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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา 1)  สภาพการณ์รายได ้รายจ่าย เงินออม สินทรัพย ์หนี� สินของครูในจงัหวดั
นครปฐม 2) ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครูในจงัหวดั
นครปฐม 3) ปัจจยัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที/มีผลต่อการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครูใน
จงัหวดันครปฐม และ 4) แนวทางการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครู
ในจงัหวดันครปฐม ตวัอยา่งคือครูในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 400 คนจากการสุ่มอยา่งง่าย และผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการ
สมัภาษณ์ระดบัลึก จาํนวน 4 คน เครื/องมือที/ใชใ้นการวจิยัมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและ แนวคาํถามสาํหรับการ
สมัภาษณ์ระดบัลึก การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชค้่าความถี/ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี/ย ค่าส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน 
อตัราส่วนรายจ่ายต่อรายได ้ อตัราส่วนสินทรัพยต์่อรายได ้ อตัราส่วนหนี� สินต่อรายได ้ และการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ระดบัลึกใชก้ารวเิคราะห์เนื�อหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ ระดบัการประยกุตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครู
ในจงัหวดันครปฐม ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในตวัที/ดี  ดา้นความรู้ และดา้นคุณธรรมอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนดา้นความพอประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัที/มีผลตอ่การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ประกอบดว้ย ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตผุล และดา้น
ความรู้ แนวทางการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคล 5 ดา้น 1.ดา้นรายได ้ 
ประกอบดว้ย การวางแผนรายไดอ้ยา่งมีเหตผุล และการสร้างความสุขที�สมดุล  2. ดา้นรายจ่าย ประกอบดว้ย การใชจ่้าย
ที�พอประมาณและมีเหตุผล การปลูกฝังใหแ้ก่ครอบครัวและชุมชน  3. ดา้นการออม  ประกอบดว้ย การวางแผนการ
ออมเพื�อสร้างภูมิคุม้กนัในตวั การสร้างวนิยัการออมแก่ตนเองและครอบครัว  4. ดา้นสินทรัพย ์ ประกอบดว้ย การ
ลงทุนอยา่งมีความรู้และกระจายความเสี�ยง และการลงทุนความดีดว้ยการใหแ้ละการบริจาค และ 5.ดา้นหนี� สิน 
ประกอบดว้ย การลดการก่อหนี� เพื�อเป็นภูมิคุม้กนั และการก่อหนี� เฉพาะสิ�งที�จาํเป็นในการดาํรงชีพ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study 1) income, expense, saving, asset and debt, 2) level 
of applying the sufficiency economy philosophy in personnel financial management, 3) factors of 
applying the sufficiency economy philosophy affecting personnel financial management, 4) guideline 
to applying the sufficiency economy philosophy in personnel financial management for teachers in 
Nakhon Pathom province. Samples from simple random sampling consisted of 400 teachers in 
Nakhon Pathom province and 4 key informants for in-depth interview. Elicitation tools used for data 
collection were questionnaire and in-depth interview guideline. Data analysis was done by using 
descriptive statistics, multiple regression analysis, and content analysis. 

The research results revealed that applying the sufficiency economy philosophy in personnel 
financial management was in high level consisting of reasonableness, self-immunity, knowledge and 
ethics but moderation was in moderate level. The factors of applying the sufficiency economy 
philosophy affecting personnel financial management consisted of moderation, reasonableness and 
knowledge. There were 5 guidelines to applying the sufficiency economy philosophy in personnel 
financial management. First, income guidelines consisted of the reasonable income planning, and 
balanced happiness building. Second, expense guideline consisted of the moderation and reasonable 
expense, the family and community indoctrination. Third, saving guidelines consisted of the saving 
planning with self-immunity, the saving discipline building for themselves and family. Forth, asset 
guideline consisted of the knowledgeable investment and risk diversification, the goodness investment 
with giving and donation. Fifth, debt guideline consisted of the debt reduction for self-immunity, and 
the debt building for necessary things. 
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy,  Personnel Financial Management, Teachers in 

Nakhon Pathom Province 
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