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การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) สภาพการณ์รายได้ รายจ่าย เงินออม สิ นทรัพย์ หนีสินของครู ในจังหวัด
นครปฐม 2) ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารการเงินส่วนบุคคลของครู ในจังหวัด
นครปฐม 3) ปั จจัยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที/มีผลต่อการบริ หารการเงินส่วนบุคคลของครู ใน
จังหวัดนครปฐม และ 4) แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารการเงินส่วนบุคคลของครู
ในจังหวัดนครปฐม ตัวอย่างคือครู ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คนจากการสุ่มอย่างง่าย และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการ
สัมภาษณ์ระดับลึก จํานวน 4 คน เครื/ องมือที/ใช้ในการวิจยั มี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและ แนวคําถามสําหรับการ
สัมภาษณ์ระดับลึก การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ใช้ค่าความถี/ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี/ย ค่าส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน
อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ อัตราส่วนสิ นทรัพย์ต่อรายได้ อัตราส่วนหนีสินต่อรายได้ และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ระดับลึกใช้การวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารการเงินส่วนบุคคลของครู
ในจังหวัดนครปฐม ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุม้ กันในตัวที/ดี ด้านความรู ้ และด้านคุณธรรมอยูใ่ นระดับมาก
ส่วนด้านความพอประมาณอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยที/มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริ หารการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้าน
ความรู ้ แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารการเงินส่วนบุคคล 5 ด้าน 1.ด้านรายได้
ประกอบด้วย การวางแผนรายได้อย่างมีเหตุผล และการสร้างความสุขทีสมดุล 2. ด้านรายจ่าย ประกอบด้วย การใช้จ่าย
ทีพอประมาณและมีเหตุผล การปลูกฝังให้แก่ครอบครัวและชุมชน 3. ด้านการออม ประกอบด้วย การวางแผนการ
ออมเพือสร้างภูมิคุม้ กันในตัว การสร้างวินยั การออมแก่ตนเองและครอบครัว 4. ด้านสิ นทรัพย์ ประกอบด้วย การ
ลงทุนอย่างมีความรู ้และกระจายความเสี ยง และการลงทุนความดีดว้ ยการให้และการบริ จาค และ 5.ด้านหนีสิน
ประกอบด้วย การลดการก่อหนีเพือเป็ นภูมิคุม้ กัน และการก่อหนีเฉพาะสิ งทีจาํ เป็ นในการดํารงชีพ
คําสําคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริ หารการเงินส่วนบุคคล ครู จงั หวัดนครปฐม
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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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