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 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 1 – 3 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เพ่ือจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อม
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษา สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช . 1–3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และ
เพ่ือน าผลวิจัยไปพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ิมรายได้แก่นักศึกษา  ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 1 – 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  คณะช่าง
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยคือ แบบสอบถาม
การศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้การหาค่าเฉลี่ย ซึ่งผลวิจัยพบว่า 
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษาระดับชั้น ปวช .   1–3  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  แสดงให้เห็นว่า ใน
เรื่องรายได้ของผู้ปกครองพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 5,000 – 7,000 บาทต่อเดือน 
เฉลี่ยร้อยละ 35.29 จ านวน 12 คน  รองลงมารายได้ 7,000 – 9,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 23.52 
จ านวน 8 คน และล าดับสุดท้ายรายได้ 9,000 – 11,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 20.58 จ านวน 7 คน ใน
เรื่องระดับการศึกษาของผู้ปกครองพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
เฉลี่ยร้อยละ 58.82 จ านวน 20 คน รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 29.41 จ านวน 
และอันดับสุดท้ายจบการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เฉลี่ยร้อยละ 5.88 จ านวน 2 คน ในเรื่อง
จ านวนการใช้เงินของนักศึกษาต่อสัปดาห์พบว่าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เงิน 200 – 300 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ย
ร้อยละ 76.47 จ านวน 26 คน รองลงมาใช้เงิน 300 – 400 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 8.82 จ านวน 3 คน  
และล าดับสุดท้ายใช้เงิน 400 – 500 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 5.88 จ านวน 2 คน  จากผลที่ได้ผู้วิจัยได้น า
ผลเพ่ือไปจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
  ปญหาความยากจนเปนปญหาในเชิงระบบ และโครงสรางระดับชาติที่สั่งสมมานานในสังคมไทยจน
เป็นอุปสรรคส าคัญ ตอความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ แมวาภาครัฐจะใหความสนใจ ในการแกไขปญหา
ความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) เป
นตนมา แตยังไมสามารถแกไขใหบรรลุผลที่จริงจังได ขณะที่สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันไดสงผลใหปญหาความยากจน มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น ปญหาความ
ยากจน         จึงจ าเปนตองไดรับการแกไขอยางเปนองครวม ที่เชื่อมโยงมิติตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ
เมื่อกลาวถึง “ความยากจน” ค านิยามเดิมที่เขาใจและใชอยางแพรหลายนั้น มักอิงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่
ค านึงถึงระดับรายไดหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่บุคคลสามารถด ารงชีพไดตามมาตรฐานขั้นต่ าาที่ยอมรับในแตละ
สังคม อยางไรก็ตาม ในระยะตอ ๆ มาไดมีความพยายามที่จะนิยาม “ความยากจน” ใหครอบคลุมมิติที่
หลากหลายขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (อางใน มนัส สุวรรณ, 
2549) ไดใหความหมายของความยากจนวา เปนสภาพของการไมมีทรัพยของมนุษยอยางไรก็ตาม ไดมีความ
พยายามที่จะใหมีความชัดเจนในความหมายของ “ความยากจน” มากขึ้นดวยการน าเสนความยากจน 
(Poverty Line) มาเปนเกณฑเพ่ือก าหนด   วาใครที่ตองถูกแบงชั้นวาเปนคนยากจน ทั้งนี้เสนความยากจนเป
นเกณฑที่ค านวณจากมาตรฐานความตองการอาหารและสินคาจ าเปนขั้นต่ําที่เพียงพอตอการด ารงชีวิตของแต
ละคน ในป 2547 เสนความยากจนของประเทศไทยจะอยูที่ 1,242 บาท/คน/เดือน หรือ 41.40 บาท/คน/วัน 
(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545 และ www.nesdb.or.th) ส านักงานโครงการพัฒนาแห
งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP, 2000)  
 ปัญหาความยากจน (Poverty) คือ สภาพการด ารงชีวิตของบุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และไม่สามารถจะบ าบัดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนเป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ต่ า
กว่าระดับมาตราฐานที่สังคมวางไว้หรือสภาพการด ารงชีวิตของบุคคลที่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ไม่สามารถจะ
หาสิ่งจ าเป็นมาสนองความต้องการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเพียงพอ จนท าให้บุคคลนั้นมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมวางไว้ ความยากจนขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละสังคมท าให้มี
ผลกระทบในหลายด้านตามมา เช่น กระทบต่อบุคคลและครอบครัว ท าให้บุคคลสูญเสียบุคลิกภาพที่ดี 
ครอบครัวขาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ ไม่สามารถจะส่งบุตรหลานเล่าเรียนได้
เท่าท่ีควร กระทบต่อสังคมเป็นภาระแก่สังคม สังคมต้องอุ้มชู ดูแลคนยากจน ท าให้ประเทศชาติไม่สามารถจะ
ทุ่มเทการพัฒนาได้ และกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไม่ม่ันคง ประเทศที่มีคนยากจนมากก็ไม่
สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้ เกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ และความไม่ม่ันคงทางสังคม เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม 
 จากปัญหาที่พบใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาแต่ละครอบครัวมีฐานะทาง
การเงินที่ไม่เท่ากัน  การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานะยากจน 
โดยจัดตั้งโครงการ ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ือให้นักศึกษามีอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็น
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การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาควบคู่ไปด้วย ท าให้การเรียนของนักศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ
มีอาชีพติดตัวนักศึกษาระหว่างการเรียนไปพร้อม ๆ กัน ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของตัวผู้ปกครอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม 
ระดับชั้น ปวช. 1–3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
  2.  เพ่ือน าผลวิจัยไปพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ิมรายได้แก่
นักศึกษา 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

จัดท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่าง
อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช. 1 – 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เพ่ือน าผลวิจัยมาเก็บเป็น
ข้อมูลพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ิมรายได้แก่นักศึกษา 
 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร  
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 – 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ จ านวน 34 คน 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา    
  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานยากจน เพ่ือให้นักศึกษา
มีการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อนักศึกษามีอาชีพที่ดีข้ึนก็จะท าให้การเรียนของตัวนักศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน และมี
อาชีพติดตัวนักศึกษาระหว่างการเรียนไปพร้อม ๆ กันเพ่ือนแบ่งเบาภาระของตัวผู้ปกครอง โดยอาจารย์ได้
จัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจครอบครัวของนักศึกษา 
  2. น าผลวิจัยไปพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ิมรายได้แก่นักศึกษา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 1 – 3 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการต่างๆจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.  กรอบแนวคิดเก่ียวกับความจน 
2.  ประเภทของคนจน 

        
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความยากจน 
  ปญหาความยากจนเปนปญหาในเชิงระบบ และโครงสรางระดับชาติที่สั่งสมมานานในสังคมไทยจน
เป็นอุปสรรคส าคัญ ตอความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ แมวาภาครัฐจะใหความสนใจ ในการแกไขปญหา
ความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) เป
นตนมา แตยังไมสามารถแกไขใหบรรลุผลที่จริงจังได ขณะที่สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันไดสงผลใหปญหาความยากจน มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น ปญหาความ
ยากจน         จึงจ าเปนตองไดรับการแกไขอยางเปนองครวม ที่เชื่อมโยงมิติตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ
เมื่อกลาวถึง “ความยากจน” ค านิยามเดิมที่เขาใจและใชอยางแพรหลายนั้น มักอิงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่
ค านึงถึงระดับรายไดหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่บุคคลสามารถด ารงชีพไดตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ยอมรับในแตละ
สังคม อยางไรก็ตาม ในระยะตอ ๆ มาไดมีความพยายามที่จะนิยาม “ความยากจน” ใหครอบคลุมมิติที่
หลากหลายขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (อางใน มนัส สุวรรณ, 
2549) ไดใหความหมายของความยากจนวา เปนสภาพของการไมมีทรัพยของมนุษยอยางไรก็ตาม ไดมีความ
พยายามที่จะใหมีความชัดเจนในความหมายของ “ความยากจน” มากขึ้นดวยการน าเสนความยากจน 
(Poverty Line) มาเปนเกณฑเพ่ือก าหนด   วาใครที่ตองถูกแบงชั้นวาเปนคนยากจน ทั้งนี้เสนความยากจนเป
นเกณฑที่ค านวณจากมาตรฐานความตองการอาหารและสินคาจ าเปนขั้นต่ าที่เพียงพอตอการด ารงชีวิตของแต
ละคน ในป 2547 เสนความยากจนของประเทศไทยจะอยูที่ 1,242 บาท/คน/เดือน หรือ 41.40 บาท/คน/วัน 
(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545 และ www.nesdb.or.th) ส านักงานโครงการพัฒนาแห
งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP, 2000) ไดจ าแนกนิยาม “ความยากจน” ออกเปน 
  1. ความยากจนเชิงรายไดหรือความยากจนที่ตัวเงิน (Income Poverty) โดยจ าแนกนิยามของความ
ยากจนเชิงรายได (Income Poverty) เปนสองนัยคือ “ความยากจนขนแคน”(Extreme Poverty) หมายถึง
การขาดแคลนรายไดที่เพียงพอส าหรับบริโภคอาหารเพ่ือยังชีพซึ่งอางอิงกับระดับความตองการสารอาหารขั้น
ต่ําของรางกาย เปนความยากจนสัมบูรณ (Absolute Poverty) และ “ความยากจนโดยรวม” (Overall 
Poverty) หมายถึงการขาดแคลนรายไดที่เพียงพอตอความจ าเปนในการด ารงชีพที่มิใชอาหาร เชน เครื่องนุงห
ม สาธารณูปโภค และที่อยู รวมทั้งอาหารตามความตองการของรางกายเปนความยากจนสัมพัทธ (ซึ่งการวัด
จะเปรียบเทียบรายไดของกลุมคนที่จนที่สุดกับคนที่รวยกวา ) 
   2. ความยากจนที่ตัวคน (Human Poverty) หรือความยากไรของคน หมายถึงการขาดแคลนขีด
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในอันที่จะด ารงชีวิตไดดีไดแกการไมรูหนังสือ ภาวะทุพโภชนาการ อายุสั้น สุขภาพ
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ของมารดาไมดี และการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได ซึ่งวัดโดยออมจากการเขาไมถึงบริการพ้ืนฐานที่จ าเปนส า
หรับการคงระดับขีดความสามารถของทุนมนุษยเชน ไฟฟา สาธารณูปโภค การศึกษา การคมนาคมสื่อสารและ
ถ้าสะอาดส าหรับดื่ม เปนตน 
  สมชัย จิตสุชน (อางใน ชูสิน สีลพัทธกุล, 2547: 15 -16 ) ไดแบงประเภทของคนจนลักษณะของคน
จน และสาเหตุความยากจนไวดังนี้ 
 
ประเภทของคนจน 
สามารถแบงคนจนออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
 1. คนจนกายภาพ หมายถึงคนที่ขาดปจจัยการด ารงชีพข้ันพ้นฐาน  
 2. คนจนสัมพัทธ หรือคนจนโครงสราง หมายถึงคนที่ไมขาดปจจัยการด ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน แตขาดปจจัย
ทางสังคม เชน การศึกษา หรือเสนสายเปนตน 
 3. กลุมเสี่ยงจน ยังไมถือเปนคนจน แตมีแนวโนมกลายเปนคนจนไดในอนาคตส าหรับลักษณะของคนจน
ทั้งสามประเภทมีดังนี้ 
 
คนจนกายภาพ มีลักษณะดังนี้คือ 
 - สภาพความเปนอยแูรนแคน ขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐาน 
 - การศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษา 
 - ไมมีเงินออมและไมมีทรัพยสินใด ๆ เลย (ทั้งถาวรและไมถาวร) 
 - มีภาระครอบครัวสูง เชน เด็กคนชราผูปวยเรื้อรังและรุนแรงคนพิการ 10 
 - เปนเกษตรกรที่ไมมีที่ท ากินเปนของตนเอง 
 - เปนแรงงานรับจางหมุนเวียนในภาคเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป 
 - เปนแรงงานที่ไดรับคาจางต่ ากวาหรือเทากับคาจางข้ันต่ าและรับภาระเลี้ยงดูในครอบครัวตั้งแตสองคนข้ึนไป 
 - เปนแรงงานเด็ก (ตองท างานทั้งที่อายุนอย ท าใหไมมีโอกาสในการศึกษาเพ่ือหลุดพนความยากจน) 
 - วางงานและไมมีรายไดทางอ่ืน 
   คนจนประเภทนี้จะพบวาไมคอยมีการยายถิ่นมากนักไมคอยเปนที่รูจักของชุมชนหรือสังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู หาตัวยาก เมื่อพิจารณาในดานมหภาคพบวาเมื่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้นจะส
งผลท าใหรายไดของคนจนกลุมนี้เพ่ิมขึ้น และสามารถหาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีพได ท าใหหลุดพนจาก
ความยากจนประเภทนี้ได อยางไรก็ตามหากคนจนประเภทมีลักษณะจนเรื้อรังหรือจนดักดานจะมีโอกาสหลุดพ
นความยากจนยากมากส าหรับสาเหตุความยากจนในคนจนกายภาพที่ส าคัญไดแก การมีที่ดินไมเพียงพอต
อการท ากินอันเกิดจากการมีสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้นแตมีที่ดินเทาเดิม การที่ไมมีทุนทางสังคมขาดญาติพ่ีน
องในชุมชน และการขาดแคลนทักษะทางการเกษตร ซึ่งจะพบไดในคนจนรุนอายยุังนอย (นอยกวา 25 ป ) 
 
คนจนสัมพัทธหรือคนจนโครงสราง มีลักษณะดังนี ้
 - มีที่ดินนอยหรือไมเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 
 - ไมมีเงินออมและไมมีทรัพยสินถาวร (อาจมีทรัพยสินไมถาวรอยูบาง) หรือมีแตมูลคาต่ า 
 - เปนแรงงานที่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานเทานั้น อาจไดรับคาจางขั้นต่ าแตมีภาระเลี้ยงดูในครอบครัวตั้งแต 3 คนขึ้น
ไป ท าใหยังไมพนจากความยากจน 
 - การศึกษาไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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 - อาชีพหาบเร โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารและมีปริมาณขายไมมากซึ้อมาตอนเชาและตองขายใหหมด
ในแตละวัน 
  คนจนประเภทนี้จะพบวาแนวโนมการจัดองคกรมากขึ้น มีการเรียกรองสิทธิและการชวยเหลือจากรัฐ
และสังคมมาก เปนที่รับรูและรับทราบถึงการด ารงอยูในสังคมโดยทั่วไป เมื่อพิจารณาในมหภาค พบวาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูง ไมท าใหขนาดของคนจนกลุมนี้ลดลงและจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น การกระจาย
รายไดของคนในสังคมไมดี 
 
  ส าหรับสาเหตุความยากจนในคนจนโครงสรางที่ส าคัญไดแก การที่ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีไมทั่วถึง การที่ไดรับขอมูลขาวสารนอย (โดยเปรียบเทียบกับชนชั้นกลางนายทุน ขาราชการ) และมีการมีทุน
ทางสังคม แตเปนระบบอุปถัมภอ านาจตอรองต่ ากลุมเสียงจน มีลกษณะดังนี้ 
 - เปนเกษตรกรที่มีท่ีดนิท ากินพอเพียง แตอาจมีคุณภาพต่ าาหรือสภาพภูมิประเทศ 
ไมดีนักและอาจขาดเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการท าการเกษตรท าใหตองกหูนี้นอกระบบ 
 - มีทรัพยสินถาวรอยูบางแตมีจ านวนนอยหรือมูลคาต่ าา 
 - เปนลูกจางที่มีรายไดสูงพอสมควรแตไมมั่นคง (เชนลูกจางชั่วคราว) 
 - อายุมากหรือไมมีทักษะแรงงานที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหมมีโอกาสถูกปลดจากงานสูงกวาแรงงาน
ทั่วไป 
 - ท างานทีมี่ความเสี่ยงตออุบัติเหตุสูง 
 - แผงลอยที่ไมมีหลักแหลงที่ตั้งแนนอน ตองเปลี่ยนที่ขายไปเรื่อย ๆ 
 - ขาดความรูในการวางแผนชีวิตและวางแผนการบริโภคท่ีดี 
   
  โดยสรุปแลวสาเหตุของความยากจนสามารถแบงไดเปนสองแนวทางใหญ ๆ คือสาเหตุจากปจจัย
ภายใน ไดแกการมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพต่ าา เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนาทักษะ ตาง ๆ รวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนนอกจากนี้การมีปญหา
สุขภาพ และการมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญประกอบกับการมีทรัพยสินและที่ดินในการท า
กินนอย ปจจัยเหลานี้    ลวนเปนสาเหตุภายในบุคคลที่ท าใหบุคคลกลายเปนคนจนไดสาเหตุจากปจจัย
ภายนอกไดแกนโยบายการพัฒนาที่ไมสมดุลของภาครัฐ ที่เนนพฒันาเมืองมากกวาพัฒนาชนบทหรือการพัฒนา
ชนบทที่เนนแตทุนทางกายภาพโดยขาดการสงเสริมทุนทางสังคม เนนการสงเสริมอุตสาหกรรมมากกว
าการเกษตร เนนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
ตางๆเพ่ือการพาณิชยโดยไมไดค านึงถึงความยั่งยืน เนนเปาหมายการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากกวา
การกระจายรายได เนนการเปดประเทศมากเกินไปในขณะที่ยังไมมีมาตรการรองรับผลกระทบในดานตาง ๆ ที่
ดีพอ กระบวนการทางกฎหมายที่เปนตัวสรางความเหลื่อมล้ าในสังคมและระบบราชการ 
 
วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  วรายุทธ พลาศรี (2555) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันคนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ในเขตชนบท
ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1 โดยในปี2553 มีคนยากจนในเขตชนบทจ านวน 4.5 ล้านคน หรือร้อยละ 88.76 
ของคนยากจนทั้งประเทศ และภาคที่มีจ านวนคนยากจนมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีคน
ยากจนร้อยละ 59.16 ของคนยากจนทั้งประเทศ ทั้งนี้การทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนใน
ชนบทจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการที่จะลดความ
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ยากจนของครัวเรือนในชนบท จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนใน
ชนบท แต่อย่างไรก็ตามจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเลือกศึกษาความยากจนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่วิจัยในครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 1 – 3 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพเศรษฐกิจครอบครัวของนักศึกษา  ผู้วิจัยได้วางแผนการ
ด าเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม และได้ด าเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 – 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่าง
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ านวน 34 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.  แบบสอบถาม 

ขั้นตอนการด าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  ( Analysis) 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ประชากร คือ 

นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 – 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   จ านวน  34  คน 

1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยการ หาค่าร้อยละ 

  2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามส ารวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษา โดยมี
ล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 
1.2 สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจสภาพเศรษฐกิจครอบครัว นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 – 3 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
จ านวน 13 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจ านวน 2 ตอน  

 3.  ขั้นด าเนินการ 
      ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 น าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพเศรษฐกิจครอบครัวของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 1 – 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ  

1.2 ด าเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อแบบสอบถาม 
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4.  ขั้นสรุปวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปวิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรม 
1.2 สถิติที่ใช้ในการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล 

   การหาค่าร้อยละ  
                         ค่าร้อยละ   =          X    x  100     
                                                        N    
                         เมื่อ   X      =    คะแนนที่ได้ 

              N      =    จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ  เพ่ือน าผลวิจัยไปพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ เพ่ิมรายได้แก่
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพครอบครัวของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ    จ านวน 34  คน โดยวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
  ผลการประเมินแบบสอบถามของนักศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพครอบครัวนักศึกษา 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพครอบครัวของนักศึกษา 
ข้อที่ 1 รายได้ / เดือน ของผู้ปกครอง 

รายได้ / เดือน ของผู้ปกครอง จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย (%) 

น้อยกว่า 5,000     บาท / เดือน 
5,000 – 7,000     บาท / เดือน 
7,000 – 9,000     บาท / เดือน 
9,000 – 11,000   บาท / เดือน 
11,000 – 13,000  บาท / เดือน 
13,000 – 15,000  บาท / เดือน 
มากกว่า 15,000    บาท / เดือน 

 

0 
12 
8 
7 
3 
2 
2 

0 
35.29 
23.52 
20.58 
8.82 
5.88 
5.88 

รวม 34 100 

 

 จากตารางที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ในเรื่องรายได้ของผู้ปกครองพบว่าโดยเฉลี่ย
แล้วผู้ปกครองมีรายได้อยู่ที่ 5,000 – 7,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 35.29 จ านวน 12 คน รายได้ 7,000 
– 9,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 23.52 จ านวน 8 คน รายได้ 9,000 – 11,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 
20.58 จ านวน 7 คน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพครอบครัวของนักศึกษา 
ข้อที่ 2 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย (%) 

      ประถมศึกษา 
      มัธยมศึกษา 
      อนุปริญญา 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 
      ไม่ได้รับการศึกษา 

  

10 
20 
2 
2 
0 
0 
0 

29.41 
58.82 
5.88 
5.88 

0 
0 
0 

รวม 34 100 

 
 จากตารางที่ 2 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ในเรื่องระดับการศึกษาของผู้ปกครองพบว่า
โดยเฉลี่ยแล้วผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 58.82 จ านวน 20 คน จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 29.41 จ านวน จบการศึกษาระดับอนุปริญญาปละปริญญาตรี เฉลี่ยร้อยละ 
5.88 จ านวน 2 คน ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพครอบครัวของนักศึกษา 

ข้อที่ 3 จ านวนการใช้เงินของนักศึกษา / สัปดาห์ 

จ านวนการใช้เงินของนักศึกษา / สัปดาห์ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย (%) 

      น้อยกว่า 200 บาท / สัปดาห์ 
      200 – 300   บาท / สัปดาห์ 
      300 – 400   บาท / สัปดาห์ 
      400 – 500   บาท / สัปดาห์ 
      มากกว่า 500 บาท / สัปดาห์ 

2 
26 
3 
2 
1 

5.88 
76.47 
8.82 
5.88 
2.94 

รวม 34 100 
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 จากตารางที่ 3 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ในเรื่องจ านวนการใช้เงินของนักศึกษาต่อ
สัปดาห์พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วใช้เงิน 200 – 300 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 76.47 จ านวน 26 คน  ใช้เงิน 
300 – 400 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 8.82 จ านวน 3 คน  ใช้เงิน 400 – 500 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อย
ละ 5.88 จ านวน 2 คน ตามล าดับ  
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บทท่ี   5 
การสรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษาระดับชั้น ปวช.   
1–3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  แสดงให้เห็น
ว่า ในเรื่องรายได้ของผู้ปกครองพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 5,000 – 7,000 บาทต่อ
เดือน เฉลี่ยร้อยละ 35.29 จ านวน 12 คน  รองลงมารายได้ 7,000 – 9,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 23.52 
จ านวน 8 คน และล าดับสุดท้ายรายได้ 9,000 – 11,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 20.58 จ านวน 7 คน ใน
เรื่องระดับการศึกษาของผู้ปกครองพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
เฉลี่ยร้อยละ 58.82 จ านวน 20 คน รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 29.41 จ านวน 
และอันดับสุดท้ายจบการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เฉลี่ยร้อยละ 5.88 จ านวน 2 คน ในเรื่อง
จ านวนการใช้เงินของนักศึกษาต่อสัปดาห์พบว่าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เงิน 200 – 300 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ย
ร้อยละ 76.47 จ านวน 26 คน รองลงมาใช้เงิน 300 – 400 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 8.82 จ านวน 3 คน  
และล าดับสุดท้ายใช้เงิน 400 – 500 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 5.88 จ านวน 2 คน  

 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนักศึกษาระดับชั้น ปวช . 1–3  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ในครั้งนี้พบว่า โดย
ส่วนมากรายได้ของครอบครัวอยู่ที่ 5,000 – 7,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 35.29  ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองจบระดับมัธยมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 58.82  จ านวนการใช้เงินของนักศึกษาต่อสัปดาห์ 200 – 300 
บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 76.47 ดังที่ วรายุทธ พลาศรี (2555) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันคนยากจนส่วนใหญ่
ของประเทศอาศัยอยู่ในเขตชนบทดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1 โดยในปี2553 มีคนยากจนในเขตชนบทจ านวน 
4.5 ล้านคน หรือร้อยละ 88.76 ของคนยากจนทั้งประเทศ และภาคที่มีจ านวนคนยากจนมากที่สุดคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีคนยากจนร้อยละ 59.16 ของคนยากจนทั้งประเทศ ทั้งนี้การทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อความยากจนของครัวเรือนในชนบทจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐในการที่จะลดความยากจนของครัวเรือนในชนบท จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่มี
ผลต่อความยากจนของครัวเรือนในชนบท  

   
ข้อเสนอแนะ 
 1. น าผลการวิจัยไปจัดตั้งโครงการศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนยัพ 
 2. จ านวนประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยควรให้ครอบคลุมให้ครบทุกช้ันป ี
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ภาคผนวก 
 
1. แบบสอบการศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
    คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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แบบสอบถามการศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 – 3 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์
ซ่อม-อิเล็กทรอนิกส์เทคโนพายัพ 
 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ให้นักศึกษาเป็นผู้ตอบ มี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ให้นักศึกษาเลือกตอบลงในช่องว่าง  
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพครอบครัวนักศึกษา ให้นักศึกษาเลือกตอบลงในช่องว่าง 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. นักศึกษาห้อง  ....................... 
2. เพศ        ชาย  หญิง 
3. อายุ        ต่ ากว่า 16 ปี      16-18 ปี        มากกว่า 18 ปี 
4. มีการท างานเสริมระหว่างเรียนหรือไม่     มี   ไม่มี 
5. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน     รถส่วนตัว รถเดือน       อ่ืนๆ.................. 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพครอบครัวนักศึกษา 

1. รายได้ / เดือน ของผู้ปกครอง 
      น้อยกว่า 5,000     บาท / เดือน 
      5,000 – 7,000     บาท / เดือน 
      7,000 – 9,000     บาท / เดือน 
      9,000 – 11,000   บาท / เดือน 
      11,000 – 13,000  บาท / เดือน 
      13,000 – 15,000  บาท / เดือน 
      มากกว่า 15,000    บาท / เดือน 
 

2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
      ประถมศึกษา 
      มัธยมศึกษา 
      อนุปริญญา 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 
      ไม่ได้รับการศึกษา 
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3. จ านวนการใช้เงินของนักศึกษา/สัปดาห์ 
      น้อยกว่า 200 บาท / สัปดาห์ 
      200 – 300   บาท / สัปดาห์ 
      300 – 400   บาท / สัปดาห์ 
      400 – 500   บาท / สัปดาห์ 
      มากกว่า 500 บาท / สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นายภาสกร  เย็นใจ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  98/4 หมู่ 4 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประวัติการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัญฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ประวัติการท างาน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 


