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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ตอ่เดือน และศกึษาการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ด้านความมีเหตผุล ด้านความพอประมาณ และ
ด้านความมีภูมิคุ้มกนัในตวัที่ดี ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ 
ประชาชนในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อย
ละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู การรับรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และรายด้าน ได้แก่ ด้านความมีเหตผุล ด้านความ
พอประมาณ และด้านความมีภูมิคุ้มกนัในตวัที่ดี อยู่ในระดบัดี และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสดุ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรที่มี เพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน  
แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นอกจากนีก้ารรับรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความมีเหตผุล และด้านความพอประมาณ มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสถิติที่ระดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research are to study the daily spending behavior of people in 
Dusit District, Bangkok. This study is classified by demographic characteristics, including 
gender, age, status, education level, occupation and monthly income. In addition, this research 
studies the perception of sufficiency economy philosophy consisting of rationality, modesty 
and good immunity that affect daily spending behavior. The sample group used in this research 
is population in Dusit district, Bangkok. This research uses questionnaires as a tool for data 
analysis which is composed of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance and multiple regression analysis. The overall of perception of the 
sufficiency economy philosophy is at a good level and the parts of way of reasonableness, 
modesty and good immunity are at a good level. The overall of the daily spending behavior is 
at the highest level. According to the hypothesis test finds that the sample in differing 
demographic characteristics consisting of gender, education level, occupation, and monthly 
income has difference in daily life spending behavior with statistical significance at 0.05 
level. Moreover, the perception of the sufficiency economy philosophy and the parts of way of 
reasonableness and modesty affects the daily spending behavior of people in Dusit district, 
Bangkok with statistical significance at 0.05 level.    
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