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บทคัดยอ
ปจจุบันนี้ ผูคนในสังคมทุกภาคสวนในประเทศไทย ตางก็ไดรับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน
ทีผ่ คู นทัว่ โลกสามารถเชือ่ มตอถึงกันอยางไรพรมแดน รวมถึงการเติบโตของการซือ้ สินคาและบริการผานเครือขาย
สังคมออนไลน และกระแสของคานิยมในสังคมแบบวัตถุนยิ ม โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลทีส่ ว นใหญเปนกลมุ
วัยรนุ หญิง อันเปนเปาหมายของการโฆษณาขายสินคาตามแฟชัน่ ทัว่ ไป และการใชสงิ่ ของเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ซึง่ มีราคาสูง รวมถึงการใชจา ยเกินความจำเปนตางๆ นักศึกษาพยาบาลเหลานีจ้ งึ มีความจำเปนตองรเู ทาทันตนเอง
และรับมือกับกระแสสังคมวัตถุนยิ มได บทความนีไ้ ดนำเสนอแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล 5 แนวทาง ไดแก (1) การใหนกั ศึกษารับรคู วามสำเร็จของการประหยัด (2) การสงเสริมให
นักศึกษารจู กั คิดกอนการใชจา ยเงิน (3) การมีตน แบบในการประหยัด (4) การฝกใหนกั ศึกษารจู กั การออม และ
(5) การเสริมสรางความรอบรทู างการเงิน แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาลนี้
สามารถใชเปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนใหนกั ศึกษาเห็นคุณคาของการบริโภคทีต่ อบสนองตอความ
จำเปน มากกวาความตองการตามคานิยมแบบวัตถุนยิ ม อันจะเปนการสงเสริมพฤติกรรมประหยัดและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลใหสามารถดำรงชีวติ อยใู นสังคมวัตถุนยิ มยุคปจจุบนั ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
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Abstract
Nowadays people in every sector of Thailand are affected by globalization the phenomenon that
creates the borderless world in which people from around the world can connect to each other. Together with
this trend, e-commerce business is growing. Meanwhile, increasing materialistic values have been found,
particularly among nursing students. The majority of these students are female adolescents the target
audiences of advertisements of several trendy products such as clothes and high-end technology gadgets.
Aside from that, overspending has been found among them as well. Accordingly, nursing students need to be
mindful of these materialistic issues and be able to deal with the issues effectively. This article aims to present
five principles regarding the promotion of economical behaviors for nursing students: (1) enabling nursing
students to acknowledge positive consequences of economical behaviors, (2) encouraging nursing students to
spend cautiously, (3) suggesting a role model of economical behaviors, (4) training nursing students in saving
behaviors, and (5) promoting financial literacy. These principles can be applied in the development of
instructional materials guiding nursing students to realize the values of consumption of necessities rather
than consumption on demand for luxury. This is to enable nursing students to enhance their economical
behaviors, with desirable quality of life, in the current materialistic world.
Keywords: Economical behaviors, Nursing students

บทนำ
พฤติกรรมประหยัดเปนเรื่องที่ถูกปลูกฝงมานานใน
สังคมไทย และถูกปลูกฝงมาตัง้ แตวยั เด็กเชน เพลงหนาที่
เด็ก (เด็กเอยเด็กดี) ที่ ชอมุ ปญจพรรค เปนผขู บั รองตัง้ แต
ป พ.ศ 2498 ระบุหนาทีห่ นึง่ ของเด็กคือ รจู กั ออมประหยัด
ที่ใชเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมประหยัดอยางตอเนื่องกันมา
ยาวนานถึงปจจุบนั (Culture Surveillance Bureau, 2013)
อีกทัง้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชีแ้ นะแก
พสกนิกรชาวไทย เพือ่ เปนแนวทางในการดำเนินชีวติ และ
การพัฒนาตนเองใหกา วหนาอยางเปนขัน้ ตอน และสามารถ
พึง่ พาตนเองเกิดความพอมีพอกินพอใชได ซึง่ รัฐบาลไทย
หลายยุคหลายสมัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
มี พ ฤติ ก รรมประหยั ด เก็ บ ออม โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต (Srirattanakull,

Tiraphairote, & Suvithayasiri, 2016) แตในปจจุบัน
การกาวสยู คุ โลกาภิวตั น ทีค่ นในสังคมใหความสำคัญกับ
วั ต ถุ ม ากกว า คุ ณ ค า ความรู สึ ก ทางจิ ต ใจ มี ค วามอยาก
ไดอยากครอบครองทางวัตถุมากขึน้ เกิดคานิยมแบบวัตถุ
นิยมที่ใหความสำคัญกับเงิน ตลอดจนวัตถุอำนวยความ
สะดวกตางๆ (Sereetrakul, 2013) สงผลใหเด็กและวัยรนุ
ไทยจำนวนไมนอยใหความสำคัญกับวัตถุสิ่งของ เชน
โทรศั พ ท มื อ ถื อ เครื่ อ งแต ง กาย เครื่ อ งประดั บ จนมี
ความตองการใชจา ยเกินตน ขาดการเก็บออม (Samutachak,
& Kanchanachitra, 2014) จนหลายครัง้ ทีเ่ ด็กและเยาวชน
ที่ขาดคุณธรรมดานการประหยัด อาจเกิดการเรียนรูและ
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปวาวัตถุสิ่งของตางๆ นั้น
สือ่ ถึงคุณคาของบุคคล (Office of the Education Council,
2008) นักศึกษาพยาบาลเปนกลมุ วัยรนุ และสวนใหญเปน
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เพศหญิง ซึง่ นับเปนกลมุ เปาหมายของสินคาโฆษณาตางๆ
(Loudon & Bitta, 1993) ประกอบกับการทีต่ อ งมาอาศัย
อยูในหอพักพยาบาล ตองหางจากการกำกับดูแลของ
ครอบครั ว รวมถึ ง ต อ งบริ ห ารจั ด การค า ใช จ า ยต า งๆ
ดวยตนเอง สงผลใหนกั ศึกษาพยาบาลทีข่ าดทักษะในการ
บริหารจัดการตนเองหรือมีคุณธรรมดานการประหยัด
และอดออมต่ำ มีแนวโนมทีจ่ ะไดรบั อิทธิพลของคานิยม
แบบวัตถุนิยมและมีพฤติกรรมการใชจายเงินไปกับการ
ซื้ อ หาของใช ที่ เ กิ น ความจำเป น ไม ว า จะเป น เสื้ อ ผ า
กระเปา รองเทา โทรศัพทมอื ถือ อันเปนการบริโภคตาม
กระแสวัตถุนยิ ม (Samutachak & Kanchanachitra, 2014)
ดังนั้นบทความวิชาการฉบับนี้มุงนำเสนอแนวทางการ
สงเสริมพฤติกรรมประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล
โดยเน น ที่ ส าระเกี่ ย วกั บ ความหมายของพฤติ ก รรม
ประหยัด ความจำเปนตองสงเสริมพฤติกรรมประหยัด
สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรม
ประหยัดของนักศึกษาพยาบาล และแนวทางการสงเสริม
พฤติกรรมประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล อันจะเปน
การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดและอดออม และ
เป น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลให
สามารถดำรงชีวิต อยูในสังคมวัตถุนิยมยุคปจจุบันได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
ความหมายของพฤติกรรมประหยัด
พฤติกรรมประหยัด เปนคุณธรรมหนึ่งในคุณธรรม
พืน้ ฐาน 8 ประการ ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย
เรงรัดการปฏิรปู การศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู
เพื่ อ ใช เ ป น เป น พื้ น ฐานของกระบวนการเรี ย นรู ทั้ ง นี้
เด็กและวัยรนุ ผทู ไี่ ดรบั การบมเพาะคุณธรรมในดานความ
ประหยั ด จะเข า ใจถึ ง ฐานะการเงิ น ของตนไม ใ ช จ า ย
สุ รุ ย สุ ร า ยเกิ น ตั ว รู จั ก คุ ณ ค า ของเงิ น และรู จั ก เก็ บ ออม
(Office of the Education Council, 2008) ซึง่ สอดคลองกับ
คานิยมหลักของไทย 12 ประการ เกี่ยวกับการดำรงตน
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจักอดออมไวใช
เมื่ อ ยามจำเป น มี ไ ว พ อกิ น พอใช ถ า เหลื อ ก็ แ จกจ า ย
จำหนาย ขยายกิจการเมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกัน
ทีด่ ี (Office of the Basic Education Commission, 2016)

3

สำหรับความหมายของคำวา "ประหยัด" ในบริบททาง
เศรษฐกิจหมายถึง การออมรายไดที่เหลือหลังจากหัก
การบริโภคในปจจุบนั ในชวงระยะเวลาหนึง่ การประหยัด
จึ ง ถื อ เป น ส ว นที่ เ หลื อ ของรายได ล บด ว ยการบริ โ ภค
ในปจจุบนั สวนในบริบททางจิตวิทยา ประหยัด หมายถึง
กระบวนการทีไ่ มใชเงินในชวงเวลาปจจุบนั เพือ่ ใชในอนาคต
(Warneryd, 1999; Kamarudin&Hashim, 2018) อีกทั้ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นั้นได
นิ ย ามคำว า "ประหยั ด " ไว ว า หมายถึ ง "การยั บ ยั้ ง
ระมั ด ระวั ง ใช จ า ยแต พ อควรแก ฐ านะ" ดั ง นั้ น ผู ที่ มี
พฤติ ก รรมความประหยั ด จะเรี ย นรู ที่ จ ะดำเนิ น ชี วิ ต
ในรูปแบบทีเ่ รียบงาย ประมาณไดถงึ ฐานะการเงินของตน
ถนอมใชจา ยตามฐานะตน ดานกระทรวงศึกษาธิการไดให
ความหมายของพฤติ ก รรมการประหยั ด ว า หมายถึ ง
ผู ที่ ดำเนิ น ชี วิ ต ความเป น อยู อ ย า งเรี ย บง า ย รู จั ก ฐานะ
การเงิ น ของตน คิ ด ก อ นใช คิ ด ก อ นซื้ อ เก็ บ ออม
ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของอยางคุมคา เปนการใชใน
ปริมาณนอย แตกอใหเกิดประโยชนสูงสุดไมฟุมเฟอย
ฟุงเฟอ รูจักทำบัญชีรายรับรายจายของตนเองอยูเสมอ
(Office of the Education Council, 2008)
จะเห็นไดวา พฤติกรรมประหยัด จึงเปนการกระทำที่
แสดงออกถึงการใชจา ยทีไ่ มฟมุ เฟอย ไมกอ หนีส้ นิ เลือก
ซือ้ เฉพาะสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คา มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคมุ คา
และใหเกิดประโยชนสงู สุดจากการใชจา ย รวมถึงการเก็บ
เงินสวนทีเ่ หลือจากการบริโภคในลักษณะของการออมไว
ใชจา ยทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
ความจำเปนตองสงเสริมพฤติกรรมประหยัดสำหรับนัก
ศึกษาพยาบาล
การกาวเขาสยู คุ โลกาภิวตั นทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางความคิดและคานิยมของคนในสังคม เกิดกระแสคา
นิยมแบบวัตถุนยิ ม อีกทัง้ คานิยมแบบวัตถุนยิ มถูกกระตนุ
จากความเจริญทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันดวยการสื่อ
สารทีร่ วดเร็วและทันสมัย รวมทัง้ การแขงขันทางเศรษฐกิจ
และบุคคลใกลชดิ คานิยมแบบวัตถุนยิ มจึงเปนความเชือ่
ของปจเจกบุคคลที่ใหความสำคัญแกเงินและสิ่งที่เปน
รูปธรรม ตลอดจนวัตถุอำนวยความสะดวกตาง ๆ เปนการ
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ใช ชี วิ ต เพื่ อ การใฝ ห าและมุ ง ครอบครองทรั พ ย ส มบั ติ
(Sereetrakul, 2013) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ
คานิยมแบบวัตถุนยิ มของคนในสังคมเหลานี้ ลวนสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงบริบทของสิ่งแวดลอมของเด็กและ
วัยรนุ รวมถึงนักศึกษาพยาบาลทีอ่ ยใู นชวงวัยรนุ ดวย เชน
เดียวกับวัยรุนไทยอื่นๆ นักศึกษาพยาบาลเองก็ไดรับ
คานิยมแบบวัตถุนิยมมาจากการที่สื่อมวลชนไดเผยแพร
ภาพและขาวสารทีส่ ะทอนใหเห็นเกีย่ วกับคานิยมในเรือ่ ง
ความหรูหราฟมุ เฟอย มากกวาการสงเสริมพฤติกรรมความ
ประหยัดและการอดออม ประกอบกับรูปแบบการจับจายใช
สอยในปจจุบนั มีชอ งทางทีห่ ลากหลายมากขึน้ กวาในอดีต
โดยเฉพาะเมือ่ มีอนิ เทอรเน็ต การซือ้ ของออนไลน ซึง่ เปน
รูปแบบใหมในการเลือกซื้อของและเปนชองทางที่เปน
ที่นิยมในกลุมนักศึกษาวัยรุน (Chirdchupunseree &
Chantuk, 2016) หากนักศึกษาเหลานี้ไมระมัดระวังการ
ใชจา ย อาจทำใหประสบปญหาทางการเงิน แตถา นักศึกษา
เรียนรูที่จะประหยัด รูจักการออมเงิน จะใหนักศึกษา
สามารถดำรงชีวติ ไดอยางมีความสุข (Sereetrakul, 2014)
จากขอมูลการสำรวจและวิจยั ทีด่ ำเนินการทัว่ ประเทศ
โดยมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลังในป พ.ศ.
2556 (Fiscal Policy Research Institute Foundation, 2013)
ทีส่ อบถามทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ตี อ เงินในหลายๆ พืน้ ที่
พบวาสวนใหญนกั ศึกษามีเงินออมไมมากพอทีจ่ ะจัดการ
กับสถานการณที่ไมคาดคิดมากอนได หรือในบางราย
ก็ ไ ม มี เ งิ น ออมเลย ในด า นของผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเงิ น
นั ก ศึ ก ษาจำนวนมากมี บั ญ ชี อ อมทรั พ ย กั บ ธนาคาร
แตสวนใหญไมมีการวางแผนทางการเงิน และพบวา
มีนกั ศึกษาจำนวนมาก โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาวัยรนุ
ที่กำลังศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
ที่รูสึกพึงพอใจกับระดับการบริโภคและการใชจายใน
ปจจุบันของตนเอง (Kenan Foundation Asia, 2015)
ซึง่ ในหลายๆกรณีนกั เรียนนักศึกษาตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ
หรือการบริการตามกระแสสังคมวัตถุนยิ ม สอดคลองกับ
การศึกษาของภูเบศร สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา
(Samutachak & Kanchanachitra, 2014) พบวากลมุ ตัวอยาง
ซึ่งเปนนักเรียนนักศึกษาอายุตั้งแต 12-18 ป มีคะแนน

ความเปนวัตถุนยิ มสูงกวาพฤติกรรมอืน่ ๆ ถึงแมสถาบัน
การศึกษาหลายแหงพยายามใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหนักศึกษานำมาใชในการดำรงชีวิต แตจาก
ผลสำรวจความเขาใจของวัยรุนไทยตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 1,908 คน พบวามี 6 พฤติกรรมสำคัญ
ของวัยรนุ ทีม่ องวาสวนทางกับการใชชวี ติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3 อันดับแรกไดแก การใชจา ยฟมุ เฟอย
รอยละ 28.44 รับประทานอาหารราคาแพงรอยละ 21.8
และใชชวี ติ หรูหราเกินจำเปนรอยละ 10.15 (Khahawong,
2016) นอกจากนีน้ กั เรียนนักศึกษาวัยรนุ ในปจจุบนั อยใู น
ชวงวัยตามเจเนอเรชัน่ (Generation) ทีเ่ รียกวา Gen Z (ผทู ี่
เกิดปพ.ศ.2544 เปนตนไป) เปนชวงวัยที่มีความรอบรู
ทางการเงินพืน้ ฐานยังไมดนี กั ยังไมเห็นความสำคัญของ
การตั้งเปาหมายทางการเงินระยะยาว เนนเพียงสามารถ
ใชเงินที่ไดมาใหเพียงพอตอคาใชจาย รวมทั้งยังไมเห็น
ความสำคัญของการเก็บออม และไมไดเก็บออมในวิธีที่
เหมาะสม (Bank of Thailand, 2016) พฤติกรรมการใชจา ย
เชนนีก้ ำลังทำใหเกิดขอวิตกวา จะทำใหนกั เรียนนักศึกษา
วัยรุนซึ่งเปนกลุมประชากรที่จะเปนรากฐานและเปน
กำลั ง หลั ก อั น สำคั ญ ในการพั ฒ นาสั ง คมไทยที่ เ ข า สู
สังคมผสู งู อายุ และเปนกำลังหลักในการดูแลผสู งู อายุ และ
เด็ ก ในอนาคตจะมี ค วามเสี่ ย งต อ ความเป น วั ต ถุ นิ ย ม
(Sereetrakul, 2013)
นักศึกษาพยาบาลนับเปนนักศึกษาวัยรุน และสวน
ใหญเปนนักศึกษาหญิงที่มีแนวโนมการอยูในกระแส
สังคมวัตถุนยิ ม และบริโภคนิยม (Loudon, & Bitta, 1993)
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเหล า นี้ ม าจากครอบครั ว
ชนชัน้ กลางทีม่ กั มีการใชเงินเพือ่ ใชในการศึกษา คาใชจา ย
ในการดำรงชีพ และภาษีสงั คมสูง ไมวา จะเปน การแตงตัว
การใชสงิ่ ของดานเทคโนโลยีทที่ นั สมัยซึง่ มีราคาสูง แฟชัน่
เชน เครือ่ งประดับ เครือ่ งบำรุงผิวพรรณ (Chirdchupunseree
& Chantuk, 2016) จะเห็นไดวา สินคาเหลานี้ เปนรายการ
สินคาที่กลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของนักศึกษาวัยรุน
รวมถึงนักศึกษาพยาบาลซึง่ สะทอนถึงลักษณะการบริโภค
ตามคานิยมวัตถุนยิ ม และการใชจา ยเกินวัย (Samutachak
& Kanchanachitra, 2014) ดังจะเห็นไดจากการศึกษา
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เกี่ยวกับพฤติกรรมประหยัด และการออมของนักศึกษา
พยาบาล พบวานักศึกษาพยาบาลไมมรี ายรับสวนตัวสุทธิ
เหลือเพือ่ การออม จึงไมมเี งินออมหรือ ถึงแมจะมีการออม
แตก็เปนการออมในระยะสั้น เมื่อมีเงินไมเพียงพอกับ
คาใชจายก็นำเงินออมมาใชเนื่องจากมีคาใชจายสำหรับ
การบริโภค และซื้อสินคาและบริการทางสุขภาพเชน
ซือ้ เสือ้ ผาตามแฟชัน่ ตามสมัยนิยม ใหรางวัลตนเองโดยซือ้
สิง่ ของตามทีต่ อ งการ รวมทัง้ นักศึกษาสวนใหญไมมกี าร
จดบัญชีรายรับรายจาย (Srirattanakull et al., 2016:
Maneelarp et al., 2018) อีกทัง้ การจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลในปจจุบันยังขาดการพัฒนาความรอบรู
ทางการเงิน (Financial literacy) ทำใหนักศึกษาอาจเกิด
ปญหาทางดานการเงินขึน้ (Chirdchupunseree & Chantuk,
2016) ดั ง นั้ น การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาลในยุควัตถุนยิ ม จึงเปน
สิ่งที่สำคัญที่จะชวยใหนักศึกษามีการสรางภูมิคุมกันให
ตนเองสำหรับอนาคต สงผลใหนักศึกษาไดมีการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยใหสามารถดำรงชีวิตของตนเองได
อยางมีคณ
ุ คาตอไป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมประหยัดของนักศึกษา
พยาบาล
เมือ่ พิจารณาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมประหยัด
ของนักศึกษาพยาบาล พบวาไดมกี ารกลาวถึงปจจัยทีส่ ำคัญ
ดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยอืน่ ๆ ดังนี้
ปจจัยดานบุคคล พบวามี 2 ปจจัยหลักไดแก การรับรู
ความสามารถตนเอง และความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดย การรับรคู วามสามารถตนเอง (Perceived self-efficacy)
ในทีน่ หี้ มายถึง ความเชือ่ ในความสามารถของตนในการ
กระทำหรื อ ปฏิ บั ติ ง านหนึ่ ง ๆ ให สำเร็ จ ลุ ล ว งไปตาม
เปาหมายทีต่ งั้ ไว ตามแนวคิดทฤษฎีการรับรคู วามสามารถ
ของตนเอง (Self-efficacy theory) ของอัลเบริท แบนดูรา
(AlbertBandura) กลาวถึงแหลงที่สรางการรับรูความ
สามารถของตนเอง ไดแก (1) ประสบการณที่ประสบ
ความสำเร็จ (2) การเห็นตัวแบบในสังคม (3) การใชคำพูด
ชักจูง และ (4) การกระตนุ ทางอารมณ (Bandura, 1994)

5

การรับรคู วามสามารถของตนเองนี้ จะเปนสิง่ ทีส่ รางแรง
จูงใจใหนักศึกษาพยาบาลแสดงพฤติกรรมตางๆ โดย
นักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรูความสามารถตนเองสูง
จะเชื่อวาตนสามารถทำงานที่จะตองทำหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายไดสำเร็จ มีความทาทายทีจ่ ะทำงานหรือเรียนรู
สิ่งใหมๆและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงาน
นัน้ ๆ (Lamsupasit, 2013; Sutthisakorn, 2016) การรับรู
ความสามารถของตนเองจะเป น สิ่ ง กระตุ น ต อ การ
ปฏิบัติพฤติกรรมทั้งโดยตรงจากความคาดหวังผลลัพธ
ทีเ่ กิดจากการทำพฤติกรรมนัน้ ๆ และมีผลกระทบโดยออม
ผานการรับรูอุปสรรค (Bandura, 1994) ดังนั้นการที่
นักศึกษาพยาบาลมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
ก็จะทำใหนักศึกษาพยาบาลเหลานี้ตัดสินใจ เกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่จะจัดการดำเนินการกระทำ
พฤติกรรมการใชจา ยอยางประหยัด และสามารถควบคุม
ตนเองเพือ่ จัดการกับสถานการณทที่ า ทายความประหยัดได
ด ว ยความอดทนไม ท อ ถอยง า ย จนบรรลุ เ ป า หมายที่
กำหนดไว (Otto, 2013) ดังจะเห็นจากการศึกษาวิจยั ทีผ่ า น
มา สนับสนุนวาผทู มี่ กี ารรับรคู วามสามารถตนเองสูงจะมี
พฤติกรรมประหยัด และมีการจัดการและแกไขปญหาทาง
การเงินสูงดวยเชนกัน (Danes & Haberman, 2007; Otto,
2009; Lim, Heckman, Montalto, & Letkiewicz, 2014)
นอกจากการรับรูความสามารถตนเองแลว ยังมีอีก
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ ต อ พฤติ ก รรมประหยั ด คื อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนรากฐานสำคัญของ
การเรียนรู และการดำเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห จะมีความสามารถดานตางๆเหนือกวา
บุคคลอื่นทั้งดานสติปญญาและการดำเนินชีวิต การคิด
วิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เปนความคิด
ในการจำแนกแยกแยะขอมูล องคประกอบของสิ่งตางๆ
ไมวาจะเปนวัตถุ เรื่องราว เหตุการณตางๆ ออกเปน
สวนยอยๆ มีการพิจารณาใครครวญทุกดานทุกมุมอยาง
ลึกซึ้ง (Susoarat, 2008) ในดานพฤติกรรมประหยัด
หากนักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะหกอ นการใชเงิน ทำใหรจู กั
บริหารการใชจา ยเงินอยางพอดีกบั ความจำเปนของตนเอง
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เลือกใชจา ยในสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ จำเปนในการดำรงชีพ
เปนการประมาณตน และประมาณเงิน อีกทัง้ มีการยับยัง้
ใจชัง่ ใจในการตัดสินใจใชเงินทีต่ นเองมีอยู โดยคำนึงถึง
คุณคา ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดจากการใชจาย
เช น การไม ซื้ อ ไม บ ริ โ ภคสิ น ค า ที่ แ พงหรื อ ฟุ ม เฟ อ ย
หรือสินคาที่เกินความจำเปนในการดำเนินชีวิต การรูจัก
เลือกซือ้ สินคาทีม่ ปี ระโยชนตอ ตนเอง (Lersthavorntham,
Swangwatanasade, & Klayhirun, 2015; Chalimah,
Martono, & Khafid, 2019) ถานักศึกษาไมมกี ระบวนการ
คิ ด ก อ นใช เ งิ น อาจทำให พ วกเขาใช เ งิ น ได โ ดยง า ย
ขาดความคิดการไตรตรองในการใชจา ย ใชจา ยโดยขาดการ
วางแผนลวงหนา ซื้อตามความชอบอยางฉับพลันทันที
ทำใหขาดวิจารณญาณในการใชจา ยเปนเหตุใหไมสามารถ
ประหยัดได (Samutachak & Kanchanachitra, 2014;
Lersthavorntham et.al., 2015)
ปจจัยดานครอบครัว เนือ่ งจากครอบครัวเปนหนวย
ทางสังคมที่เปนตนแบบทางคานิยม จิตใจ การกระทํา
ตลอดจนบุคลิกภาพโดยรวมตอเด็ก ผานการอบรมสัง่ สอน
ของครอบครัว (Warneryd, 1999; Otto, 2013) และ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลยังมีความเกี่ยวของกับการ
เรียนรโู ดยการสังเกต หรือเลียนแบบจากสิง่ แวดลอมทีอ่ ยู
ในครอบครัว (Bandura, 1994) ดังนั้นการที่บุคคลเห็น
แบบอยางพฤติกรรมประหยัด และเก็บออมเงินจากบุคคล
ในครอบครัว เกิดความพึงพอใจและเล็งเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของการประหยัดและเก็บออมเงินวาเปนสิ่ง
ที่ มี ป ระโยชน ต อ ตนเอง และครอบครั ว บุ ค คลก็ จ ะ
แสดงออกหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัด เชน
เด็กจะสังเกตพฤติกรรมการหาเงินและใชจายเงินจาก
บุคคลใกลชิดเชน การเก็บออมเงิน การนำเงินไปฝาก
ธนาคาร การเลือกซื้อเลือกใชอยางคุมคาคุมเงินเปนตน
(Otto, 2009; Chalimah et al., 2019) บุคคลในครอบครัว
และสถานศึกษาจึงเปนตัวแบบทีส่ ำคัญ ตอการสรางคุณคา
ทางจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลในสังคมดวยเชนกัน
ปจจัยดานอื่นๆ เชน อิทธิพลของเพื่อน (Peer Influence) นักศึกษาพยาบาลวัยรุนนับเปนชวงวัยที่เพื่อน
เริม่ จะเขามามีบทบาทในการใชชวี ติ มากขึน้ เนือ่ งจากการ

ตองมาใชชวี ติ ในหอพักพยาบาล และตองหางจากครอบครัว
จึงทำใหกลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอนักศึกษา นอกเหนือจาก
ครอบครัว (Sutthisakorn, 2016; Lersthavorntham et al., 2015)
การศึกษาทีผ่ า นมา (Otto, 2009; Kamarudin&Hashim, 2018)
ไดระบุวา วัยรุนใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน เพื่อนจึงมี
บทบาทสำคัญตอการพัฒนาการดานจิตใจ อารมณ และ
พฤติกรรมของวัยรนุ มาก กลมุ เพือ่ นทำใหวยั รนุ มีตวั แบบ
และมีแหลงขอมูลปอนกลับดานพฤติกรรมลักษณะของ
เพือ่ นในวัยเดียวกันจึงมีอทิ ธิพลใหเกิดการชักจูง และการ
เลียนแบบใหมพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสมหรือไมเหมาะสมได
(Bandura, 1994) โดยเฉพาะวัยรนุ ทีอ่ ยใู นเจนเนอเรชัน่ Z
กลุ ม เพื่ อ นจะมี อิ ท ธิ ผ ลอย า งมากต อ พฤติ ก รรมต า งๆ
(Sutthisakorn, 2016) มีการศึกษาวิจยั หลายเรือ่ งทีส่ นับสนุน
ว า กลุ ม เพื่ อ นเป น ป จ จั ย มี อิ ท ธิ พ ลต อ การมี พ ฤติ ก รรม
ประหยัด และพฤติกรรมการใชจา ยในยุควัตถุนยิ มในบุคคล
(Otto, 2013; Sereetrakul, 2013; Samutachak &
Kanchanachitra, 2014 )
ปจจัยดานอืน่ ๆ ตอมา ไดแก ความรอบรทู างการเงิน
(Financial Literacy) จากแนวคิดการพัฒนาเยาวชน
เพือ่ เขาสศู ตวรรษที่ 21 ความรอบรทู างการเงินเปนดานหนึง่
ของพืน้ ฐานความรแู ละทักษะเพือ่ การดำรงชีวติ ในศตวรรษ
ที่ 21 เปนการรวู ธิ กี ารทีเ่ หมาะสมสำหรับการสรางตัวเลือก
เชิงเศรษฐศาสตร/เศรษฐกิจ และความเขาใจบทบาทในเชิง
เศรษฐศาสตรทมี่ ตี อ สังคมสิง่ แวดลอม (Office of the Basic
Education Commission, 2016) ความรอบรูทางการเงิน
หมายถึง การมีความรอบรูและความเขาใจแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ
แรงจูงใจ และความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะใชความรแู ละความเขาใจ
เหลานีใ้ นวางแผนและตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิผล ในหลากหลาย
บริบททางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ในดานการใชจา ยการเก็บออม
และการจัดการหนีส้ นิ ซึง่ เปนภูมคิ มุ กันทางการเงินสำคัญ
ทีจ่ ะชวยเพิม่ พูนความมัง่ คัง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ตนเองและครอบครัวสามารถรับมือกับความทาทายตางๆ
ได อ ย า งมั่ น คง (Bank of Thailand, 2016; Alekam,
Mohammed, Salleh, & Salniza, 2018) ความรอบรูทาง
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การเงินเปนชุดของแนวคิดทีเ่ กีย่ วของกัน 3 หลัก (Kenan
Foundation asia, 2015) คือ (1) การตระหนักรทู างการเงิน
(Financial awareness) (2) ความสามารถทางการเงิน
(Financial competence) และ (3) ความรับผิดชอบทาง
การเงิน (Financial responsibility) อีกทัง้ ความรอบรทู าง
การเงิน จะสงผลทางออมใหบคุ คลลดรายจายและเพิม่ การ
ออมเงินรายเดือน มีความตระหนักในการออมเงินที่สูง
ลดพฤติกรรมแบบวัตถุนยิ มลง และเพิม่ สมรรถนะการใช
จ า ยตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Intaravorraphat,
Chetsumon, & Traimongkolkul, 2014) ซึ่งการที่บุคคล
ในครอบครัวมีความรอบรทู างการเงินเชน มีวธิ กี ารทีจ่ ะจัด
สรรเงิน การวางกรอบงบประมาณการเงินที่เหมาะสม
มีการเก็บออม ยิง่ สงผลใหบคุ คลในครอบครัวมีพฤติกรรม
ประหยัด (Chalimah et al.,2019) มีงานวิจัยหลายเรื่องที่
ระบุวาความรอบรูทางการเงินมีความสัมพันธมากกับ
พฤติกรรมประหยัดของวัยรุน และพบวาวัยรุนที่มีระดับ
ความรอบรูทางการเงินสูงมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
ประหยัดสูง (Intaravorraphat, Buayeam, Wongthai,
Kanloung, Unjan, & Woraurai, 2012; Alekam et al., 2018;
Kamarudin & Hashim, 2018)
อยางไรก็ตาม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการประหยัด
ในนักศึกษาพยาบาลแตละชัน้ ป อาจมีความแตกตางกันไป
ในแตละชัน้ ป เชน นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 และ 2 ซึง่ อยใู นชวง
วัยรนุ ตอนปลายตองปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ความเปนอยจู าก
ครอบครัวมาอยูหอพักกับเพื่อนใหม และรุนพี่ ตองดูแล
ตนเองในทุกเรือ่ งรวมทัง้ คาใชจา ยของตนเอง พอแมเริม่ มี
บทบาทนอยลง นักศึกษาจำเปนตองคิดวิเคราะห และมี
ความรอบรทู างการเงินในการจัดสรรคาใชจา ยดวยตนเอง
เชน นักศึกษาตองมีการจัดสรรเงินกอนใชจาย ใชจาย
ใหพอดีกบั รายรับเพือ่ ไมใหตนเองเดือดรอน และไมอยาก
ไดในสิ่งที่เกินรายรับที่มี การใชเงินโดยมีการวางแผน
คาใชจา ย เพือ่ ใหรายจายสมดุลกับรายรับ รวมทัง้ คำนึงถึง
ความจำเปนและประโยชนตอ การดำรงชีวติ (Lersthavorntham
et al., 2015; Chirdchupunseree & Chantuk, 2016)
ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 และ 4 จะมีการฝก
ภาคปฏิบัติในแหลงฝกนอกวิทยาลัย และมีกิจกรรมที่
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จะเตรียมจบการศึกษา ทำใหใหนกั ศึกษาเห็นความสำคัญ
ของการประหยัดคาใชจา ยของตนเองมากขึน้ มีการจัดสรร
เงินออกเปนสวน ๆ โดยเก็บเปนเงินออมกอนใช อาจทำให
มีการออมอยางตอเนือ่ ง โดยนักศึกษามีการแสดงพฤติกรรม
การออมเงินและใชจา ยใหนอ ยทีส่ ดุ ใชเงินใหคมุ คา มีการ
ออมเงินอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง แตเปนการออม
ระยะสั้น สำหรับการวางแผนการออมในระยะยาวนั้น
มีการวางแผนการออมไวแตทำไดยาก (Lersthavorntham
et al., 2015; Maneelarp et al., 2018) มีงานวิจัยที่ศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลพบวานักศึกษา
พยาบาล มีเงินใชจา ยเพียงพอแตไมมเี งินออม (Srirattanakull
et al., 2016; Maneelarp et al., 2018)
แนวทางการส ง เสริ ม พฤติ ก รรมประหยั ด สำหรั บ นั ก
ศึกษาพยาบาล
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลใหสามารถ
ดำรงชีวติ อยใู นสังคมไดอยางมีความสุข โดยผานกระบวน
การทางการศึกษา ตองตัง้ อยบู นหลักการทีเ่ ปนการพัฒนาที่
สมบูรณรอบดาน ไมวา จะเปนทางรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา
และสังคมโดยเฉพาะสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปสกู ารมี
คานิยมแบบวัตถุนยิ มมากขึน้ สถาบันการศึกษาพยาบาล
จำเปนทีจ่ ะตองมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ใหมี
ทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาด ใหกบั ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะการสงเสริม
พฤติกรรมประหยัด ไมใชชีวิตไปตามกระแสวัตถุนิยม
ขอมูลจากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
ในชวงทีผ่ า นมานำมาสขู อ เสนอแนะแนวทางสำหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล
โดยเฉพาะแนวคิ ด ของ Bandura ในการสร า งเสริ ม
พฤติกรรมประหยัดดวยการสงเสริมการรับรคู วามสามารถ
ของตนเองผานแหลงที่สรางการรับรูความสามารถของ
ตนเอง 2 แหลงทีน่ กั ศึกษาพยาบาลสามารถฝกปฏิบตั ไิ ด
ด ว ยตนเอง ได แ ก (1) การมี ป ระสบการณ ที่ ป ระสบ
ความสำเร็จในดานการประหยัด (2) การเห็นตัวแบบ
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ในสังคม ทั้งนี้แนวทางสำหรับการสงเสริมพฤติกรรม
การประหยัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในรูปแบบตางๆ
ทัง้ 5 ดานมีดงั นี้
1. สงเสริมใหนักศึกษารับรูความสำเร็จของความ
ประหยัด
การศึกษาวิจัยที่ผานมาระบุวา บุคคลที่มีการรับรู
ความสามารถตนเองสู ง จะมี พ ฤติ ก รรมประหยั ด สู ง
ดวยเชนกัน (Otto, 2009; Danes & Haberman, 2007;
Lim et al., 2014) ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา การสงเสริมให
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลรั บ รู ค วามสามารถตนเอง หรื อ การ
สงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีความเชือ่ ในความสามารถ
ของตนเอง ในด า นการประหยั ด จะทำให นั ก ศึ ก ษา
มีพฤติกรรมประหยัดสูงตามไปดวย ทั้งนี้ Bandura
กลาวถึงแหลงที่สรางการรับรูความสามารถของตนเอง
ไดแก (1) ประสบการณทปี่ ระสบความสำเร็จ (2) การเห็น
ตัวแบบในสังคม (3) การใชคำพูดชักจูง และ (4) การกระตนุ
ทางอารมณ (Bandura, 1994) ดังนัน้ ในประเด็นของการ
สงเสริม ใหนักศึกษาพยาบาลรับรูความสำเร็จของความ
ประหยัด เพื่อสงเสริมการรับรูความสามารถของตนนั้น
ครู พยาบาล อาจตองใชคำพูดทีจ่ งู ใจใหนกั ศึกษารถู งึ คุณคา
ความประหยัด เชน เมือ่ มีความจำเปนตองใชเงินก็สามารถ
มีเงินใชเองไดโดยไมตอ งพึง่ พาผอู นื่ ประสบการณทไี่ ดรบั
ความสำเร็จจากการมีพฤติกรรมประหยัดดวยตนเอง ซึง่ ครู
อาจตองคอยๆ สรางความสามารถใหนกั ศึกษา อยางคอยเปน
คอยไปพรอมทัง้ คำพูดชักจูงรวมดวย (Lamsupasit, 2013)
จะทำใหนกั ศึกษารับรถู งึ คุณคา และประโยชนของพฤติกรรม
ประหยัด ทำใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและเลือก
ทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมประหยัดอยางตอเนือ่ ง
2. ฝกใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดกอนการใชเงิน
ทุกครั้ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความสำคัญตอ
บุคคลในการชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแกปญหา
และอุ ป สรรคต า งๆ ที่ พ วกเขาเผชิ ญ ได อ ย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และ
สามารถประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข

ปญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
(Jutarosaga,2013; Office of the Basic Education
Commission, 2016) ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาลักษณะคุณธรรม
ดานการประหยัดของนักศึกษาพยาบาล (Lersthavorntham
et al., 2015) ที่ผานมาพบวา การที่นักศึกษาจะประสบ
ผลสำเร็จในการปฏิบัติพฤติกรรมประหยัดไดนั้น มีขั้น
ตอนการเกิดพฤติกรรมจากการมีกระบวนการคิดวิเคราะห
เปน 3 ขั้นตอนคือ (1) คิดวามีเงินเพียงพอหรือไม โดย
ประมาณการว า ใช จ า ยเท า ที่ มี อ ยู และไม เ กิ น รายรั บ
ของตนเอง (2) คิดวาจำเปนหรือไม ถาจำเปนจึงจะซื้อ
ถาไมจำเปนจะไมซอื้ และ (3) คิดวาตนเองพอใจในสิง่ ที่
มีอยูหรือไม ถาพอใจจึงซื้อ ถาไมพอใจจะแสวงหาของ
ใหมและตัดสินใจ กระบวนการคิดจึงมีความสำคัญทีท่ ำให
เกิดกระบวนการยับยังชั่งใจในการใชเงินที่มีอยู ทำให
บุ ค คลสามารถควบคุ ม ตนเองได เมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณทตี่ อ งตัดสินใจวาจำเปนจะใชเงิน หรือไมใชเงิน
(Chalimah et.al., 2019)
ดังนั้นการที่สถานศึกษาพยาบาลมีการสงเสริมให
นักศึกษาใชกระบวนการคิดในสถานการณตา งๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกหองเรียน เปนการฝกใหนกั ศึกษามีกระบวนการ
คิดใครครวญซึง่ เปนผลผลิตจากกระบวนการคิด และการ
สะทอนคิด ผลผลิตทีไ่ ดจากกระบวนการเรียนรสู ดุ ทาย คือ
กระบวนการที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงดานพุทธิปญญา
เจตคติ และพฤติกรรม เกิดมุมมองใหมทแี่ ตกตางไปจากเดิม
มีความพรอมที่จะเผชิญกับปญหาและสถานการณตางๆ
(Jutarosaga, 2013) ทำใหนักศึกษามีความสามารถ ที่จะ
คิดแลวสามารถเชื่อมโยง มองภาพรวม เขาใจความเปน
องครวม มองเห็นความสัมพันธระหวางการใชจายตาม
ความจำเปน กับการใชจา ยตามคานิยมวัตถุนยิ มอยางเขาใจ
และเปนเหตุเปนผล เกิดการเรียนรูและสามารถนำมา
ปฏิ บั ติ และเรี ย นกั บ ชี วิ ต จริ ง เพื่ อ นำไปแก ป ญ หากั บ
สถานการณ ทีเ่ สีย่ งตอการไมสามารถมีพฤติกรรมประหยัด
ในชีวติ ประจำวันได
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3. การสรางตัวแบบเพื่อกระตุนเตือนใหนักศึกษา
เกิดพฤติกรรมประหยัด
การศึกษาทีผ่ า นมา (Otto, 2013; Alekam et al., 2018;
Kamarudin & Hashim, 2018) ระบุวา ประสบการณที่
ประสบผลสำเร็จจากการประหยัด และการมีตัวอยางที่ดี
ในการใชจา ยเงินของบุคคลในครอบครัวในวัยเด็กรวมทัง้
การอยใู นครอบครัวทีม่ พี ฤติกรรมประหยัด สามารถสราง
ทั ศ นคติ ท างการเงิ น ให เ ด็ ก เห็ น ความสำคั ญ ของการมี
พฤติกรรมประหยัดได เพราะเด็กมักลอกเลียนแบบ หรือ
ทาทีรวมทัง้ พฤติกรรมการใชจา ยของบิดามารดา หรือบุคคล
ในครอบครัว การไดลอกเลียนแบบหรือไดแสดงทาทาง
ที่สอดคลองกับคนที่ตนใกลชิดจะทำใหเด็กเกิดความ
ภาคภูมใิ จทีต่ นสามารถมีพฤติกรรมใกลเคียงกับคนทีต่ นรัก
เคารพและศรัทธา ยิง่ เด็กไดรบั การเสริมแรงเมือ่ ไดแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบจะทำใหพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นอยาง
คงที่ และสม่ำเสมอ (Lamsupasit, 2013; Otto, 2013; Alekam
et al.,2518) ซึง่ ในกรณีนกั ศึกษาพยาบาลตองอาศัยอยใู น
หอพั ก นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกั บ เพื่ อ น สถาบั น การศึ ก ษา
อาจคนหาตนแบบการมีพฤติกรรมประหยัดจากกลมุ รนุ พี่
รนุ นอง และเพือ่ นนักศึกษา เพราะการไดเห็นหรือรับรกู าร
แสดงออกของเพื่อน ๆในการประหยัดและเก็บออมเงิน
จะทำใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพือ่ น
เชน เห็นเพือ่ น เก็บออมเงินโดยนำเงินไปฝากกับธนาคาร
เพื่อนใชจายอยางประหยัด เพื่อนมีการบริหารการใชจาย
เงินและเก็บออมเปนตน
4. สงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการออม
พฤติกรรมการออม เปนพฤติกรรมหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับ
การใชจา ยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทีช่ ถี้ งึ แนวการดํารง
อยแู ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตได (Sundaravibhata, 2016) ทั้งนี้การจะเกิด
พฤติกรรมการออมไดจริงนัน้ ขึน้ อยกู บั เงือ่ นไข 4 ประการ
(Intaravorraphat et al., 2012) คือ (1) ความตระหนักและ
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ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต อ การออม (2) รายได ส ว นบุ ค คลที่
เพียงพอที่จะเกิดศักยภาพในการออม (3) การสนับสนุน
เงินรายไดสวนบุคคลจากผูปกครองในลักษณะเงินกอน
ทีเ่ ปนจำนวนเงินคงที่ จะทำใหนกั ศึกษาสามารถวางแผน
หรือคำนวณเงินออมในอนาคต และสรางประสบการณ
การออมดวยตนเองไดและ(4)ประสบการณในการบริหาร
จัดทางการเงินดวยตนเองเชนการตัง้ เปาหมายในการออม
ระยะสัน้ และระยะยาว การไมทำบัตรATM หรือการโอน
เงินผานระบบออนไลน เพื่อปองกันการใชจายฟุมเฟอย
จากความสะดวกในการใชเงิน
ในการศึกษาพยาบาลนักศึกษาจะตองมีคาใชจาย
สวนอืน่ ทีน่ อกจากเงินทุนที่ ไดรบั จากกระทรวงสาธารณสุข
เชน คาใชจายตามความตองการพื้นฐาน ความตองการ
ทางการศึกษา ความตองการดานวัตถุนิยมโดยเฉพาะ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ 4 จะมีคา ใชจา ยกอนจบการศึกษา
เชน คาใชจา ยดานการศึกษา คาใชจา ยตามกระแสวัตถุนยิ ม
(Chirdchupunseree & Chantuk 2016) ดังนั้นการออม
ของนักศึกษาพยาบาลควรเริ่มตั้งแตเขาเรียนพยาบาล
ในชั้นปแรกโดยการสงเสริมใหมีทัศนคติที่ดีตอการออม
เพื่อจะไดมีการออมเงินที่ตอเนื่องสำหรับใชในชั้นปสุด
ทาย การรจู กั คิดและออมอยางชาญฉลาดจึงเปนการสราง
ตนทุนชีวิตใหนักศึกษาเชน การเลือกใชวิธีการออมที่
เพิม่ พูนรายได วิธกี ารใชจา ยเงินไดยากขึน้ จากการศึกษา
คุ ณ ธรรมด า นการประหยั ด ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
(Lersthavorntham et al., 2015) พบวามีขนั้ ตอนการออม
คือ 1) มีการวางแผนการใชเงินทีค่ รอบคลุมรายรับรายจาย
และเงินออม 2) จัดสรรเงินกอนกอนใชจา ยออกเปนสวนๆ
อยางชัดเจน โดยเก็บเปนเงินออมกอนใชจา ย 3) กำหนด
กฎเกณฑในการใชเงินสำหรับตนเอง และปฏิบัติอยาง
เครงครัดเชน วางแผนวาจะเก็บเงินสัปดาหละ 100 บาท
ตองทำใหได ถาไมไดสัปดาหตอไปตองทำออมเงินเพิ่ม
4) ถามีเงินเหลือตองเก็บออมไวเสมอ 5) มีเทคนิควิธกี าร
กระตุ น เตื อ นการออมของตนเอง และเมื่ อ นั ก ศึ ก ษา
ทำสำเร็จควรมีการเสริมแรงใหพฤติกรรมนัน้ คงอยตู อ ไป
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาพยาบาลแตละคนจะมีวธิ กี ารออมทีแ่ ตกตางกัน
แตละคนจะตองหาวิธที เี่ หมาะสมสำหรับตนเองเพือ่ จะได
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พบวิธกี ารทีจ่ ะใหประสบผลสำเร็จในการออม ถาทดลอง
วิธีหนึ่งแลวไมไดผล จะเรียนรูและหาวิธีการใหมๆ ที่จะ
ชวยใหเกิดการออมไดตอเนื่อง (Intaravorraphat, et.al.,
2012)
5. เสริมสรางความรอบรูทางการเงิน
การศึกษาวิจยั ทีผ่ า นมา(Intaravorraphat et al., 2012;
Alekam et al., 2018; Kamarudin & Hashim, 2018)
ใหภาพวา การที่บุคคลในครอบครัวมีความรอบรูและ
ความสามารถทางการเงินเชนมีวิธีการที่จะจัดสรรเงิน
การวางกรอบงบประมาณการเงินทีเ่ หมาะสม มีการเก็บออม
ยิ่ ง ส ง ผลให บุ ค คลในครอบครั ว มี พ ฤติ ก รรมประหยั ด
ความรอบรทู างการเงินจึงมีความสัมพันธมากกับพฤติกรรม
ประหยัดของวัยรนุ และพบวาวัยรนุ ทีม่ รี ะดับความรอบรู
ทางการเงินสูงจะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการใช
จายอยางประหยัดสูงเชนกัน
ถึงแมปจ จุบนั นักศึกษาพยาบาลจำนวนมากยังไมตอ ง
รับผิดชอบตอภาระทางการเงินภายในครัวเรือน แตกเ็ ปน
สิง่ จำเปนทีน่ กั ศึกษาจะตองเรียนรเู กีย่ วกับความอยดู มี สี ขุ
ทางสถานะการเงินซึ่งการใหความรอบรูทางการเงินแก
นั ก ศึ ก ษาในป จ จุ บั น พบว า มี ก ารให ค วามรู ตั้ ง แต ชั้ น
ประถมศึกษา แตความรูเหลานั้นยังไมเพียงพอเพราะ
ยังมีนักศึกษาที่ประสบปญหาการใชเงินฟุมเฟอย และ
การไมมีเงินออม (Intaravorraphat et al., 2014; Kenan
Foundation Asia, 2015) ดังนัน้ สถาบันการศึกษาพยาบาล
ตองมีการพัฒนาความรอบรูทางการเงิน ที่จำเปนในการ
บริหารจัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษา ทั้งใน
ปจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตใหนกั ศึกษา โดยนักศึกษา
ตองสามารถแปลงความรอบรูทางการเงินใหเปนความ
สามารถทางการเงิน เชน ความสามารถในการกำหนด
คาใชจายสวนตัว มีการออมโดยผานกระบวนการเรียนรู
ทัง้ ในและนอกหองเรียน เชน การประกวดแขงขัน การแสดง
นิทรรศการ การทำคายผูนำการทางธุรกิจจำลอง และ
การทำงานเสริมแบบไมเต็มเวลา กิจกรรมในหองเรียน
ทีท่ ำใหเห็นความสัมพันธระหวางความรทู างคณิตศาสตร
และความรูรอบรูทางการเงินโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของทางดาน

การศึกษาไมจำเปนตองเพิ่มเนื้อหาความรูทางการเงิน
เขาไปในหลักสูตรที่มีอยูหรือสรางวิชาที่เกี่ยวกับความรู
เรือ่ งความรอบรทู างการเงินขึน้ มาใหม (Kenan Foundation
Asia, 2015) ดังนัน้ ทุกภาคสวนไมวา จะเปนบิดามารดา
เพื่อนญาติพี่นองสถาบันการศึกษาหรือกระทั่งสถาบัน
การเงินตองพรอมที่จะเปนแหลงเรียนรูทางการเงินที่ดี
ใหกับนักศึกษาใหสามารถใหความรูความเขาใจทัศนคติ
ทางการเงินทีถ่ กู ตองเพียงพอทันสมัยซึง่ สะทอนใหเห็นวา
บุคคลและชุมชนรอบขางก็ตองไดรับการพัฒนาความรู
ความเขาใจทางการเงินควบคไู ปกับนักศึกษาดวย (Intaravorraphat
et al., 2012) ทีส่ ำคัญการพัฒนาดังกลาวตองปฏิบตั ไิ ปพรอม
กับการปรับฐานการคิดในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา
ใหโนมเอียงสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงกับ
บริบทชีวติ ของนักศึกษาเชนกัน
สรุ ป
ในสังคมยุคปจจุบนั ทีม่ คี วามทันสมัยของเทคโนโลยี
และการปรับเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและคานิยมของบุคคล
สงผลใหนักศึกษาพยาบาลซึ่งยังอยูในชวงวัยรุนอาจมี
พฤติกรรมการใชจา ยทีฟ่ มุ เฟอย เกินความจำเปน และเกิน
ฐานะของตนเองตามกระแสสังคมวัตถุนยิ ม ไมวา จะดวย
ปจจัยใดๆ ก็ตาม ในบทบาทของอาจารยที่อยูในสถาบัน
การศึกษาพยาบาลจึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งทำความ
เขาใจถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดังกลาว และหาแนวทาง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใชจา ยนักศึกษา โดยการสงเสริม
พฤติ ก รรมประหยั ด สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเหล า นี้
ไมวา จะเปนการสงเสริมใหนกั ศึกษารับรคู วามสำเร็จของ
ความประหยัด การฝกใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิด
กอนการใชเงินทุกครัง้ การสรางตัวแบบเพือ่ กระตนุ เตือน
ใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมประหยัดสงเสริมใหนักศึกษา
มีพฤติกรรมการออมและเสริมสรางความรอบรทู างการเงิน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหนกั ศึกษาพยาบาลเหลานีส้ ามารถใชชวี ติ อยใู น
กระแสสังคมวัตถุนยิ มไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
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