามสื่อมวลชน และ      ความสันโดษ         สามารถรวมกันทํานาย
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พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนได  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม     ไดรอยละ  55.4      และสมการ
ที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.001   ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไววา     การมีวินัย
ในตนเอง   ความสันโดษ  การคลอยตามบุคคลใกลชิด    การคลอยตามสื่อมวลชน    การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวและ     การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน              เปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่  4  ซ่ึงอธิบายไดดังนี้

 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ไดรอยละ 40.8
ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่สําคัญ         ในการใหการสนับสนุนทางสังคมมีผลตออธิบาย        ไดวา                           
การประหยัดของนักเรียนอยูในระดับมาก จะเห็นไดจากคาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  พบขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆ    ขอที่วา  “ขาพเจา
ไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหรูจักใชจายเงินอยางรูคุณคาไมฟุมเฟอย”
อยูในระดับมาก สอดคลองกับเพนเดอร(Pender 1987 : 396-397) ที่กลาววา แหลงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว ญาติพี่นอง  ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากที่สุด ครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอผูรับ
การสนับสนุนตั้งแตวัยเด็ก เพราะเปนแหลงที่ถายทอดคานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม โดย
เฉพาะพฤติกรรมการประหยัด หากไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนเกิดความเคยชิน
จนเปนนิสัยและเกิดพฤติกรรการประหยัดในตนเอง  ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการถายทอดการกระทํากัน
ตอเนื่องจนเปนวัฒธรรมทางสังคม  จากผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
และพฤติกรรมการประหยัดมีความสัมพันธกันทางบวก  (r = .643 )  หมายถึง  ถานักเรียนไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนจะมากตามไปดวย ทํา
ใหนักเรียนสามารถที่จะรูจักยับยั้งใจและการวางแแผนการใชจายเงินสิ่งของและทรัพยากรทั้งที่เปน
ของตนเองและผูอ่ืนไดเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพฤฒิพล  นิ่มพราว(2547 : 60) ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนกเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนากรุงเทพหานคร  พบวา  สัมพันธภาพระหวาง  นักเรียนกับ
บิดามารดา   สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นเรียนที่ 3 เพราะนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดี
กับบิดามารดาทําใหมีการประหยัดมาก ทั้งนี้เพราะ การที่บิดามารดา  ใหความรัก  ความหวงใย  ตอ
นักเรียน  ใหกําลังใจและไววางใจในกิจกรรมของนักเรียน เปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําทั้งทาง
ดานการเรียนและดานสวนตัวกับนักเรียนก็จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกอบอุนใจรูจักการเก็บออม
และสามารถแกไขปญหาตางๆ ทั้งทางดานเรื่องการเรียนและสวนตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 การมีวินัยในตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  ซ่ึง
อธิบายไดวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 สวนมากมีวินัยในตนเองอยูในระดับมาก  จากการพิจารณาคาเฉลี่ย
การตอบแบบสอบถามการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จํานวนทั้งหมด 18 ขอ พบวา  มี
จํานวน 15  ขอ อยูในระดับมาก  และมีเพียงจํานวน 3 ขอ  ที่อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจะเห็นไดจาก
คาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถาม ขอที่วา“เมื่อขาพเจายืมหนังสือหองสมุดมาขาพเจาจะสงคืนตาม
กําหนด”, “ขาพเจาควบคุมการใชไฟฟาดวยการเปดไฟฟาดวงที่จําเปนตองใชเทานั้น” และ“ขาพเจา
สามารถจัดสรร   และใชจายเงินตามที่บิดามารดากําหนดให”    ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา นักเรียนไดรับการสรางเสริมการมีวินัยในตนเองทั้งจากครอบครัวและ
โรงเรียนมาเปนอยางดี ตั้งแตเยาววัย จึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการประหยัด  การมีวินัยในตนเอง
เปนปจจัยสําคัญมากในการพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนใหรูจักการควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติ
ในดานการประหยัด ใหรูจักยับยั้งใจในการใชจายเงิน ส่ิงของ และทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ระมัดระวัง ดังนั้น เมื่อนักเรียนมีวินัยในตนเองเองอยูในระดับมาก  ก็ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการ
ประหยัดมาก และผลจากการศึกษา พบวา การมีวินัยในตนเอง กับพฤติกรรมการประหยัด มีความ
สัมพันธกันทางบวก (r = .590 )   หมายถึง ถานักเรียนมีวินัยในตนเองมาก  พฤติกรรมการประหยัด
ของนักเรียนจะมากตามไปดวย   

 การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 3 ซ่ึงนักเรียนสวนมากไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการตอบแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  จาก
จํานวน 15 ขอ  คาเฉลี่ยของระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูในระดับมาก 
จํานวน 9  ขอ   สวนอีก 6 ขอคาเฉลี่ยของระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง  อธิบายไดวา โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่รองมาจากสถาบันครอบครัว มีความ
สําคัญเชนเดียวกับสถาบันครอบครัว  เพราะครู อาจารยเปนแมพิมพของชาติ เปนแรงสนับสนุนที่
สําคัญตอเด็กมาก  ดังที่ประยูรศรี  มณีสร ( 2540  : 151) กลาววา   สถาบันโรงเรียนมีอิทธิพลและ
บทบาทตอการพัฒนาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนมีสวนเสริมสรางในดานบุคลิกภาพ  พฤติกรรม
และส่ิงแวดลอมใหแกตัวเด็กนักเรียน   ซ่ึงครู  อาจารยเปนบุคคลที่คอยชวยเหลือดูแลใหความรู  
แนะนําสั่งสอนแกเด็กนักเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตนอยางถูกตองทางจริยธรรม ดานการ
ประหยัดนั้นทั้งโรงเรียน ครู อาจารยก็มีสวนสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหนักเรียนรูจักการวางแผนการ
ใชจายสิ่งตางๆ ไดอยางเหมาะสม เนื่องจากเด็กนักเรียนจะใหความเคารพและเชื่อถือในตัวครู 
อาจารยเปนอยางมาก  เปนการสนับสนุนทางสังคมที่เสริมสรางใหเด็กนักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการประหยัดไดอยางเหมาะสม และจากการศึกษา  พบวา  การสนับสนุนทางสังคมจาก
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โรงเรียนกับพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก (r = .621) หมายถึง  ถา
นักเรียนมีการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมาก  พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนจะมาก
ตามไปดวย

การคลอยตามสื่อมวลชน  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 
ซ่ึงอธิบายไดวา  ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการพัฒนาการของเด็กนักเรียน  จะเห็นไดจากคาเฉลี่ยการ
ตอบแบบสอบถามการคลอยตามสื่อมวลชนสวนมากจะอยูในระดับปานกลางถึง 13 ขอในจํานวน 
18 ขอ จะมี 5 ขอเทานั้นที่ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอนักเรียนมาก จะพบขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตาม
อันดับตน ๆ    ไดแก    ขอที่วา “ขาพเจาปดกอกน้ําหลังจากเสร็จการใชงานแลวตามการณรงคทาง
วิทยุหรือโทรทัศน” และขาพเจานําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาใสขยะตามที่มีการรณรงคทางสื่อตาง ๆ” 
เปนตน ฉะนั้น ส่ือมวลชนจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กนักเรียนไดในระดับหนึ่ง แต
ยังไมดีนัก ดังนั้นส่ือมวลชนจึงควรที่จะผลิตส่ือที่สรางสรรคมีประโยชนที่ทําใหนักเรียนเกิดการ
คลอยตามในดานการประหยัด โดยส่ือมวลชนจะตองชวยกันรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ใหนักเรียนรูจักการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา   ใชจายอยาง
เหมาะสม  ก็จะทําใหนักเรียนคลอยตามสื่อมวลชนนั้นเกิดพฤติกรรมการประหยัดในตนเอง  และ
สังคม  จากการศึกษาพบวา  การคลอยตามสื่อมวลชนและพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนมี
ความสัมพันธทางบวก (r = .546 )หมายถึง ถานักเรียนมีการคลอยตามสื่อมวลชนมาก พฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรียนจะมากตามไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   ศศิวิมล   ปานศรี  ( 2538 : 
บทคัดยอ )    ที่พบวา การเปดรับขาวสารการณรงคจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการใช
พลังงานไฟฟาอยางประหยัด

ความสันโดษ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 5 ซ่ึงอธิบายได
วา นักเรียนมีความสันโดษอยูในระดับมาก จะเห็นไดจากคาเฉลี่ยของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ในเรื่องความสันโดษของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จํานวนทั้งหมด  17 ขอ พบวา มีจํานวน 16  ขอที่อยูใน 
ระดับมาก พบขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามอันดับตนๆไดแก ขอที่วา “ ขาพเจายินดีที่จะใชน้ําอยาง
ประหยัด    เพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง ” ,“ ขาพเจายินดีใชส่ิงของเครื่องใช ที่มีคุณภาพราคา
ประหยัดเหมาะสมกับฐานะตนเอง ” และขอที่วา“ขาพเจาพอใจที่จะเดินทางไปโรงเรียนดวยรถ
ประจําทางโดยไมจําเปนตองใหผูปกครองขับรถไปรับสง”   และมีจํานวน 1 ขอที่อยูในระดับปาน
กลาง  ซ่ึงนักเรียนสวนใหญจะมีความสันโดษมาก ทําใหนักเรียนรูจักการประมาณตนเองในการใช
จายเงิน  ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนของตนเองและสวนรวม  ไมใชจายอยางฟุมเฟอย     
มีความรูจักความพอดีกับฐานะของตนเอง   ทําใหเกิดการประหยัด สอดคลองกับพระราชดํารัสของ
สมเด็จเจาอยูหัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ดังที่บุญเสริม บุญเจริญผล (2548) อธิบายไววา เศรษฐกิจ
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พอเพียง คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต ในเรื่องการประกอบอาชีพ การบริโภค และ การจัดการสังคม
โดยอาศัยหลักรูจักพอและทําใหพอ  การรูจักพอ หมายความวาใหจํากัดความตองการของตนลง 
เพราะความตองการของมนุษยมีไมจํากัด หากไมจํากัดความตองการ จะกอปญหาใหชีวิตไมมีที่ส้ิน
สุด ทั้งชีวิตตนและชีวิตผูอ่ืน มีผลทําใหเกิดการใชจายสิ่งตางๆ อยางไมประหยัด มีการใชจายที่
ฟุมเฟอย แตหากนักเรียนรูจักการประมาณตนเองก็จะชวยใหตนเองมีเงินเก็บออมและครอบครัว
ของนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น จากผลการศึกษา พบวา ความสันโดษกับพฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรียน  มีความสัมพันธกันทางบวก ( r = .550)  หมายถึง  การที่นักเรียนมีความ
สันโดษมาก พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนจะมากตามไปดวย   

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  เปนปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน และเปนตัวแปรแรกที่เขาสมการ  ซ่ึงนักเรียนเห็นความ
สําคัญของปจจัยนี้เปนสวนใหญ      ฉะนั้นบิดามารดาหรือผูปกครอง    จึงควรตระหนักและใสใจใน
การอบรมสั่งสอน  สงเสริมในดานตางๆและเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุตรหลานของตนเอง ควร
เสริมสรางใหบุตรหลานรูจักใชจายอยางประหยัด  รูจักคุณคาของเงิน  ส่ิงของเครื่องใช และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูทั้งที่เปนของตนเองและสวนรวมตั้งแตวัยเด็ก ดังนั้นทางครอบครัวจึงควร
แบงเวลาปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับการประหยัดใหกับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุตรหลานของตนเองรูจักยับยั้งใจในการใชจายเงิน   ส่ิงของเครื่องใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนใหประพฤติปฏิบัติอยูเปนประจําสม่ําเสมอจนเกิดการประหยัดติด
เปนนิสัยและกลายเปนวัฒนธรรมการประหยัดของสังคมตอไปในอนาคต

2. จากผลการวิจัยพบวา  การมีวินัยในตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ประหยัด ดังนั้น บิดามารดาหรือผูปกครอง ครูอาจารยและผูเกี่ยวของกับนักเรียน  จึงควรปลูกฝงให
นักเรียนมีวินัยในตนเองตั้งแตเด็กเรื่อยไปจนกระทั่งเติบโต   การมีวินัยในตนเองจะทําใหนักเรียนรู
จักควบคุมตนเองใหรูจักการใชจายเงิน  ส่ิงของเครื่องใชและทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนของตน
และสวนรวมใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการไดเปนผลสําเร็จ ทําใหเกิดพฤติกรรมการประหยัด
และตองสนับสนุนอยางตอเนื่องไปจนเติบใหญ  นอกจากนี้แลวบิดามารดาหรือผูปกครอง ครู 
อาจารยตลอดจนบุคคลใกลชิดตองปฏิบัติเปนแบบอยางใหเห็นเปนประจําในดานการประหยัด ซ่ึง
จะทําใหเด็กปฏิบัติตาม สําหรับทางภาครัฐและเอกชนก็ควรใหการสนับสนุนอยางจริงจัง มีนโยบาย
อยางเดนชัด
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3. จากผลการวิจัยพบวา  การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการประหยัด ดังนั้น ครู อาจารย จึงควรที่จะสงเสริม และพัฒนาใหนักเรียนมีการ
ประหยัด  โดยการอบรมสั่งสอน ยกยองชมเชย กระทําตนเปนแบบอยาง ใหคําปรึกษาแนะนํา  
ฉะนั้นทางโรงเรียนควรสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการประหยัด โดยสอดแทรก
เนื้อหาเขาไปในบทเรียนอยางตอเนื่องทุกชวงชั้น และมีนโยบายสนับสนุนใหนักเรียนมีการ
ประหยัดอยางจริงจัง  พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมเปนระยะ

4. จากผลการวิจัยพบวาการคลอยตามสื่อมวลชน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ประหยัด   ซ่ึงแสดงวา   ควรจะมีการสอดสองดูแล  แนะนํา  ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและบุตรหลาน
ในการรับรูเรื่องราวตางๆ จากสื่อมวลชนอยางถูกตองเหมาะสม   ดังนั้นทางครอบครัว ทางโรงเรียน
และชุมชน    จึงควรรวมมือกันดูแลบุตรหลานของตนเองอยางใกลชิด   โดยการมอบรมสั่งสอน  จัด
กิจกรรมสงเสริม  พัฒนา  ใหนักเรียนรูจักพิจารณาการรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน อยางถูกตอง
และเหมาะสม   โดยเฉพาะดานพฤติกรรมการประหยัดใหมาก   นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ส่ือมวลชน  ควรมีความตระหนักในการควบคุม   และสงเสริมใหส่ือมวลชนเสนอขอมูลขาวสารใน
ทางสรางสรรค   เพื่อใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมทางดานการประหยัด   ใหเหมาะสมกับเพศ   และวัย
อยางตอเนื่อง  มีการประชาสัมพันธใหนักเรียนรับรูและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะ     และการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตองในสังคมปจจุบัน

5. จากผลการวิจัยพบวา   ความสันโดษเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัด  
ดังนั้น นักเรียนควรไดรับการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงใหมีคานิยมในเรื่องความสันโดษ คือการ
ประมาณตนเอง รูจักความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ซ่ึงคุณลักษณะของความสันโดษนั้นจะมีความ
สัมพันธกับการประหยัดคือ จะชวยสงเสริมใหรูจักการประหยัด  ฉะนั้นทางครอบครัว และโรงเรียน
ของเด็ก นักเรียน  ควรจะตองสงเสริมใหนักเรียนมีคานิยมที่ถูกตองในดานจิตใจมากกวาวัตถุส่ิงของ
โดยการสอนสอดแทรกในบทเรียนและในกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ อยางตอเนื่องทุกชวงชั้น 
ตั้งแตระดับตนจนถึงชั้นสูงสุด     นอกจากนี้ทางสถาบันศาสนา   และองคกรตาง ๆ   ในชุมชนนาจะ
มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนใหเด็กมีธรรมะในเรื่องความสันโดษ โดยมีการใหความรูกับนักเรียน
ในโรงเรียนเปนประจําทุกชวงชั้น  เพื่อใหมีความสันโดษในตนเอง  เมื่อเติบโตจะไดเปนคนที่รูจัก
พอประมาณในการใชจายสิ่งตางๆ อยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการ
ประหยัดจนเกิดเปนนิสัย
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในกลุมนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โดยวิธีการสังเกต

พฤติกรรมและการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดมากอันจะนําไปสูการ
พัฒนาพฤติกรรมการประหยัดที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับกับมาตรการการเสริมสรางพฤติกรรม
การประหยัดใหกับเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคต

2. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการประหยัดในนักเรียนชวงชั้นอื่นๆ กลุมอาชีพอ่ืนๆ เชน
คนประกอบอาชีพในโรงงานตางๆ   ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เปนตน

3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน การเลี้ยงดู  ลําดับการเกิดของบุตร ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  เปนตนวามีผลตอพฤติกรรมการประหยัดหรือไม อยางไร
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คุณภาพชีวิตของผูปวยหัวใจวายเลือดคั่ง.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมวิทยาประยุกต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2533.

เฉลิมชัย  ปญญาดี. “ปจจัยเชิงโครงสรางสังคมสิ่งแวดลอมและปจจัยระดับบุคคลที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธของเยาวชนชาวเขาเผาอีกอ”
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาประชากรศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล,2538.

ชาตรี  ศิริสวัสดิ์. “ความคิดเชิงจริยศาสตรและคานิยมพื้นฐาน  5 ประการของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.”  งานวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษาการศาสนาและ
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.

ชุตินาถ  รัตนจรณะ. “การศึกษาคานิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ภาคกลาง.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2527.

เชวง  เดชะไกศยะ.  พัฒนาตนดวยศาสนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, 2539.
ฐิติวรรณ  สุกใส.  “การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีพฤติกรรมคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,  2541.
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ณัฐวุฒิ  ศรีกตัญ.ู “รูปแบบการดําเนินชีวิต  พฤติกรรม  การเปดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภค
สินคาของเจนเนอรเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา-
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.

ดวงใจ  เนตรโรจน. “การสรางแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพดานความมีวินัยในตนเอง ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เขตการศึกษาที่ 3.”วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา-
พัฒนาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2527.

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.จิตวิทยาการปลูกฝงวินัยแหงตน. กรุงเทพมหานคร:สถาบันวิจัยพฤติกรรม-
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2523.

ทรงพล  ภูมิพัฒน.  จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2517.

ทวีทอง  หงษวิวัฒน  “แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาการแพทย.” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
สังคมวิทยาการแพทย   หนวยที่  1-8  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,1-40. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชวนพิมพ ,2528.

ไทยรัฐ,  17  สิงหาคม 2548.
ธนาคารกสิกรไทย.  เมืองไทยจะรุงเรือง  พลเมืองตองมีวินัย.กรุงเทพมหานคร:หนึ่งการพิมพ,2523.
นงนิด  ธรรมสารสมบัติ.  “ลักษณะความเปนผูนําและขนาดของกลุมที่มีผลตอการคลอยตาม.”

วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518.

เนตรนภิส  กาฬเนตร. “อิทธิพลของลักษณะการรับชมโทรทัศนที่มีตอจิตลักษณะและพฤติกรรม
ประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,2543.

บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ.  “จิตวิทยาสังคมกับการสาธารณสุข”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาสังคมวิทยา
การแพทย  หนวยที่  9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 594.กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพชวนพิมพ, 2528.

บุญเสริม  บุญเจริญผล. เศรษฐกิจพอเพียง [ ออนไลน ].  เขาถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2548. จาก
http://www.kerk .com.

บุษบา  จิรกุลสมโชค.  “ประสิทธิผลของการใชแรงสนับสนุนทางสังคมระหวางนักเรียนกับเพื่อน
และนักเรียนกับพอแมที่มีตอพฤติกรรมดานทันตสุขภาพ.” วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยาประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,
2529.
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ประคอง  กรรณสูต.   สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข). พิมพคร้ังที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธาการพิมพ  จํากัด, 2542.

ประดินันท  อุปรมัย. “การพัฒนาความรับผิดชอบของเด็ก.” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
พฤติกรรม เด็ก หนวยที่ 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,12-13. นนทบุรี :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2530.

_________. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศรีอนันต ,2518.
ประนอมศรี  ตุลยานนท. “การเขาใจเด็กวัยรุนและอิทธิพลที่มีผลตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุน.”

วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาจิตพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ,2533.

ประยูรศรี  มณีสร. จิตวิทยาวัยรุน.พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร
สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร  วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2540.

ปริศนา  ศรีพลประพันธ.  “การสรางแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพการคลอยตามผูอ่ืนสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการ-
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527.

ปน  มุทุกันต.  มงคลชีวิตภาคที่ 3.  กรุงเทพมหานคร  : คลังวิทยา , 2506.
แปลก  สนธิรักษ.  แบบเรียนศีลธรรมประโยคประถมศึกษาตอนปลาย.  กรุงเทพมหานคร :

อักษรเจริญทัศน,2513.
พงศกฤษฎิ์  พละเลิศ. “ทามกลางกระแสบริโภคนิยม  ผูนําครอบครัวและผูนําชุมชนควรเปนแบบ

อยางที่ดีแกอนุชนอยางไร?”  การประชาสงเคราะห 44, 1(ม.ค. – ก.พ. 2544): 63 – 65.
พงศจิรา  สินพยัคฆ.  เศรษฐศาสตรทั่วไป.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.
พรทิพย  สุขโยธี  ณ ราชสีมา.  “อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลสิ่งแวดลอมในการทํางานและแรง

สนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาล
ทั่วไป  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาสิ่งแวดลอม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท.พิมพคร้ังที่ 4.
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.

_________. ชีวิตงาม.  กรุงเทพมหานคร  :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป.
พระมหาเฉลียว  กิตติปาโล.  38 มงคลชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2537.
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พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์. “ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่อิทธิพลตอความตั้งใจอุปสมบท
เปนพระภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.

พระราชวรมุนี (ประยุตต  ปยุตโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม.  พิมพคร้ังที่ 4.
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2518.

_________. พจนานุกรมพุทธศาสตร. กรุงเทพฯ :โรงพิมพกรมศาสนา, 2520.
พระศรีสุทธิ์โมลี (ประยุทธ  ปยุตโต).  วิเคราะหธรรมเรื่อง สันโดษ. ม.ป.ท., 2513.
พระสมชาย  ฐานวุฑโฒ.  มงคลชีวิตฉบับ  “ทางกาวหนา”.  กรุงเทพมหานคร :  ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย , 2544.
พระสาสนาโสภณ  (สุวฑฒโน).  คําบรรยายพื้นฐานอารยธรรมไทยเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคม

ไทยโดยพระสาสนาโสภณ และ ม.ร.ว คึกฤทธิ์  ปราโมช. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516.

พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ ).  ขอของใจใฝธรรม.  กรุงเทพมหานคร : ศิวพร , 2525
พฤฒิพล  นิ่มพราว. “ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียน  ชวงชั้นที่ 3  โรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547.

พิมลพรรณ  สุทธิวงศ.  “การรับทราบขาวสารจากเรื่องมวลชนกับการรับทราบขาวสารการรณรงค
จากสื่อมวลชน จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการใชน้ําอยางประหยัดของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชา
สัมพันธ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537.

พิรุณ  ขําเลิศ.  “ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคม
ศึกษาในการพัฒนาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอการประหยัดพลังงาน.”
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.

ภัทราพันธ  หรุนรักวิทย.  “ผลของการใชการเรียนรูแบบสตอรีไลนที่มีพฤติกรรมการประหยัดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการวัดผลการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสามมิตร, 2545.

มติชน , 17 มิถุนายน 2541.
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รังสรรค  หนองสองหอง.  ความสําเร็จงาย ๆ สไตรหมอกกระแส.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทงานดี
จํากัด, 2542.

รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ.  “การศึกษาพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายของบริษัทชั้นปที่  1
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แบบสอบถามการวิจัย
เร่ือง  พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง
1. ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ผูตอบแบบสอบถามไมตองลงชื่อและที่อยู  เนื่อง

จากขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหเปนภาพรวมเทานั้น
2.  แบบสอบถามฉบับนี้  เปนแบบสอบถามลักษณะพฤติกรรมการประหยัดที่นักเรียน

ไดปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  ฉะนั้นการตอบแบบสอบถามนี้จะไมมีการประเมินวาถูกหรือผิดแต
ประการใด   ดังนั้นจึงขอใหนักเรียนชวยตอบตามความเปนจริงและใหครบทุกขอ

3. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและ
เสริมสรางพฤติกรรมการประหยัดแกนักเรียนในสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในโอกาสขาง
หนาตอไป

แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 8 สวน คือ
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน
สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีความสันโดษ
สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการคลอยตามบุคคลใกลชิด
สวนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการคลอยตามสื่อมวลชน
สวนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
สวนที่ 7  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
สวนที่ 8  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้.

นายทวีชัย   จันทิพยวงษ
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นท่ี  4
ในสถานศึกษาอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

สวนที่  1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  (√ )   ลงในชอง  �  หนาขอความที่ตรงกับตัวทานที่สุด

1.  เพศ                     �   ชาย            �  หญิง

2.  ลักษณะการพักอาศัย
          �  อาศัยอยูกับบิดาและมารดาของตนเอง    �   อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว
         �   อาศัยอยูกับญาติ                         �   อาศัยอยูกับบุคคลอื่น ๆ เชน เพื่อน เปนตน

3.  อาชีพของผูปกครอง
             �   รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ       �   พนักงานบริษัทเอกชน
             �   รับจางทั่วไป                   �   คาขาย

 �    เกษตรกรรม / เล้ียงสัตว

4.  รายรับที่ไดจากผูปกครองตอเดือนจํานวน..........................บาท( โดยเฉลี่ย )

5.  ลักษณะรายรับที่ไดจากผูปกครอง
�   เปนรายวัน                              �   เปนรายสัปดาห
�   เปนราย  2  สัปดาห      �   เปนรายเดือน
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สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  (√ )  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียน  โดยตอบเพียงขอละ  1  คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี  5  ตัวเลือก  ดังนี้

มากที่สุด หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มากที่สุด
มาก หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มาก
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   ปานกลาง
นอย หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ  นอย
นอยที่สุด หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ  นอยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

การมีวินัยในตนเอง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง นอย

 นอย
 ที่สุด

1.เมื่อขาพเจาตองการซื้อของสวนตัว  ขาพเจาจะเก็บเงินใหครบ
แลวจึงซื้อ
2.ขาพเจาควบคุมการใชจายเงินดวยการทําบัญชีรับ – จายอยาง
เหมาะสม
3.ขาพเจาเก็บเงินสะสมไวซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
4.ขาพเจาสามารถปฏิบัติตนตามแผนการใชจายเงินที่กําหนดไวได
5.ขาพเจามั่นใจวาไดใชจายเงินอยางคุมคาของเงิน
6.ขาพเจาสามารถจัดสรรและใชจายเงินตามที่บิดามารดากําหนด
ให
7.ขาพเจาสามารถควบคุมตนเองใหซื้อเสื้อผาตามความจําเปน
8.ขาพเจาเตือนตนเองอยูเสมอวาควรใชสิ่งของเครื่องใชที่มีคุณ
ภาพและราคาประหยัด
9.ขาพเจาจะใชอุปกรณการเรียนของตนเองไปเรื่อยๆจนกวาจะใช
ตอไปไมได
10.ขาพเจามักจะเปนผูนําหมูเพื่อน ในการใชจายเงินและสิ่งของ
อยางประหยัด
11.ขาพเจาจะปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด เมื่อใชจายเงินเกินรายรับ
12.เมื่อขาพเจานําสิ่งของเครื่องใชสวนรวมมาใชเสร็จแลวจะเก็บ
เขาที่เดิมทุกครั้ง
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ระดับการปฏิบัติ

การมีวินัยในตนเอง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
 นอย
 ที่สุด

13.ขาพเจาจะเก็บของใชสวนตัวใหเปนระเบียบอยูเสมอ

14.เมื่อขาพเจายืมหนังสือหองสมุดมา  ขาพเจาจะสงคืนตาม
กําหนด
15.ขาพเจาควบคุมการใชไฟฟาดวยการเปดไฟฟาดวงที่จําเปนตอง
ใชเทานั้น
16.ขาพเจาจะไมนําน้ําที่ใชดื่มมาลางมือ
17.ขาพเจาควบคุมการใชน้ําอยางประหยัดโดยเปดกอกใหน้ําไหล
เพียงเบาๆ ขณะใชทุกครั้ง
18.ขาพเจาปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน
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สวนที่  3   แบบสอบถามเกี่ยวกับความสันโดษ
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในชองระดับความเปนจริงเกี่ยวกับการมีความสันโดษของ
นักเรียน  โดยตอบเพียงขอละ 1 คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี 5   ตัวเลือก  ดังนี้

มากที่สุด        หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มากที่สุด
มาก        หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มาก
ปานกลาง        หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   ปานกลาง
นอย        หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอย
นอยที่สุด        หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอยที่สุด

ระดับการฏิบัติ
ความสันโดษ มากที่

สุด มาก
ปาน
กลาง นอย

นอยที่
  สุด

1.ขาพเจาภูมิใจที่สามารถใชจายเงินไดอยางประหยัด
2.ขาพเจาชอบใชเสื้อผาที่มียี่หอดัง  เพราะสวมใสแลวดูมีรส
นิยม
3.ขาพเจาพอใจในการใชรถจักรยานแทนการใชรถจักรยานยนต
เมื่อไปทําธุระบริเวณใกลๆบาน
4.ขาพเจาพอใจกับจํานวนเงินที่บิดามารดาใหไวใชจายในแตละ
ครั้ง
5.ขาพเจาพอใจซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทยเพราะราคาถูก
และมีคุณภาพ
6.ขาพเจายินดีที่จะใชเสื้อผาเกาของพี่ที่ยังมีสภาพดี
7.ขาพเจาไมรูสึกนอยใจที่บิดามารดาซื้อของราคาถูกใหในวัน
เกิด
8.ขาพเจาซื้อเสื้อผาใหมเทาที่จําเปน
9.ขาพเจาพอใจไปรับประทานอาหารตามรานที่ขายอาหารราคา
ถูก
10.ขาพเจายินดีใชสิ่งของเครื่องใชที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
เหมาะสมกับฐานะตนเอง
11.ขาพเจายินดีใชโทรศัพทมือถือที่มีอยูโดยไมสนใจวาจะลา
สมัยหรือไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133

ระดับการฏิบัติ
ความสันโดษ มากที่

สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอยที่
  สุด

12.ขาพเจาชอบดูโทรทัศนหรือวีดีทัศนอยูกับบานแทนการไปดู
ภาพยนตร
13.ขาพเจาพอใจที่จะเดินทางไปโรงเรียนดวยรถประจําทาง
โดยไมจําเปนตองให
ผูปกครองขับรถไปรับสง
14.ขาพเจายินดีที่จะชวยบิดามารดาหรือผูปกครองประหยัดการ
ใชไฟฟาภายในบาน
15.ขาพเจายินดีที่จะใชน้ําอยางประหยัด  เพื่อลดคาใชจายของผู
ปกครอง
16.ขาพเจาชอบเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน  เพื่อจะไดเงิน
จํานวนมาก ๆ
17.ขาพเจามีความเปนอยูที่เรียบงาย ไมเปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

สวนที่  4   แบบสอบถามเกี่ยวกับการคลอยตามบุคคลใกลชิด
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในชองระดับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการคลอยตามบุคคล
ใกลชิดของนักเรียน  โดยตอบเพียงขอละ 1 คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี 5   ตัวเลือก  ดังนี้
                    มากที่สุด  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มากที่สุด
                    มาก                   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มาก
                   ปานกลาง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   ปานกลาง
                   นอย                   หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอย
                   นอยที่สุด           หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
การคลอยตามบุคคลใกลชิด มากที่

  สุด มาก
ปาน
กลาง

นอย
 นอย
ท่ีสุด

1.ขาพเจาสะสมเงินใสกระปุกออมสินตามคําแนะนําของบิดา
มารดาหรือผูปกครอง
2.ขาพเจาตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองเห็นชอบกอนตัดสิน
ใจซื้อสิ่งของเครื่องใชสวนตัว
3.ขาพเจานําเงินที่สะสมไวไปฝากธนาคารตามแบบอยางที่บิดา
มารดาหรือผูปกครองปฏิบัติ
4.ขาพเจาจะปรึกษาอาจารยกอนที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณการ
เรียนตามที่ทานแนะนํา
5.ขาพเจาจัดทําแผนการใชจายเงินตามที่ครูสอนในชั้นเรียน
6.ขาพเจาขอความเห็นจากเพื่อน  กอนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งของ
เครื่องใช ตามที่เพื่อนแนะนํา
7.ขาพเจาซื้อโทรศัพทมือถือราคาแพงรุนเดียวกับที่เพื่อนใช
8.ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือเทาท่ีจําเปนตามที่บิดามารดาหรือ
ผูปกครองสอนไว
9.ขาพเจานําเสื้อผาท่ีเก็บไวมาดัดแปลงใชใหมตามที่เคยเห็น
ผูปกครองทํา
10.ขาพเจานําสมุดที่เหลือจากปกอนมาใชประโยชนตามที่ครู
แนะนํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135

ระดับการปฏิบัติ
การคลอยตามบุคคลใกลชิด มากที่

  สุด มาก
ปาน
กลาง

นอย
 นอย
ท่ีสุด

11.ขาพเจานําวัสดุท่ีเหลือใชมาประดิษฐของใชตามที่ครูทําเปน
ตัวอยาง
12.ขาพเจาปดพัดลมกอนออกจากหองตามที่บิดามารดาปฏิบัติ
13.ขาพเจาจะรีดเสื้อผาครั้งละหลายๆ ชุดตามที่ผูปกครอง
แนะนํา
14.ขาพเจามักปดไฟฟาหลังเลิกเรียนตามที่ครูขอความรวมมือ
15.ขาพเจาใชน้ําอยางประหยัดตามที่ครูอาจารยสอนให
ประหยัดพลังงาน
16.ขาพเจาชอบขี่รถจักรยานไปทําธุระตางๆตามอยางเพื่อนๆใน
กลุม
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สวนที่  5   แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการคลอยตามสื่อมวลชน
คําชี้แจง    นักเรียนโปรดทําเครื่องหมาย  (√ )  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการคลอย
ตามสื่อมวลชนของนักเรียน  โดยตอบเพียงขอละ 1 คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี 5   ตัวเลือก  ดังนี้
                    มากที่สุด  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   มากที่สุด
                    มาก                   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ    มาก
                    ปานกลาง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ    ปานกลาง
                    นอย                   หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอย
                    นอยที่สุด หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความในระดับ   นอยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
การคลอยตามสื่อมวลชน มากที่

สุด มาก
ปาน
กลาง นอย

   นอยที่
สุด

1.ขาพเจาวางแผนการใชจายเงินตามที่วิทยากรหรือพิธีกร
นําเสนอทางโทรทัศนหรือวิทยุ
2.ขาพเจาเก็บสะสมเงินไวใชยามจําเปนตามที่ไดอานขอ
แนะนําจากหนังสือพิมพ  นิตยสาร
3.ขาพเจาใชจายเงินอยางประหยัดตามที่มีการรณรงคผาน
ทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศนแนะนํา
4.ขาพเจาซื้อสิ่งของเครื่องใชที่ลดราคาตามใบปลิวหรือ
หนังสือพิมพ
5.ขาพเจาจะเปรียบเทียบราคากับปริมาณและคุณภาพของ
สินคาที่จะซื้อตามที่แนะนําทางรายการวิทยุหรือโทรทัศน
6.ขาพเจานําเงินที่เก็บสะสมไวไปฝากธนาคารตามคําเชิญ
ชวนทางวิทยุหรือโทรทัศน
7.ขาพเจาซื้อสิ่งของเครื่องใชตามหนังสือแฟช่ันวัยรุน
8.ขาพเจาชอบไปรับประทานอาหารในรานที่ขายราคาถูก
ตามการแนะนําในโทรทัศน หรือวิทยุ
9.ขาพเจานําวัสดุที่เหลือใชมาดัดแปลงใชใหมตามตัวอยาง
จากนิตยสารหรือหนังสือ
10.ขาพเจาเลือกใชโทรศัพทมือถือที่มีราคาไมแพงตามที่ลง
โฆษณาในหนังสือพิมพรายวัน
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ระดับการปฏิบัติ
การคลอยตามสื่อมวลชน มากที่

สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
   นอยที่
สุด

11.ขาพเจาใหการดอวดพรแทนการใหของขวัญในเทศกาล
ตางๆตามการรณรงคทางโทรทัศน  วิทยุหรือหนังสือพิมพ
12.ขาพเจาซื้อรองเทานักเรียนตามที่เห็นโฆษณาทางหนังสือ
พิมพ
13.ขาพเจานําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาใสขยะตามที่มีการ
รณรงคทางสื่อตางๆ
14.ขาพเจาปดกอกน้ําหลังจากเสร็จการใชงานแลวตามการ
ณรงคทางวิทยุหรือโทรทัศน
15.ขาพเจานําน้ําสุดทายจากการซักลางไปรดตนไมตามที่มีผู
เสนอแนะทางวิทยุหรือโทรทัศน
16.ขาพเจาชวยประหยัดไฟฟาตามวิธีการที่มีผูแนะนําทางวิทยุ
หรือโทรทัศน
17.ขาพเจาปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานตามที่รัฐ
บาลประกาศทางหนังสือพิมพ
18.ขาพเจาชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมตามที่มีการรณรงคประชา
สัมพันธผานทางโทรทัศนหรือวิทยุ
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สวนที่  6   แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
คําชี้แจง    นักเรียนโปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในชองระดับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ของนักเรียน   โดยตอบเพียงขอละ 1 คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี  5 ตัวเลือก  ดังนี้

มากที่สุด     หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   มากที่สุด
มาก              หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   มาก
ปานกลาง      หมายถึง นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   ปานกลาง
นอยหมายถึง นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   นอย
นอยที่สุด      หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   นอยที่สุด

ระดับการสนับสนุน
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มากที่

สุด มาก
ปาน
กลาง นอย

  นอย
 ที่สุด

1.ขาพเจาไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
ใหรูจักใชจายเงินอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย
2.เมื่อขาพเจารูจักเก็บเงินของตนเอง  ผูปกครองของขาพเจาจะชม
เชย
3.ขาพเจาไดแบบอยางในการใชจายเงินอยางประหยัดจากบิดา
มารดาหรือผูปกครองที่เคยปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง
4.ขาพเจาไดรับกําลังใจจากบิดามารดาหรือผูปกครองในการที่
ขาพเจาทํางานหารายไดพิเศษ  เพื่อสะสมเงินไวเรียน
5.ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหรับ
ประทานอาหารใหหมดจานไมใหเหลือทิ้ง
6.ขาพเจาไดรับการสอนใหใชโทรศัพทมือถือเมื่อมีธุระจําเปนตาม
ที่บิดามารดาหรือผูปกครองปฏิบัติ
7.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสะสม
เงินที่เหลือจากการใชจายไวซื้อสิ่งของเครื่องใชที่ตนเองตองการ
8.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหนํา
เสื้อผาที่ชํารุดมาซอมแซมใหใชไดอีก
9.ขาพเจาไดรับกระปุกออมสินจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
เพื่อเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใชจายคาขนม
10.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหใช
หนังสือของพี่แทนการซื้อใหม
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ระดับการสนับสนุน
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มากที่

สุด มาก
ปาน
กลาง นอย

  นอย
 ที่สุด

11.ขาพเจาไดรับการชี้แนะจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหนํา
วัสดุที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน
12.ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหใชสิ่ง
ของเครื่องใชบางอยางรวมกันกับหมูพ่ีนองแทนการซื้อใหสําหรับ
ทุกคน
13.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหเดิน
แทนการขับขี่รถจักรยานยนตไปซื้อของที่รานคาที่อยูใกลบาน
14.ขาพเจาไดรับการขอรองจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหชวย
ปดไฟฟาดวงที่ไมไดใชงาน
15.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหรีด
เสื้อผาครั้งละมาก ๆ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา
16.ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหปดกอก
น้ําใหสนิทหลังเสร็จการใชงาน
17.ขาพเจาไดรับมอบหมายจากครอบครัวใหชวยดูแลรักษาและใช
เครื่องเรือนภายในบานอยางถนุถนอม
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สวนที่  7   แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในชองระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
โดยตอบเพียงขอละ 1 คําตอบ  ซ่ึงคําตอบมี  5 ตัวเลือก  ดังนี้
                 มากที่สุด      หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   มากที่สุด
                 มาก              หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   มาก
                 ปานกลาง     หมายถึง นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ  ปานกลาง
                 นอย             หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ   นอย
                 นอยที่สุด     หมายถึง  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามขอความอยูในระดับ  นอยที่สุด

  ระดับการไดรับการสนับสนุน
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน มากที่

สุด มาก
  ปาน
 กลาง นอย

  นอยท่ี
สุด

1.ขาพเจาไดเรียนรูเรื่องการประหยัดจากการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน
2.ขาพเจาไดรับการสอนจากครู อาจารยใหรูจักการใชจายเงิน
อยางรูคุณคาของเงิน
3.ขาพเจาไดรับการฝกจากครู อาจารยใหวางแผนการใชจายเงิน
อยางเหมาะสม
4.ขาพเจาไดรับคําสอนจากครูอาจารยใหชวยผูปกครอง
ประหยัดเงินดวยการประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟา
5.ขาพเจาไดยินครู อาจารยยกยองชมเชยนักเรียนที่มีพฤติ
กรรมการใชเงินอยางประหยัด
6.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากครู อาจารยใหสมัครเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยนักเรียนของโรงเรียน
7.ขาพเจาไดดูการสาธิตจากครู อาจารยในการนําของที่เหลือใช
มาดัดแปลงใหเกิดประโยชน
8.ขาพเจาไดรับคําปรึกษาจากครู อาจารยในการเลือกซื้อ
อุปกรณการเรียนที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก
9.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากครู อาจารยใหใชโทรศัพทมือถือ
เฉพาะเรื่องที่จําเปนเทานั้น
10.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากโรงเรียนใหรวมกิจกรรม
รณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
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  ระดับการไดรับการสนับสนุน
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน มากที่

สุด
มาก

  ปาน
 กลาง นอย

  นอย
ท่ีสุด

11.ขาพเจาไดรับการกวดขันจากโรงเรียนใหใชน้ําอยาง
ประหยัด
12.ขาพเจาไดเห็นครู อาจารยปฏิบัติตัวเปนแบบอยางใน
การประหยัดไฟฟา
13.ขาพเจาไดฟงประกาศจากโรงเรียนใหชวยปดไฟฟาหลัง
จากเลิกเรียน
14.ขาพเจาไดอานบอรดประชาสัมพันธของโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
15.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากครูอาจารยใหเขาชมรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
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สวนที่  8  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในชองระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประหยัดของนักเรียน
โดยตอบ เพียงขอละ 1 คําตอบ  โดยคําตอบมี  5 ตัวเลือก  ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอหรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นนอยคร้ังจนเกือบไมไดปฏิบัติเลย
ไมเคยปฏิบัติ    หมายถึง นักเรียนไมปฏิบัติตามขอความนั้นเลย

ระดับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการประหยัด ปฏิบัติ
ทุกครั้ง

ปฏิบัติ
บอยครั้ง

ปฏิบัติ
  บางครั้ง

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง

  ไมเคย
  ปฏิบัติ

1.ขาพเจามีการวางแผนการใชและเก็บออมเงินอยาง
รอบคอบ
2.ขาพเจามีเงินเหลือเก็บจากการประหยัดคาใชจาย
ตางๆ
3.ขาพเจาชอบรับประทานอาหารที่ปรุงขึ้นในบาน
เพื่อชวยประหยัดเงิน
4.ขาพเจาจะรอใหสินคาลดราคาลงกอนจึงจะซื้อ
สินคานั้น
5.ขาพเจาสํารวจราคาสินคาที่ตองการจะซื้อจาก
หลายๆ ราน  เพื่อเปรียบเทียบราคา  กอนตัดสินใจซื้อ
6.ขาพเจาจะตองเปรียบเทียบปริมาณ  คุณภาพกับ
ราคาของสินคากอน  จึงตัดสินใจซื้อ
7.ขาพเจาจะเลือกซื้อของที่มีราคาถูกกวา  แตคุณภาพ
ไมแตกตางกันแทนการซื้อของที่มีราคาแพง
8.ขาพเจามักจะใชโทรศัพทเปนเวลามากกวาครึ่งช่ัว
โมงในการพูดคุยกับเพื่อนหลังเลิกเรียน
9.ขาพเจาเก็บสะสมเศษกระดาษและวัสดุตางๆที่
เหลือใชไว  เพื่อนําไปขายที่รานรับซื้อของเกา
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ระดับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการประหยัด ปฏิบัติ
ทุกครั้ง

ปฏิบัติ
บอยครั้ง

ปฏิบัติ
  บางครั้ง

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง

  ไมเคย
   ปฏิบัติ

10.ขาพเจาชวยดูแลรักษาอุปกรณการเรียนการสอน
ของโรงเรียนให อยูในสภาพที่ใชการไดดี
11.ขาพเจาจะนําสมุดที่เหลือใชจากปที่แลวมาใชให
เปนประโยชนอีกครั้ง
12.ขาพเจามักจะนําเสื้อผาที่ชํารุดเล็กนอยมาซอม
แซมใหใชการไดตอไป
13.ขาพเจารับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมี
อาหารเหลือทิ้ง
14.ขาพเจาจะใชอุปกรณเครื่องใชตามความเหมาะสม
ของประเภทงาน
15.ขาพเจามักจะเปดโทรทัศนทิ้งไวในขณะทํางาน
บานโดยไมสนใจในรายการ แลวจะเลือกดูเฉพาะราย
การที่ชอบเทานั้น
16.ขาพเจาจะปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังเสร็จการ
ใชงาน
17.ขาพเจาจะนําน้ําสุดทายจากการซักลางไปรด
ตนไม
18.เมื่อขาพเจาพบเห็นไฟฟาเปดทิ้งไว  ขาพเจาจะ
ชวยปดไฟทันที
19.เมื่อขาพเจาเปดตูเย็นหยิบของแลวจะรีบปดทันที
20.ขาพเจาจะเดินหรือขี่จักรยานไปทําธุระในระยะ
ทางที่ไมไกลนัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของการมีวินัยในตนเอง
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

A1            70.3214        67.6336        .4151           .8669
A2            71.5714        64.0317        .4717           .8660
A3            70.4643        64.7765        .5610           .8614
A4            70.7500        67.8241        .3826           .8681
A5            70.6429        68.9788        .3905           .8677
A6            70.1071        69.2844        .3128           .8701
A7            69.9643        67.0728        .5031           .8640
A8            70.3214        67.1892        .5362           .8633
A9            69.9643        66.3320        .5263           .8630
A10           70.6786        64.8929        .5839           .8606
A11           70.6429        63.0529        .6248           .8584
A12           70.2857        65.6190        .6036           .8605
A13           70.2857        63.8413        .5945           .8598
A14           69.8214        70.3003        .2093           .8736
A15           70.0357        65.5172        .4117           .8684
A16           69.7857        71.4339        .1733           .8733
A17           70.3214        62.3743        .5770           .8608
A18           70.0357        65.7394        .5989           .8607
A19           70.5000        65.6667        .5929           .8608

Reliability Coefficients

N of Cases =     28.0                    N of Items = 19

Alpha =    .8709
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คาความเชื่อม่ันของความสันโดษ

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

B1            64.5667        59.4264        .4661           .8858
B2            64.6667        54.0920        .5794           .8810
B3            65.4333        57.9092        .3512           .8893
B4            64.5000        58.4655        .3772           .8876
B5            64.4667        53.7747        .6164           .8793
B6            64.8333        54.0747        .6872           .8767
B7            64.5000        56.9483        .3219           .8932
B8            64.7667        53.6333        .6735           .8770
B9            64.6667        56.2989        .5608           .8817
B10           64.3667        55.3437        .6842           .8778
B11           64.7667        57.2885        .5439           .8827
B12           64.4000        55.3517        .5302           .8828
B13           64.3000        56.9069        .5533           .8822
B14           64.3000        56.2862        .6821           .8789
B15           64.3333        55.7471        .6314           .8795
B16           64.5667        54.3230        .5019           .8851
B17           64.7000        57.3207        .5297           .8830

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 17

Alpha =    .8888
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คาความเชื่อม่ันของการคลอยตามบุคคลใกลชิด

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

C1            54.5172        46.4729        .5803           .7301
C2            54.4483        48.6847        .5355           .7378
C3            54.8621        45.1232        .5819           .7275
C4            55.4828        53.5443        .1104           .7676
C5            54.9310        45.3522        .6558           .7226
C6            54.9310        66.4951       -.7108           .8320
C7            53.7586        59.5468       -.3726           .7970
C8            54.3103        48.5074        .3903           .7472
C9            55.2759        46.8498        .5568           .7324
C10           54.2414        43.8325        .7453           .7126
C11           54.9655        45.7488        .5280           .7331
C12           54.7586        52.6897        .1495           .7663
C13           53.7931        52.5271        .2547           .7576
C14           54.0345        47.6059        .5201           .7363
C15           53.8621        49.7660        .5855           .7392
C16           53.9310        49.9236        .5147           .7419
C17           54.7931        46.5271        .5261           .7341

Reliability Coefficients

N of Cases =     29.0                    N of Items = 17

Alpha =    .7623
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คาความเชื่อม่ันของการคลอยตามสื่อมวลชน

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

D1            58.7000        94.2172        .4021           .8688
D2            58.1667        89.7989        .6982           .8604
D3            58.3333        92.0230        .5185           .8654
D4            59.0667        90.2713        .4082           .8691
D5            58.0667        93.7885        .2545           .8746
D6            59.0667        86.4782        .5853           .8616
D7            59.2333        88.1161        .5441           .8634
D8            58.9667        88.7920        .4816           .8660
D9            59.4333        88.8747        .5765           .8624
D10           58.7000        91.6655        .3937           .8691
D11           57.8333       100.9023       -.1041           .8909
D12           59.2000        89.8207        .5427           .8638
D13           58.7333        88.8230        .5432           .8635
D14           58.6667        85.2644        .7003           .8569
D15           57.7000        90.6310        .5589           .8637
D16           58.4333        91.0126        .3629           .8711
D17           58.0000        88.5517        .7009           .8592
D18           58.0000        87.9310        .6677           .8594
D19           58.1000        87.3345        .6506           .8595

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 19

Alpha =    .8721
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คาความเชื่อม่ันของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

SF1           58.8667       105.3609        .6835           .9279
SF2           59.4333       102.5299        .7606           .9259
SF3           59.2000       106.7862        .6324           .9291
SF4           59.1000       103.4724        .7659           .9260
SF5           60.2667       106.4782        .4944           .9325
SF6           59.5667       108.8747        .3907           .9348
SF7           59.1333       106.3264        .6513           .9286
SF8           59.6333       102.9989        .7031           .9272
SF9           59.8000        98.1655        .7676           .9257
SF10          59.4667        97.2920        .8564           .9229
SF11          59.8667       106.1195        .5486           .9310
SF12          59.2333       103.8402        .7648           .9261
SF13          59.2000       104.2345        .5773           .9306
SF14          58.9667       106.1023        .7290           .9274
SF15          59.0000       101.8621        .7688           .9256
SF16          58.8667       107.2920        .6001           .9297
SF17          58.9333       113.0299        .3375           .9342

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 17

Alpha =    .9325
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คาความเชื่อม่ันของการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

SS1           54.2963        77.0627        .2917           .8993
SS2           54.2222        74.3333        .5107           .8942
SS3           54.5556        73.1795        .4757           .8947
SS4           54.4444        71.8718        .6608           .8896
SS5           54.1852        76.1567        .3589           .8978
SS6           54.7037        70.2165        .6123           .8901
SS7           54.7037        71.1396        .5176           .8936
SS8           55.0000        69.9231        .5450           .8928
SS9           54.7778        71.1795        .5159           .8936
SS10          54.7778        65.2564        .6236           .8914
SS11          54.8519        63.9003        .8439           .8796
SS12          54.5556        70.7179        .5284           .8932
SS13          54.4815        69.8746        .7095           .8871
SS14          54.4444        70.8718        .6021           .8905
SS15          54.5556        71.7949        .5844           .8913
SS16          54.7778        67.7179        .6573           .8882

Reliability Coefficients

N of Cases =     27.0                    N of Items = 16

Alpha =    .8979
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คาความเชื่อม่ันของพฤติกรรมการประหยัด

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

ECO1          72.7143        48.5079        .4095           .7751
ECO2          72.6786        51.7817        .0389           .7954
ECO3          72.3214        49.5595        .3180           .7800
ECO4          72.7857        47.3598        .5109           .7693
ECO5          72.3929        45.8029        .7438           .7580
ECO6          72.2143        46.9894        .6453           .7644
ECO7          72.1786        46.2262        .6052           .7633
ECO8          73.6786        50.8929        .0407           .8047
ECO9          73.5714        50.6243        .1216           .7922
ECO10         72.7500        48.6389        .3831           .7764
ECO11         73.1071        43.4325        .6351           .7557
ECO12         72.9643        46.0357        .3859           .7760
ECO13         72.5000        49.0741        .2555           .7838
ECO14         72.3571        48.0899        .4563           .7727
ECO15         72.7143        50.5820        .0795           .7990
ECO16         72.1429        48.8677        .3996           .7761
ECO17         72.7857        49.0635        .2536           .7840
ECO18         72.7143        45.9894        .5507           .7649
ECO19         72.7143        49.1005        .2424           .7849
ECO20         72.8929        46.6918        .4218           .7729

Reliability Coefficients

N of Cases =     28.0                    N of Items = 20

Alpha =    .7867

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับ 
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ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการมีวินัยในตนเอง

การมีวินัยในตนเอง   X   S.D.   คาระดับ
1.เมื่อขาพเจาตองการซื้อของสวนตัว  ขาพเจาจะเก็บเงินใหครบแลวจึงซื้อ 3.79 .870 มาก
2.ขาพเจาควบคุมการใชจายเงินดวยการทําบัญชีรับ – จายอยางเหมาะสม 2.56 .995 ปาน

กลาง
3.ขาพเจาเก็บเงินสะสมไวซื้อสิ่งของเครื่องใชท่ีจําเปน 3.65 .861 มาก
4.ขาพเจาสามารถปฏิบัติตนตามแผนการใชจายเงินที่กําหนดไวได 3.32 .842 ปาน

กลาง
5.ขาพเจามั่นใจวาไดใชจายเงินอยางคุมคาของเงิน 3.62 .798 มาก
6.ขาพเจาสามารถจัดสรรและใชจายเงินตามที่บิดามารดากําหนดให 3.89 .810 มาก
7.ขาพเจาสามารถควบคุมตนเองใหซื้อเสื้อผาตามความจําเปน 3.84 .910 มาก
8.ขาพเจาเตือนตนเองอยูเสมอวาควรใชสิ่งของเครื่องใชท่ีมีคุณภาพและ
ราคาประหยัด

3.86 .818 มาก

9.ขาพเจาจะใชอุปกรณการเรียนของตนเองไปเรื่อยๆจนกวาจะใชตอไป
ไมได

3.87 .924 มาก

10.ขาพเจามักจะเปนผูนําหมูเพื่อน ในการใชจายเงินและสิ่งของอยาง
ประหยัด

2.99 .848 ปาน
กลาง

11.ขาพเจาจะปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด  เมื่อใชจายเงินเกินรายรับ 3.61 .832 มาก
12.เมื่อขาพเจานําสิ่งของเครื่องใชสวนรวมมาใชเสร็จแลวจะเก็บเขาท่ีเดิม
ทุกครั้ง

3.83 .846 มาก

13.ขาพเจาจะเก็บของใชสวนตัวใหเปนระเบียบอยูเสมอ 3.64 .925 มาก
14.เมื่อขาพเจายืมหนังสือหองสมุดมา  ขาพเจาจะสงคืนตามกําหนด 4.04 .925 มาก
15.ขาพเจาควบคุมการใชไฟฟาดวยการเปดไฟฟาดวงที่จําเปนตองใช
เทานั้น

3.94 .810 มาก

16.ขาพเจาจะไมนําน้ําท่ีใชดื่มมาลางมือ 3.61 1.037 มาก
17.ขาพเจาควบคุมการใชน้ําอยางประหยัดโดยเปดกอกใหน้ําไหลเพียง
เบาๆ ขณะใชทุกครั้ง

3.66 .880 มาก

18.ขาพเจาปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

3.50 .857 มาก
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความสันโดษ

 ความสันโดษ  X  S.D.    คาระดับ
1.ขาพเจาภูมิใจที่สามารถใชจายเงินไดอยางประหยัด 3.98 .758 มาก
2.ขาพเจาชอบใชเสื้อผาท่ีมียี่หอดัง  เพราะสวมใสแลวดูมีรสนิยม 3.38 1.050 ปาน

กลาง
3.ขาพเจาพอใจในการใชรถจักรยานแทนการใชรถจักรยานยนต
เมื่อไปทําธุระบริเวณใกลๆบาน

3.66 1.056 มาก

4.ขาพเจาพอใจกับจํานวนเงินที่บิดามารดาใหไวใชจายในแตละครั้ง 3.91 .868 มาก
5.ขาพเจาพอใจซื้อสินคาท่ีผลิตในประเทศไทยเพราะราคาถูกและ
มีคุณภาพ

4.00 .841 มาก

6.ขาพเจายินดีท่ีจะใชเสื้อผาเกาของพี่ท่ียังมีสภาพดี 3.57 .998 มาก
7.ขาพเจาไมรูสึกนอยใจที่บิดามารดาซื้อของราคาถูกใหในวันเกิด 3.89 1.070 มาก
8.ขาพเจาซื้อเสื้อผาใหมเทาท่ีจําเปน 3.85 .861 มาก
9.ขาพเจาพอใจไปรับประทานอาหารตามรานที่ขายอาหารราคาถูก 3.96 .856 มาก
10.ขาพเจายินดีใชสิ่งของเครื่องใชท่ีมีคุณภาพ ราคาประหยัดเหมาะสมกับ
ฐานะตนเอง

4.07 .798 มาก

11.ขาพเจายินดีใชโทรศัพทมือถือท่ีมีอยูโดยไมสนใจวาจะลาสมัยหรือไม 3.73 .949 มาก
12.ขาพเจาชอบดูโทรทัศนหรือวีดีทัศนอยูกับบานแทนการไปดู
ภาพยนตร

3.86 .975 มาก

13.ขาพเจาพอใจที่จะเดินทางไปโรงเรียนดวยรถประจําทาง  โดยไม
จําเปนตองใหผูปกครองขับรถไปรับสง

4.07 .978 มาก

14.ขาพเจายินดีท่ีจะชวยบิดามารดาหรือผูปกครองประหยัดการใชไฟฟา
ภายในบาน

4.04 .827 มาก

15.ขาพเจายินดีท่ีจะใชน้ําอยางประหยัด  เพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง 4.09 .828 มาก
16.ขาพเจาชอบเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน  เพื่อจะไดเงินจํานวนมาก ๆ 3.79 1.324 มาก
17.ขาพเจามีความเปนอยูท่ีเรียบงาย ไมเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม 3.68 .931 มาก
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการคลอยตามบุคคลใกลชิด

การคลอยตามบุคคลใกลชิด   X  S.D.   คาระดับ
1.ขาพเจาสะสมเงินใสกระปุกออมสินตามคําแนะนําของบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง

3.52 .998 มาก

2.ขาพเจาตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองเห็นชอบกอนตัดสินใจ
ซื้อสิ่งของเครื่องใชสวนตัว

3.37 1.006 ปาน
กลาง

3.ขาพเจานําเงินที่สะสมไวไปฝากธนาคารตามแบบอยางที่บิดามารดา
หรือผูปกครองปฏิบัติ

3.36 1.022 ปาน
กลาง

4.ขาพเจาจะปรึกษาอาจารยกอนที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณการเรียนตามที่
ทานแนะนํา

2.87 1.036 ปาน
กลาง

5.ขาพเจาจัดทําแผนการใชจายเงินตามที่ครูสอนในชั้นเรียน 2.86 1.001 ปาน
กลาง

6.ขาพเจาขอความเห็นจากเพื่อน  กอนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตามที่เพื่อนแนะนํา

3.06 1.005 ปาน
กลาง

7.ขาพเจาซื้อโทรศัพทมือถือราคาแพงรุนเดียวกับที่เพื่อนใช 2.27 1.154 ปาน
กลาง

8.ขาพเจาใชโทรศัพทมือถือเทาท่ีจําเปนตามที่บิดามารดาหรือ
ผูปกครองสอนไว

3.52 .992 มาก

9.ขาพเจานําเสื้อผาท่ีเก็บไวมาดัดแปลงใชใหมตามที่เคยเห็นผูปกครองทํา 2.86 1.036 ปาน
กลาง

10.ขาพเจานําสมุดที่เหลือจากปกอนมาใชประโยชนตามที่ครูแนะนํา 3.36 1.025 ปาน
กลาง

11.ขาพเจานําวัสดุท่ีเหลือใชมาประดิษฐของใชตามที่ครูทําเปนตัวอยาง 3.07 1.021 ปาน
กลาง

12.ขาพเจาปดพัดลมกอนออกจากหองตามที่บิดามารดาปฏิบัติ 3.96 .895 มาก
13.ขาพเจาจะรีดเสื้อผาครั้งละหลายๆ ชุดตามที่ผูปกครองแนะนํา 3.50 1.104 มาก
14.ขาพเจามักปดไฟฟาหลังเลิกเรียนตามที่ครูขอความรวมมือ 3.76 .910 มาก
15.ขาพเจาใชน้ําอยางประหยัดตามที่ครูอาจารยสอนใหประหยัดพลังงาน 3.71 .858 มาก
16.ขาพเจาชอบขี่รถจักรยานไปทําธุระตางๆตามอยางเพื่อนๆในกลุม 3.34 1.053 ปาน

กลาง
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการคลอยตามสื่อมวลชน

การคลอยตามสื่อมวลชน   X   S.D.   คาระดับ
1.ขาพเจาวางแผนการใชจายเงินตามที่วิทยากรหรือพิธีกรนําเสนอทาง
โทรทัศนหรือวิทยุ

3.26 .958 ปาน
กลาง

2.ขาพเจาเก็บสะสมเงินไวใชยามจําเปนตามที่ไดอานขอแนะนําจาก
หนังสือพิมพ  นิตยสาร

3.35 .851 ปาน
กลาง

3.ขาพเจาใชจายเงินอยางประหยัดตามที่มีการรณรงคผานทางสื่อวิทยุ
หรือโทรทัศนแนะนํา

3.30 .816 ปาน
กลาง

4.ขาพเจาซื้อสิ่งของเครื่องใชท่ีลดราคาตามใบปลิวหรือหนังสือพิมพ 3.14 .971 ปาน
กลาง

5.ขาพเจาจะเปรียบเทียบราคากับปริมาณและคุณภาพของสินคาท่ีจะซื้อ
ตามที่แนะนําทางรายการวิทยุหรือโทรทัศน

3.53 .926 มาก

6.ขาพเจานําเงินที่เก็บสะสมไวไปฝากธนาคารตามคําเชิญชวนทางวิทยุ
หรือโทรทัศน

3.19 1.021 ปาน
กลาง

7.ขาพเจาซื้อสิ่งของเครื่องใชตามหนังสือแฟชั่นวัยรุน 2.73 1.118 ปาน
กลาง

8.ขาพเจาชอบไปรับประทานอาหารในรานที่ขายราคาถูกตามการแนะนํา
ในโทรทัศน หรือวิทยุ

3.17 1.023 ปาน
กลาง

9.ขาพเจานําวัสดุท่ีเหลือใชมาดัดแปลงใชใหมตามตัวอยางจากนิตยสาร
หรือหนังสือ

3.10 .998 ปาน
กลาง

10.ขาพเจาเลือกใชโทรศัพทมือถือท่ีมีราคาไมแพงตามที่ลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวัน

3.21 1.074 ปาน
กลาง

11.ขาพเจาใหการดอวดพรแทนการใหของขวัญในเทศกาลตางๆตาม
การรณรงคทางโทรทัศน  วิทยุหรือหนังสือพิมพ

3.24 .996 ปาน
กลาง

12.ขาพเจาซื้อรองเทานักเรียนตามที่เห็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ 2.80 1.114 ปาน
กลาง

13.ขาพเจานําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาใสขยะตามที่มีการรณรงคทางสื่อ
ตางๆ

3.67 .946 มาก
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ตารางที่ 18  (ตอ)

การคลอยตามสื่อมวลชน   X  S.D.   คาระดับ
14.ขาพเจาปดกอกน้ําหลังจากเสร็จการใชงานแลวตามการณรงคทางวิทยุ
หรือโทรทัศน

3.73 .952 มาก

15.ขาพเจานําน้ําสุดทายจากการซักลางไปรดตนไมตามที่มีผูเสนอแนะทาง
วิทยุหรือโทรทัศน

3.28 1.055 ปาน
กลาง

16.ขาพเจาชวยประหยัดไฟฟาตามวิธีการท่ีมีผูแนะนําทางวิทยุหรือ
โทรทัศน

3.51 .881 มาก

17.ขาพเจาปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานตามที่รัฐบาลประกาศ
ทางหนังสือพิมพ

3.55 .873 มาก

18.ขาพเจาชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมตามที่มีการรณรงคประชาสัมพันธผาน
ทางโทรทัศนหรือวิทยุ

3.49 .884 ปาน
กลาง

ตารางที่19 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   X    S.D. คาระดับ
1.ขาพเจาไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครองให
รูจักใชจายเงินอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย

4.21 .808 มาก

2.เมื่อขาพเจารูจักเก็บเงินของตนเอง  ผูปกครองของขาพเจาจะชมเชย 3.66 .890 มาก

3.ขาพเจาไดแบบอยางในการใชจายเงินอยางประหยัดจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองที่เคยปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง

3.81 .824 มาก

4.ขาพเจาไดรับกําลังใจจากบิดามารดาหรือผูปกครองในการที่ขาพเจา
ทํางานหารายไดพิเศษ  เพื่อสะสมเงินไวเรียน

3.57 .949 มาก

5.ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหรับประทาน
อาหารใหหมดจานไมใหเหลือท้ิง

3.89 .891 มาก

6.ขาพเจาไดรับการสอนใหใชโทรศัพทมือถือเมื่อมีธุระจําเปนตามที่บิดา
มารดาหรือผูปกครองปฏิบัติ

3.78 .917 มาก
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ตารางที่19 (ตอ)

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว   X  S.D.  คาระดับ
7.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหสะสมเงินที่
เหลือจากการใชจายไวซื้อสิ่งของเครื่องใชท่ีตนเองตองการ

3.83 .857 มาก

8.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหนําเสื้อผาท่ี
ชํารุดมาซอมแซมใหใชไดอีก

3.45 .916 ปาน
กลาง

9.ขาพเจาไดรับกระปุกออมสินจากบิดามารดาหรือผูปกครอง  เพื่อเก็บ
สะสมเงินที่เหลือจากการใชจายคาขนม

3.38 .959 ปาน
กลาง

10.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหใชหนังสือ
ของพี่แทนการซื้อใหม

3.53 1.011 มาก

11.ขาพเจาไดรับการชี้แนะจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหนําวัสดุท่ี
เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน

3.45 .906 ปาน
กลาง

12.ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหใชสิ่งของ
เครื่องใชบางอยางรวมกันกับหมูพี่นองแทนการซื้อใหสําหรับทุกคน

3.82 .895 มาก

13.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหเดินแทน
การขับขี่รถจักรยานยนตไปซื้อของที่รานคาท่ีอยูใกลบาน

3.58 .951 มาก

14.ขาพเจาไดรับการขอรองจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหชวยปด
ไฟฟาดวงที่ไมไดใชงาน

3.57 1.055 มาก

15.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหรีดเสื้อผา
ครั้งละมาก ๆ เพื่อชวยประหยัดไฟฟา

3.82 .927 มาก

16.ขาพเจาไดรับการสอนจากบิดามารดาหรือผูปกครองใหปดกอกน้ํา
ใหสนิทหลังเสร็จการใชงาน

3.96 .855 มาก

17.ขาพเจาไดรับมอบหมายจากครอบครัวใหชวยดูแลรักษาและใช
เครื่องเรือนภายในบานอยางถนุถนอม

3.85 .898 มาก
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน

การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน   X S.D. คาระดับ
1.ขาพเจาไดเรียนรูเรื่องการประหยัดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3.86 .764 มาก
2.ขาพเจาไดรับการสอนจากครู อาจารยใหรูจักการใชจายเงินอยาง
รูคุณคาของเงิน

3.81 .804 มาก

3.ขาพเจาไดรับการฝกจากครู อาจารยใหวางแผนการใชจายเงินอยาง
เหมาะสม

3.66 .773 มาก

4.ขาพเจาไดรับคําสอนจากครูอาจารยใหชวยผูปกครองประหยัดเงินดวย
การประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟา

3.75 .789 มาก

5.ขาพเจาไดยินครู อาจารยยกยองชมเชยนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใชเงิน
อยางประหยัด

3.44 .962 ปาน
กลาง

6.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากครู อาจารยใหสมัครเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยนักเรียนของโรงเรียน

3.17 1.002 ปาน
กลาง

7.ขาพเจาไดดูการสาธิตจากครู อาจารยในการนําของที่เหลือใชมา
ดัดแปลงใหเกิดประโยชน

3.38 .974 ปาน
กลาง

8.ขาพเจาไดรับคําปรึกษาจากครู อาจารยในการเลือกซื้ออุปกรณการเรียน
ท่ีดีมีคุณภาพและราคาถูก

3.42 .942 ปาน
กลาง

9.ขาพเจาไดรับการแนะนําจากครู อาจารยใหใชโทรศัพทมือถือเฉพาะ
เรื่องท่ีจําเปนเทานั้น

3.45 .969 ปาน
กลาง

10.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากโรงเรียนใหรวมกิจกรรมรณรงคอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน

3.67 .927 มาก

11.ขาพเจาไดรับการกวดขันจากโรงเรียนใหใชน้ําอยางประหยัด 3.45 1.008 ปาน
กลาง

12.ขาพเจาไดเห็นครู อาจารยปฏิบัติตัวเปนแบบอยางในการประหยัด
ไฟฟา

3.69 .952 มาก

13.ขาพเจาไดฟงประกาศจากโรงเรียนใหชวยปดไฟฟาหลังจากเลิกเรียน 3.63 .992 มาก
14.ขาพเจาไดอานบอรดประชาสัมพันธของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ สิ่งแวดลอมในโรงเรียน

3.54 .926 มาก

15.ขาพเจาไดรับการชักชวนจากครู     อาจารยใหเขาชมรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน

3.50 1.018 มาก
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการประหยัด

 พฤติกรรมการประหยัด   X   S.D.  คาระดับ
1.ขาพเจามีการวางแผนการใชและเก็บออมเงินอยางรอบคอบ 3.63 .826 มาก
2.ขาพเจามีเงินเหลือเก็บจากการประหยัดคาใชจายตางๆ 3.66 .775 มาก
3.ขาพเจาชอบรับประทานอาหารที่ปรุงข้ึนในบาน  เพื่อชวยประหยัดเงิน 3.91 .73 มาก
4.ขาพเจาจะรอใหสินคาลดราคาลงกอนจึงจะซื้อสินคานั้น 3.43 .817 ปานกลาง
5.ขาพเจาสํารวจราคาสินคาท่ีตองการจะซื้อจากหลายๆ ราน  เพื่อเปรียบ
เทียบราคา  กอนตัดสินใจซื้อ

3.69 .910 มาก

6.ขาพเจาจะตองเปรียบเทียบปริมาณ  คุณภาพกับราคาของสินคากอน  จึง
ตัดสินใจซื้อ

3.79 .853 มาก

7.ขาพเจาจะเลือกซื้อของที่มีราคาถูกกวา  แตคุณภาพไมแตกตางกันแทน
การซื้อของที่มีราคาแพง

3.88 .809 มาก

8.ขาพเจามักจะใชโทรศัพทเปนเวลามากกวาครึ่งช่ัวโมงในการพูดคุยกับ
เพื่อนหลังเลิกเรียน

2.78 1.148 ปานกลาง

9.ขาพเจาเก็บสะสมเศษกระดาษและวัสดุตางๆที่เหลือใชไว  เพื่อนําไป
ขายท่ีรานรับซื้อของเกา

3.15 1.052 ปานกลาง

10.ขาพเจาชวยดูแลรักษาอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนให อยู
ในสภาพที่ใชการไดดี

3.62 .831 มาก

11.ขาพเจาจะนําสมุดที่เหลือใชจากปท่ีแลวมาใชใหเปนประโยชนอีกครั้ง 3.52 .914 มาก
12.ขาพเจามักจะนําเสื้อผาท่ีชํารุดเล็กนอยมาซอมแซมใหใชการไดตอไป 3.17 .996 ปานกลาง
13.ขาพเจารับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมีอาหารเหลือท้ิง 3.88 .884 มาก
14.ขาพเจาจะใชอุปกรณเครื่องใชตามความเหมาะสมของประเภทงาน 3.92 .770 มาก
15.ขาพเจามักจะเปดโทรทัศนท้ิงไวในขณะทํางานบานโดยไมสนใจ
ในรายการ  แลวจะเลือกดูเฉพาะรายการที่ชอบเทานั้น

2.79 1.089 ปานกลาง

16.ขาพเจาจะปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังเสร็จการใชงาน 4.10 .872 มาก
17.ขาพเจาจะนําน้ําสุดทายจากการซักลางไปรดตนไม 3.34 1.068 ปานกลาง
18.เมื่อขาพเจาพบเห็นไฟฟาเปดทิ้งไว  ขาพเจาจะชวยปดไฟทันที 3.79 .857 มาก
19.เมื่อขาพเจาเปดตูเย็นหยิบของแลวจะรีบปดทันที 3.97 .870 มาก
20.ขาพเจาจะเดินหรือข่ีจักรยานไปทําธุระในระยะทางที่ไมไกลนัก 3.73 .970 มาก
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