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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
พายพัท่ีอาศยัหอพกัในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่      
2) เปรียบเทียบลกัษณะการใชจ่้ายของนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงของมหาวิทยาลยัพายพัท่ีอาศยั
หอพกัในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 3) ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการหารายไดเ้สริมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพัท่ีอาศยัหอพกัในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่   

การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) ใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยท าการเก็บจากแบบสอบถามโดยตรงจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษามหาวิทยาลยัพายพัท่ี
อาศยัในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 225 คน 

 ผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 225 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง  20 - 24  ปี  ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่
ในภาคเหนือ ได้รับเงินสนับสนุน 5,001-10,000 บาทต่อเดือน  รายได้เฉล่ียของครอบครัวตั้ งแต่ 
20,001 ข้ึนไป อาชีพของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั การศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี   ส่วนใหญ่ไม่มีพี่น้อง  ไม่มีภาระหน้ีสินของครอบครัว     
มีเพื่อนสนิทจ านวน 3-4 คน พาหนะท่ีท่านใชใ้นการเดินทางมากท่ีสุดคือรถยนตส่์วนตวั  
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 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูต้อบแบบสอบถามนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอุปกรณ์
การเรียน ค่าเคร่ืองแต่งกาย  ค่าเดินทางไปกลบัมหาวทิยาลยั  ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ของใชส่้วนตวั)  
ค่าพกัผอ่นหยอ่นใจ และค่ารักษาพยาบาล  รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน  นอกจากน้ี
ยงัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีพกัและอาหาร 2,001-3,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา 1,001-2,000 บาทต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนกัศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย พิจารณา
เป็นรายดา้นแลว้พบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชจ่้ายมากท่ีสุดคือดา้นความจ าเป็นพื้นฐาน รองลงมา
คือด้านการศึกษา ส่วนด้านนันทนาการและกิจกรรมทางสังคมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอนัดับ
สุดทา้ย  

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
พายพัท่ีอาศยัหอพกัในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่านักศึกษา
หญิงและนกัศึกษาชายมีพฤติกรรมการใชจ่้ายใกลเ้คียงกนั   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการหารายไดเ้สริมของนกัศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการหารายไดเ้สริมของ
นกัศึกษามีปัจจยัเก่ียวกบัเร่ือง 1) เงินสนบัสนุนท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย 2) เศรษฐกิจตกต ่าส่งผลท า
ให้ค่าครองชีพสูง 3) ค่านิยมการด าเนินชีวิตแบบเกินความจ าเป็นของนกัศึกษา 4) การใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์และเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน 5) ค่าลงทะเบียนเรียน /ค่าเล่าเรียนสูง   6)การใช้
อินเทอร์เน็ต  7) ภาระหน้ีสิน  8)ฐานะครอบครัว  9)เวลาวา่งช่วงปิดภาคฤดูร้อน  10) ความสามารถใน
การท างาน  ส่วนวิธีการแกไ้ขปัญหาเงินไม่พอต่อค่าใช้จ่ายนั้นนกัศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าขอเงินเพิ่ม
จากบิดามารดาหรือผูป้กครองหรือยมืเงินจากเพื่อน และหางานพิเศษท า (Part time) 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1)  to study Spending Behavior of Payap University 
Dormitory Students in Tambon Nong Pa Krang Municipality, Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat 
Chiang Mai 2) to compare expenditure behavior between male and female and 3) to study important 
factors effect to working as a part-time for supplementary income.  Questionnaires were used as a 
research instrument.  Data obtained from 225 students by simple random sampling technique.  The 
results revealed that; 

1. The majority of  the  respondents are female,  age between 20-24 years old.   Most of 
them are undergraduate students and their domicile is northern, Thailand.  They earned 
money from their parents about 5,001-10,000 baht/month.  Most of their parents earned 
a bachelor's degree, work for their own businesses, and get income more than 20,001 
baht/month.  They have only 3-4 closed friends, have no siblings and no debt.  The 
vehicle they  use is  car.  

2. Most of students’ expenditure is  lower than 1,000 baht/month  (for  stationery, uniform, 
commuting expenses, personal expenses, etc.). Cost of dormitory rent and food is about 
2,001-3,000 baht/month. Other expenses not related to studying activities are about 
1,001-2,000 baht/month. 
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3. The level of overall perception was at slightly agreeing level.  However, considering in 
each aspect,   the results  show  that  most  of  student’s expenditure  is  cost  for  basic 
needs,   studying costs,  relaxing costs , and social costs  respectively.  

4. Overall expenditures of male and female student are not significantly different. 

5. Factors affect to students’ behavior for making supplementary income are 1) the money 
they earned from  their parents is not enough 2) economic recession 3) extravagant 
spending 4)  using time  for experience and value  5) registration fee   6) internet fee 7) 
personal debt 8)  family wealth   9) holiday and vacation  10) personal talent.  The 
results also show that whenever they need help, they will ask for money from their 
parents or their friends.  Otherwise, they will look for part-time jobs.     

 

 

 
 

 


