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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2) ศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ 

กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD 
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ผลการวิจยัพบว่า 1.) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78 มีอายุ 20-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทั/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 10,000- 30,000 ร้อยละ 34 ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือน 

จ านวน 2,000- 12,000 บาท/เดือน ร้อยละ 67.5 มีภาระหน้ีสิน 0- 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 30.0  

2.) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการ

วางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ีสินมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับปาน

กลาง คือ ดา้นการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นการวางแผนป้องกนัความเส่ียง ดา้นการวางแผนภาษี 

และดา้นการวางแผนมรดก ตามล าดบั 

3.) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน 

รายไดเ้สริมต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญา

โท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ค าส าคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were (1) to examine Personal Financial Planning of MBA student 

Ramkhamhaeng University (2) to examine Personal Financial Planning of MBA student Ramkhamhaeng 

University separate by Personal factors and Economic factors  

This paper aims to examine the Personal Financial Planning of MBA students of Ramkhamhaeng 

University. The sample chosen for this study were 200 MBA students of Ramkhamhaeng University. A simple 

random sampling approach was conducted. The data was analyzed through the Frequency, percentage, mean 

and standard deviation. The hypotheses were tested by One-way ANOVA (F-Tests) in case of its had 

statistically significant different testing a pair of variables by LSD. 1.) The results showed that majority of the 

MBA students were women 78%, 20-30 years old. They were company employee getting income around 

10,000- 30,000 baht a month 34%, with expenses of 2,000- 12,000 baht a month 67.5%, and a debt to pay off 

0- 5,000 baht a month 30%. 2.) Personal Financial Planning of MBA student of Ramkhamhaeng University. 

The overall middle level. By examining, it was found that the top priority in the planning was given to Expense 

and debt planning of high level and middle level in financial planning was Saving and Investment planning, 

Insurance planning, Tax planning and Estate planning. 3.) Personal factors that affected financial planning 
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were sex, career, age, education degree. Economic factors affected to financial planning were income per 

month, special income per month, dept per month. 

 
Keywords: Personal Financial Planning 

 

บทน า  

 การออมต่อ GDP (Gross Domestic Product ) ของคนไทยเทียบกบัประเทศในกลุ่ม CLMV (ประเทศ

ในกลุ่ม กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) แล้วไทยมีตวัเลขการออมท่ีสูงกว่าถึง 1.5 เท่า อย่างไรก็ตาม ยงัมีหน้ี

ครัวเรือนท่ีสูงซ่ึงส่งผลกระทบต่อระดบัการออมท่ีลดลง  ครัวเรือนทัว่ประเทศ มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 26,371 

บาท มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 21,236 บาท หน้ีสินเฉล่ีย 167,913 บาทต่อครัวเรือน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ใหข้อ้มูลพบวา่ คนไทยขาดทกัษะในการบริหารจดัการเงิน ซ่ึงเห็นไดจ้ากคนไทยเป็นหน้ีเร็วขึ้นและมีแนวโน้ม

ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตรงเวลา ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตไปขา้งหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง จากการส ารวจพบว่า คนไทยอ่อนดา้นความรู้ทางการเงินท่ีสุด และมีการปรับตวัทางด้านพฤติกรรม

การเงินลดลง เช่นไม่มีการตั้งเป้าหมายระยะยาว ขาดการบริหารเงินส่วนบุคคล ไม่ช าระค่าใชจ่้ายตรงตามเวลา

ท่ีเรียกเก็บ และขาดการไตร่ตรองอย่างถ่ีถว้นก่อนการเลือกซ้ือสินคา้ และนอกจากน้ียงัพบว่าคนไทยมีการ

วางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุเพียงร้อยละ 14.2 นอกจากน้ี ยงัมีคนไทยท่ีไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตนเองมี

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน เพียงพอหรือไม่ ร้อยละ 32.2 และมีคนไทยถึงร้อยละ 37.3 ท่ีมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินรองรับ

การใชจ่้ายไม่ถึง 3 เดือน  

 โดยปัจจยัส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตอ้งมีการวางแผนและเป้าหมายในการออมเงิน

เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการเงินรายรับ รายจ่ายให้เพียงพอและเหลือเก็บออม เพื่อน าเงินไปลงทุนต่อ ดงันั้น

ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อให้ทราบว่ามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอยู่ในระดับใด และสามารถน า

ผลการวิจยัไปใชเ้พื่อปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค รายได้เสริม และ ภาระ
หน้ีสิน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ คือ  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 

 2. ปัจจยัทางดา้นเศษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค รายไดเ้สริม ภาระหน้ีสิน 
ตัวแปรตาม คือ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ี ดา้นป้องกนัความเส่ียง ดา้นการออมและ
การลงทุน ดา้นการวางแผนภาษี ดา้นการวางแผนมรดก 

 
ขอบเขตด้านประชากร 
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั รามค าแหง (SAT และ TWIN Program)  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ี จะท าการวิจยัตั้งแต่ พฤษภาคม- มิถุนายน 2563 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ท าให้ทราบการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (อา้งถึงใน ธีรพฒัน์ มีอ าพล , 2557) การวางแผนทางการเงินจ าเป็นตอ้งท าตลอด

ทุกช่วงอายุ จึงมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และมี
อิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายส่วนบุคคล  

ขอบเขตการวางแผนการเงนิสว่นบคุคล 

 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (อา้งถึงใน ธีรพฒัน์ มีอ าพล , 2557) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุม
การบริหารจดัการเงินส่วนบุคคล ดงัน้ี 

1. การวางแผนอุปโภคบริโภค (Consumption Planning) เร่ิมจากการท างานเพื่อสร้างรายไดใ้ห้มัน่คง 
รู้จกัเก็บออมและควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งการอุปโภคบริโภค บริหารรายไดแ้ละรายจ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการสร้างความมัน่คัง่ส่วนบุคคลและครอบครัว  
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2. การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เป็นการสร้างความมัน่คง
ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล โดยการวางแผนในการบริหารความเส่ียงของชีวิตท่ีอยู่ในความดู แล
ครอบครอง 

3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เป็นการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีตามสิทธ์ิประโยชน์ท่ีภาครัฐ
มอบให้ โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษีโดยสามารถน าค่าใชจ่้ายไปลดหย่อนภาษี ไปลงทุนสร้างสินทรัพย์
และความมัน่คงใหก้บัชีวิต 

4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นการเพิ่มรายไดจ้ากการลงทุน โดยการน าเงินออม
ไปลงทุนในทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อแสวงหาอตัราผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นส าหรับบรรลุเป้าหมายการลงทุน
ภายใตค้วามเส่ียงของแต่ละบุคคล 

5. การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมการส าหรับชีวิตหลงัเกษียณอายุ 
ใหมี้ทรัพยสิ์นมากพอส าหรับใชจ่้ายเม่ือยามเกษียณ ไม่ใหเ้ป็นภาระของลูกหลาน 

6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็นการวางแผนกระจายความมัน่คงให้กบัทายาทรุ่นต่อไป 
หรือการวางแผนมอบมรดกให้กับสาธารณะประโยชน์เป็นกุศลให้กับสังคม หรือเพื่อป้องกันปัญหาความ
ขดัแยง้ของทายาท ภายหลงัเจา้ของมรดกเสียชีวิต 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558, หน้า 1) กล่าวว่าการสร้างความมัง่คัง่ (Wealth Creation) 
เป็นด่านแรกท่ีตอ้งฟันฝ่าเพื่ออิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงจะสร้างความมัน่คงได ้ตอ้ง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช ้และรู้ขยาย
ดอกผล น่ีคือหวัใจการสร้างความมัน่คงและอิสรภาพทางการเงิน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) สามารถสร้างความมัน่คัง่ดว้ยตนเอง ดว้ยการวางแผนใช้
จ่ายเงิน และวางแผนหน้ีสิน เพื่อใหมี้เงินออม และวางแผนการออม ในอนาคต อนัดบัแรกตอ้งจดบนัทึกรายรับ
รายจ่าย เพื่อใหท้ราบวา่เงินของเราหมดไปกบัค่าใชจ่้ายประเภทใดบา้ง โดยค่าใชจ่้ายแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ
ค่าใชจ่้ายเพื่อการออมและการลงทุน ค่าใชจ่้ายคงท่ี ค่าใชจ่้ายผนัแปร 
 2. ปกป้องความมั่นคั่ง (Wealth Protection) เป็นการป้องกันความมัง่คัง่ให้อยู่ไปนาน ๆ พร้อมทั้ง
วางแผนประกนัความเส่ียงต่าง ๆ ดว้ยการวางแผนประกนั แผนประกนัภยั การท าประกนัเปรียบเสมือน ร่ม ยาม
ฟ้าใสไร้พายุ ร่มจะเป็นภาระ เกะกะ ไม่คล่องตวั แต่ยามใดท่ีฝนตกแดดออก  จะรู้สึกดีเม่ือมีร่มให้พึ่งพา การท า
ประกนัท่ีดีตอ้งครอบคลุมความเส่ียง และภาระทางการเงินทั้งหมด พร้อมกบัส ารวจสวสัดิการท่ีมีอยู ่เพื่อไม่ให้
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเบ้ียประกนัเกินความจ าเป็น ไดแ้ก่การประกนัวินาศภยั (Non-Life Insurance) ประกนัภยัท่ีใช้
กบัทรัพยสิ์น เช่นประกนัรถยนต ์ประกนัชีวิต (Life Insurance) ประกนัภยั ชีวิต ร่างกาย หรือประกนัสุขภาพ  

3. เพิ่มพูนความม่ันคั่ง (Wealth Accumulation) โดยการวางแผนการลงทุนและการวางแผนภาษี ใน
ยคุท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากไม่ต่างจาก 0% และเม่ือหกัลบจากอตัราเงินเฟ้อแทนจะกลายเป็นติดลบ การลงทุนจึง
เป็นส่ิงส าคญั นอกจากน้ีการใส่ใจเร่ืองภาษีจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความมัน่คงในชีวิต 
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- การวางแผนการลงทุนโดยขั้นแรกก่อนลงทุนต้องรู้จักประเมินตนเอง เพื่อวางเป้าหมายของการ

ลงทุน เช่นเพื่อเกษียณอายุ เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ หรือเพื่อแสวงหาก าไร และดูเง่ือนไขการ

ลงทุน ว่าสามารถรับความเส่ียงไดม้ากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน เช่นหุ้นสามญั พนัธบตัร 

กองทุนรวม ทองค า อสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีในแต่ละทางเลือกการลงทุน จะมีความเฉพาะตวั เช่นความเส่ียง และ

ผลตอบแทน ทั้งน้ีเม่ือการลงทุนมีความเส่ียง ดงันั้นการลงทุนตอ้งมีการกระจายความเส่ียง (Diversification) 

การลงทุน หรือการจดัสรรเงินลงทุน (Asset allocation)ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายการวางแผนทางการเงินท่ี

ก าหนดไว ้

- การวางแผนภาษี คือ การวางแผนช าระภาษีในจ านวนเงินท่ีนอ้ยท่ีสุดภายใตก้รอบของกฎหมายซ่ึงจะ

ท าให้มีรายไดสุ้ทธิหลงัหักภาษีเพิ่มมากขึ้นเพื่อส าหรับใช้จบัจ่ายใชส้อยและการลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2553 หน้า 17) การวางแผนภาษีท่ีดีต้องเขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกับภาษีท่ีเสียและรู้จักสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี โดยหลกัในการวางแผนภาษีคือ รู้ประเภทของรายได ้รู้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัภาษีได ้รู้ค่าลดหย่อน

เพื่อลดภาษี รวมถึงรู้วิธีค านวนภาษี และรู้ช่องทางการยืน่ภาษี เร่ิมจาก “รายได”้ มาจากรายไดห้ลกัจากเงินเดือน 

หรือรายไดเ้สริม จะมีการคิดจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายไม่เท่ากนั เน่ืองจากรายไดแ้ต่ละประเภทตอ้งหกั “ค่าใชจ่้าย” 

ไม่เท่ากนั นอกจากน้ียงัมีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถน ามาหักจากรายได ้นั่นคือ “ค่าลดหย่อน” เช่นค่า

ลดหย่อนบุตร หรือค่าลดหย่อนเล้ียงดูบิดามารดา นอกจากน้ียงัมีค่าลดหย่อนท่ีมาจากการลงทุนหรือการ

ส่งเสริมการออมระยะยาว เช่น ดอกเบ้ียบา้น เบ้ียประกนั เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น เงินลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เงินประกนัสังคม หรือแมก้ระทัง่เงิน

ท าบุญ ก็สามารถช่วยประหยดัภาษีได ้

4. ส่งมอบความมั่นคง (Wealth Distribution) เป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีบริหารความมัน่
คัง่ เพราะจะช่วยให้ส่ิงท่ีสั่งสมมาตลอดชีวิตไดรั้บการจดัสรร และแบ่งให้กบัผูอ่ื้น เช่นการบริจาคให้กบัมูลนิธิ 
โดยหลักการส่งมอบความมั่นคงคือ การวางแผนมรดก ท่ีจะช่วยส่งผ่านความร ่ ารวยจากรุ่นสู่รุ่น ไปตาม
เจตนารมณ์ของผูส่้งมอบ มรดกเท่ากบัทรัพยสิ์นบวกหน้ีสิน เน่ืองจากหน้ีสินสามารถตกทอดไปสู่ทายาทได้
เหมือนกนักบัทรัพยสิ์น โดยการผา่นการท าพินยักรรม  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิจติพร สิทธิพันธ์ุ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นการศึกษา มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดและ
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รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บุคคลมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวตัถุประสงค ์เพื่อควบคุม
สถานะทางการเงิน เพื่อป้องกนัไม่ให้มีภาวะหน้ีสินมากจนเกินไป อาชีพมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และรูปแบบการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล การบริหารการเงินส่วนบุคคลมีองค์ประกอบและสัมพนัธ์กับหลายส่ิง เช่นว่า อาชีพ (Career 
choice) รายได้ (Income) และวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยอาชีพและรายได้ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดวิถีของการด าเนินชีวิต (Life style) ผูท่ี้มีอาชีพดี รายไดสู้ง ย่อมมีชีวิตท่ีสุขสบาย มีความสะดวกสบาย
มากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย เช่นเดียวกนัยอ่มสามารถก าหนดเป้าหมายทางการเงินไดดี้และสูงมากกวา่ไดด้ว้ย 

พัฒนี ทองพึง (2555) ศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ: กรณีศึกษาเฉพาะ
ครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ส าหรับการวางแผนการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายุ ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ ค่าใช้จ่ายประจ า อนัดบั 2 คือค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหน้ีสิน อนัดบั 3 คือ
ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลสุขภาพ ความส าคญัของการวางแผนคือ การเตรียมความพร้อม การมีรายไดเ้พียงพอหรือไม่ 
ซ่ึงหากมีรายไดไ้ม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน 

ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอ 
แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง อา้งถึง รัชนีกร วงศจ์นัทร์ กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงินให้
บรรลุวตัถุประสงค์ในอนาคต เป็นกระบวนการประเมินความตอ้งการของบุคคล โดยครอบคลุมถึงการวาง
แผนการบริโภค การวางแผนภาษี การวางแผนประกนัภยั การวางแผนการลงทุน การวางเพื่อเกษียณอายุ และ
การวางแผนมรดก 

ธีรพฒัน์ มีอ าพล (2557) ศึกษาเร่ืองความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมท่ีส่งผลต่อการวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุ่มคนวนัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
พฤติกรรมการออมไดเ้ป็น 2 กลุ่มปัจจยั คือ การจดัสรรเงินออม และการควบคุมค่าใชจ่้าย โดยผลการวิจยัพบว่า 
ความรู้ทางการเงินส่งผลต่อการจดัสรรเงินออมและการควบคุมค่าใช้จ่าย ในขณะท่ีการจดัสรรเงินออมเป็น
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการควบคุม
ค่าใชจ่้าย และปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงิน ปัจจยัดา้นการจดัสรรเงินออมแสดงใหเ้ห็นวา่ บุคคลท่ีมีการจดัสรร
รายไดเ้ป็นเงินออมก่อนการใชจ่้ายท่ีเป็นสัดส่วน โดยท าเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอจะมีการวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณอาย ุดา้นปัจจยัการควบคุมค่าใชจ่้าย แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีมีการควบคุมค่าใชจ่้าย โดยการก าหนด
จ านวนเงินท่ีจะใช้ในแต่ละวนั และควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายไดจ้ะมีแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 
และปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงินแสดงให้เห็นวา่ความรู้ทางการเงินช่วยให้บุคคลมีทกัษะและความรู้ท่ีสามารถ
จดัการทรัพยากรทางการเงินของตน้เองอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลใหบุ้คคลมีการวางแผนทางการเงิน 

วันดี หิรัญสถาพร, พรทิพย์ บุญทรง, นงลักษณ์ ลัคนทินากร และ สุรัชฎา เมฑขลา (2558) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
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ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มีเงินออมเพียงร้อยละ 37.8 โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 3,001- 4,000 บาทต่อเดือน 
มีการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายส่วนน้อย ในขณะท่ีผูมี้เงินออมจะออมเงินในระยะเวลาสั้นไวส้ าหรับซ้ือส่ิงของ
ท่ีตอ้งการ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการออม พบวา่ เพศ รายไดข้องผูป้กครอง รายไดพ้ิเศษต่อ
เดือน และมีบุคคลตวัอยา่งในการออม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมเงินของผูต้อบแบบสอบถาม 

ธนพร จันทร์สว่าง (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ การศึกษา และรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมทุกดา้น ยกเวน้ สถานภาพ และรายจ่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การออม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม 
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ใน
ภาพรวมในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการหารายไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงินทุกดา้น มีผลต่อ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม ในดา้นการหารายไดแ้ละดา้นการออม ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคล และ
ดา้นรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
ดา้นการออม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ ท าการส ารวจ SAT 
และ TWIN Program ปีการศึกษา 2561 (ท่ีมา:ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลยัรามค าแหง วนัท่ี 29 เดือนพฤษภาคม 
2563 ) ค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของจ านวนประชากรหลกัพนั ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 10% ของประชากร 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 200 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผา่นทาง Google form  
2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอภิบายเพิ่มเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลใหท้นัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกิจ  
2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคคและปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
3. สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคและปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูท่ี้กรอกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
72 และเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่อาย ุ20-30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 
รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 , อาย ุ41-50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 
อาย ุ50 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.0 และ ระดบัการศึกษาโท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 อาชีพพนักงานบริษทั/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ อาชีพ
พนกังานราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั สถานภาพโสด จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 และ สถานภาพสมรส จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีรายไดต้่อเดือน 10,000- 20,000 บาท/เดือน 
และ 20,001- 30,000 บาท/เดือน จ านวนเท่ากนัคือ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ มีรายไดต้่อเดือน 40,001- 
50,000 บาท/เดือน จ านวนน้อยท่ีสุด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือน 
2,000- 12,000 บาท/เดือน  จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อ
เดือน 12,001- 18,000 บาท/เดือน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และ มีค่าใช้จ่าย 24,001- 30,000 บาท/
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เดือน จ านวนน้อยท่ีสุด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ภาระหน้ีสิน 0- 5,000 บาท/เดือนจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 รองลงมามีภาระหน้ีสิน 5,001- 10,000 บาท/เดือน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 , ภาระหน้ีสินต่อ
เดือน 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และภาระหน้ีสินต่อเดือน 10,001- 15,000 บาท/
เดือน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขา
การจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมอยูใ่นระดบัปลานกลาง (Mean = 3.16) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ การวางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ีสิน (Mean = 3.73) และดา้นอ่ืน ๆ มีระดบั 
ปานกลาง ไดแ้ก่ การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนป้องกนัความเส่ียง การวางแผนภาษี และ การ
วางแผนมรดก โดยค่า Mean เท่ากบั 3.29, 3.22, 2.83 และ 2.72 ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคค ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 78 เพศชายร้อยละ 

28 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และกลุ่มอายุมากกว่า 

50 ปีจ านวนร้อยละ 3.0 การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรีร้อยละ 79 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

พนกังานบริษทั/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 17.5 และพนกังานราชการ 

ร้อยละ 5.0 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 66.5  

2. ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000- 20,000 บาท/เดือน และ 20,001- 

30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 34 และมีรายได ้มากกว่า 50,001 บาท/เดือนขึ้นไปร้อยละ 12.5 และมีค่าใชจ่้ายเพื่อ

การอุปโภคบริโภคต่อเดือน จ านวน 2,000- 12,000 บาท/เดือน ร้อยละ 67.5 และ 12,001- 18,000 บาท/เดือน 

ร้อยละ 38.0 และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมากกว่า 30,00 บาท/เดือนร้อยละ 8.5 ดา้นรายไดเ้สริมต่อเดือน ส่วน

ใหญ่พบว่าไม่มีรายไดเ้สริมร้อยละ 51.5 ผูท่ี้มีรายไดเ้สริมจะมีรายไดเ้สริมต่อเดือน  3,001- 5,000 บาท/เดือน มี

สัดส่วนสูงถึง 12.5 และมีรายไดเ้สริมมากกว่า 10,000 บาท/เดือนร้อยละ 9.5 ดา้นภาระหน้ีสินต่อเดือน ส่วน

ใหญ่มีภาระหน้ีสิน 0- 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 30.0 และพบวา่มีภาระหน้ีสินมากกวา่ 20,000 ขึ้นไปถึงร้อยละ 

23.5  

3. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนค่าใชจ่้ายและ

วางแผนหน้ีสิน อยู่ในระดบัมาก นอกจากนั้นเป็นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในระดบัปลานกลาง ไดแ้ก่ 

การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนป้องกนัความเส่ียง การวางแผนภาษี และ การวางแผนมรดก 
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ตามล าดบั การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน รายไดเ้สริมต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน มีผลต่อการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง พบวา่ นกัศึกษาส่วนมากมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่ ดา้น

การวางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ีสิน มีระดบัการวางแผนอยู่ในระดบัมาก นอกจากนั้นเป็นการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล ในระดบัปลานกลาง ไดแ้ก่ การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนป้องกนัความ

เส่ียง การวางแผนภาษี และ การวางแผนมรดก ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันี ทองพึง (2555) การ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณ: กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร  

2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และสถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีการอภิปรายผลดงัน้ี  

2.1 เพศ ท่ีแตกต่างกนัของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีผล
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทางดา้นการวางแผนการออมและการลงทุน โดยเพศชาย มีการวางแผนการ
ออมและการลงทุนมากกวา่เพศหญิง สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ธิดารัตน์อติชาตนนัทแ์ละ แพรวพรรณ มงัคลา 
(อา้งถึงใน ธีรพฒัน์ มีอ าพล, 2557) การศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

2.2 อายุ ต่างกนัมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกนัในดา้นการวางแผนมรดก โดยพบว่า 
นักศึกษาคนท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี และ 31- 40 ปี มีการวางแผนมรดก แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายุ 41- 50 ปี ซ่ึงผูท่ี้มี
อายมุากกวา่ 41- 50 ปี มีการวางแผนมรดกมากกวา่ผูท่ี้มีอายุน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวางแผนมรดกซ่ึง
ผูท่ี้มีฐานะมัน่คงตอ้งวางแผนมรดกเพื่อให้กบัทายาท สอดคลอ้งกนั อรอนงค ์ไชยบุญเรือง (อา้งถึงใน ณิชาภา 
กุณวงศ,์ 2556) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอ แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 

2.3 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกนัในดา้นการวางแผน
ค่าใช้จ่ายและวางแผนหน้ีสิน โดยการศึกษาระดับปริญญาโท มีการวางแผนมากกว่าระดับปริญญาตรี 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิจติพร สิทธิพนัธ์ (2552) การศึกษาปัจจยัอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2.4 อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในดา้น การวางแผนค่าใชจ่้ายและ
วางแผนหน้ีสิน และ การวางแผนการออมและการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจส่วนตวั มีการวางแผนค่าใชจ่้ายและ
วางแผนหน้ีสิน แตกต่างจากพนกังานราชการ และ พนกังานบริษทั/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัมี
การวางแผนนอ้ยกวา่พนกังานราชการ และ พนกังานบริษทั/รัฐวิสาหกิจ ส่วนดา้นการวางแผนการออมและการ
ลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจส่วนตวั มีการวางแผนการออมและการลงทุน แตกต่างจากพนักงานบริษทั/รัฐวิสาหกิจ  
แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มอาชีพพนักงานข้าราชการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธ์ (2552) 
การศึกษาปัจจยัอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 2.5 สถานภาพ แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของธนพร จนัทร์สว่าง (2561) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม 
  3. จ าแนกตามปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือน 
รายไดเ้สริมต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือน พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ท่ีมีรายไดต้่อเดือน รายไดเ้สริมต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือน มีความแตกต่างกนั จะมีผลต่อ
การวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพร สิทธิพน์ั (2552) การศึกษาปัจจยัอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3.1 รายไดต้่อเดือน คนท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในดา้นการวางแผนป้องกนัความเส่ียง  
ดา้นการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นการวางแผนภาษี ดา้นการวางแผนมรดก แตกต่างกนั ซ่ึงคนท่ีมี
รายได ้10,000- 20,000 บาทตอ่เดือนพบวา่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดสู้งมากกว่า
ด้านท่ีกล่าวมา ทั้งน้ีจะสอดคล้องกับทฤษฎีเก่ียวกับการออม ตวัวดัค่าพฤติกรรมการออม ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ กิตติพร สิทธิพน์ั (2552) การศึกษาปัจจยัอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

3.2 ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือน คนท่ีมีค่าใชจ่้ายการอุปโภคบริโภคต่อเดือนแตกต่างกนั 
ไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงค่าใชจ่้ายควรสอดคลอ้งกบัรายไดต้่อเดือน การควบคุมค่าใชจ่้ายถือวา่มีความส าคญั
ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากงานวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณ: 
กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร พฒันี ทองพึง (2555) ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ ค่าใชจ่้าย
ประจ า อนัดับ 2 คือค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหน้ีสิน อนัดับ 3 คือค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ ความส าคญัของการ
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วางแผนคือ การเตรียมความพร้อม การมีรายไดเ้พียงพอหรือไม่ ซ่ึงหากมีรายไดไ้ม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อ
การวางแผนทางการเงิน 

3.3 ภาระหน้ีสินต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ทางดา้นการวางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ีสิน และ 

การวางแผนการออมและการลงทุน โดยพบว่าคนท่ีมีภาระหน้ีสินต่อเดือน 0- 5,000 บาทต่อเดือน แตกต่างจาก

คนท่ีมีภาระหน้ีสิน 10,001-15,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัการศึกษาพฤติกรรมการออมของขา้ราชการและ

ลูกจา้งประจ า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กนกวรรณ วิเชียร (อา้งถึงใน วนัดี หิรัญาสถาพร พรทิพย ์บุญ

ทรง นงลกัษณ์ ลคันทินากร และ สุรัชฎา เมฑขลา, 2558)  

ดงันั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในแต่ละดา้นเพื่อสร้างความมัง่คัง่ให้กบัปัจจุบนัและอนาคต จึง

ตอ้งมีการวางแผนการเงินใหค้รบและครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น ใหเ้หมาะสมกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย และภาระของ

แต่ละบุคคล ทั้งน้ีการวางแผนการเงินอาจจะมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอตามแต่ละช่วงอายขุองแต่ละบุคคลดว้ย 

  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในดา้น การวางแผนค่าใชจ่้ายและวางแผนหน้ีสิน ควรมีการบนัทึก
บญัชีจะสามารถท าให้ตรวจสอบการใชจ่้ายในดา้นท่ีไม่จ าเป็น นอกจากนั้นหากมีการตั้งเป้าหมายเพื่อการออม
เงินไวก่้อนท่ีจะมีการใชจ่้าย จะท าใหเ้ป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลชดัเจนยิง่ขึ้น  

2. ดา้นการวางแผนการออมและการลงทุน ตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดข้องแต่ละ
บุคคล ซ่ึงไม่เท่ากนัในแต่ละบุคคล ตอ้งมองถึงรายได ้ค่าใชจ่้าย อายขุองผูล้งทุน และปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 
เช่นผูท่ี้มีอายุน้อยและมีรายไดม้ัน่คง จะมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้สูงมากกว่าวยัใกลเ้กษียณอายุท่ีมีระดบั
การยอมรับความเส่ียงต ่า ทั้งน้ีการวางแผนการลงทุนควรมีการกระจายความเส่ียงตามความเหมาะสมของแต่ละ
ความเส่ียงดว้ย  
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