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การวิจยัในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ โดยจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล (3) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 265 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการ ทดสอบแบบ T-test ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

ความแปรปรวนทางเ ดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน า ไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อ

เดือน แหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล               

ไม่แตกต่างกนั และนกัศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้                   

ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ภาวะทาง

เศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร  มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ABSTRACT 
 

Thesis Title    Personal Financial Planning of Higher Vocational  

Certificate Bangkok Technical of Business  

Administration Vocational College 

Student’ Name   Mr. Ruksuda Laokha 

Degree Sought   Master Degree of Business Administration  

Field of Study   Finance and Banking 

Academic Year   2020  

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

Higher Vocational Certificate Bangkok Technical of Business Administration 

Vocational College (2) study Personal Financial Planning of Higher Vocational 

Certificate Bangkok Technical of Business Administration Vocational College, 

classified by personal factors (3) Study behavior and factors influencing of Personal 

Financial Planning of Higher Vocational Certificate Bangkok Technical of Business 

Administration Vocational College. The sample used in this research is 265 Higher 

Vocational Certificate Bangkok Technical of Business Administration Vocational 

College, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the 

analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the 

hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if 

differences are found by using LSD methods and using multiple regression statistics 

The Hypothetical test results showed that students with gender, age, degree, and 

education were not available. Monthly Income Different sources of income as a result, 

personal financial planning is no different, and students with different disciplines. This 



 
 

[7] 
 

makes personal financial planning different. The behaviors that affect personal financial 

planning include personal financial planning objectives. The scope of personal financial 

planning Personal financial planning goals Good knowledge of personal financial 

planning and the people who influence personal financial planning have an effect on 

Personal Financial Planning of Higher Vocational Certificate Bangkok Technical of 

Business Administration Vocational College. And the factors that influence personal 

financial planning include economic conditions. And the perception of information has 

an effect on Personal Financial Planning of Higher Vocational Certificate Bangkok 

Technical of Business Administration Vocational College. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเล่มน้ีส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก

อาจารยท์ี่ปรึกษาในวิชาคน้ควา้อิสระ ให้ค าปรึกษาพร้อมแนะน าแนวทางในการจดัท า

และแกไ้ขเน้ือหาให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ รวมถึงการให้ความเห็นต่าง ๆ 

อนัเป็นประโยชน์ จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

นอกจากน้ีผู ้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง                         

ทุกท่านที่ไดใ้ห้ความรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าความรู้ที่ไดม้าใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบพระคณุ 

ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงการให้       

ความช่วยเหลือจากครอบครัว รุ่นพี่ เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่าน ส่งผลท าให้งานวิจยัเล่มน้ี

ส าเร็จ ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและนกัศึกษา 

เพื่อใช้ในการพฒันาและปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่นักเรียนและ

นักศึกษาไดอ้ย่าง แทจ้ริง หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขอน้อมรับไว ้และขออภยั

มา ณ ที่น้ีดว้ย 

 

รักษสุ์ดา เหล่าคา 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและปัญหาของที่มา 
เงินมีบทบาทส าคญัในการเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นส่ิงจ าเป็นในการ

ด ารงชีวิตในปัจจุบัน อนาคตมีความไม่แน่นอนและสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั     

การไม่รู้จกับริหารจดัการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัเงินที่ไดม้าหรือหามาได้นั้น การใช้

เงินโดยไม่มีเป้าหมาย รวมทั้งความไม่มีวินยัทางการเงิน อาจท าให้ตอ้งท างานหนกัตลอด

ชีวิตเพียงเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้า ฉะนั้นจึงควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน        

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็นเคร่ืองมือที่ท  าให้สามารถใช้จ่ ายเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการบรรลุเป้าหมายชีวิตในเร่ืองของ

การเงิน เป็นการวางแผนขั้นแรก ที่ท  าให้เราสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิต ซ่ึงจะ

เห็นไดว้่าปัจจุบนัคนมีอตัราหน้ีสินที่เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากไม่มีการวางแผนการเงินและ

ขาดวินยัในการใชจ้่าย ถึงแมว้่าคนเราจะมีรายรับเขา้มาแต่ก็ยอ่มมีภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นอยา่งมากมาย เช่นกนั จนบางครั้ งท าให้เกิดเร่ืองของรายรับนอ้ยกว่ารายจ่าย ท าให้

เกิดการเป็นหน้ีสิน การวางแผนทางการเงินถือเป็นเร่ืองส าคญัมากยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ผนัผวนในปัจจุบัน ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสถานการณ์    

โรคระบาดในปัจจุบนั การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงที่ไม่ควรมองขา้ม เน่ืองจากการ

ด าเนินชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น อาหาร สินคา้และบริการ

ต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น รวมถึงกระแสส่ือโฆษณาต่าง ๆ ที่กระตุน้ให้บุคคลมีค่านิยมในเร่ือง

การบริโภคนิยมและวตัถุนิยมมากขึ้น ท าให้บุคคลไม่ค านึงถึงการประหยดั ขาดการเก็บ

ออม และการใช้จ่ายอย่างไม่ระมดัระวงัจนท าให้ประสบปัญหาเก่ียวกบัการเงิน ดงันั้น 

การวางแผนทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต อยา่งมาก การรู้จกั
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การจัดสรรหรือการจัดการแบ่งรายได้เ ป็นประเภทการใช้จ่าย เช่น ส าหรับใช้                      

ในชีวิตประจ าว ัน  ส าหรับ เก็บออมไว้ใช้ในอนาคต ส าหรับ เก็บไว้ในส่วน                                

ค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉิน ส าหรับเที่ยวพกัผ่อน ส าหรับน าไปต่อยอดลงทุน

เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทน เป็นตน้ ตามแต่เป้าหมายต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

ของบุคคลที่วางไวใ้ห้เป็นจริงขึ้นมาได ้การท าเช่นน้ี จะก่อให้เกิดความรู้สึกมัง่คงัมัน่คง

ทางด้านการเงิน มีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เกิดความภูมิใจที่สามารถจดัการ

การเงินได้อย่างต่อเน่ือง เห็นคุณค่าของเงิน และมีนิสัยในการวางแผนจดัการ ฝึกการ

จัดการและการคิดให้รอบคอบ การควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้มากกว่ารายได้ที่ได้รับ 

พยายามจดัสรรสัดส่วนรายไดส่้วนหน่ึงไวส้ าหรับการออม หรือหาวิธีการเพิ่มรายไดใ้ห้

มากขึ้น บุคคลที่ไดร้ับอิทธิพลมากที่สุดคือ นกัศึกษาที่ยงัไม่สามารถหารายไดด้ว้ยตนเอง 

เพราะอยู่ในช่วงที่ก าลังศึกษา ซ่ึงรายได้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้มาจากผูป้กครอง

อาจจะไดร้ับเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ส่วนจ านวนเงินไดร้ับนอ้ยหรือมากขึ้นอยู่กบั

ความจ าเป็นและฐานะการเงินของครอบครัวแต่ละบุคคล แต่พฤติกรรมของนักศึกษา

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ด ารงชีวิตอย่างไม่พอเพียง มีการใช้จ่ายเงินในแต่ละวนั

ค่อนขา้งมากตามค่านิยม มีการบริโภคที่เกินวยัและฐานะที่ยงัไม่สามารถหารายไดด้ว้ย

ตนเองได ้มีความอยากไดอ้ยากท าในส่ิงที่น ามาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และ

แสดงตนเองให้เห็นถึงความมีฐานะทางครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารราคาแพง

ในห้างสรรพสินค้าหรือภัตตาคารหรู ๆ ความบันเทิง การชมภาพยนตร์ เล่นเกมส์

ออนไลน์ เที่ยวในสถานที่กลางคืน ซ้ือเส้ือผา้และเคร่ืองประดับตามแฟชั่น ซ้ือหรือ

เปลี่ยนเทคโนโลยีโทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์พกพาที่ทนัสมยัอยูเ่สมอ เน่ืองจากนกัศึกษา

เป็นช่วงที่ต้องการการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือ

สังคม ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็นไม่ค านึงถึง การใชจ้่าย

อยา่งเหมาะสม และไม่รู้จกัการประหยดัและอดออม  

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการวางแผนทางการเงินเป็นส่ิง

ส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิต ในปัจจุบันนอกเหนือจากครอบครัวที่จะปลูกฝัง      
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การวางแผนทางการเงินแก่นักศึกษาให้รู้จกัการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การอดออมและ

ความพอเพียงพอประมาณแล้วนั้น ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ล้วนเป็นส่ิงที่สอนและเป็น

ประสบการณ์ให้เห็นไดง้่ายขึ้น เน่ืองจากการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเกิดจาก

ตัวเอง แต่ได้เรียนรู้จากส่ิงที่ได้เห็นและมีแบบอย่างมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

วางแผนทางการเงินที่ดี และการวางแผนทางการเงินที่เร่ิมแรกนั้นคือ การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนที่เร่ิมจากตวัเองเป็นส่ิงที่ดีและมีประโยชน์มาก และเป็น

แนวทางในการวางแผนการเงินในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา เม่ือส าเร็จการศึกษา

ออกไปท างานหรือนกัศึกษาที่ท  างานเพื่อส่งตวัเองเรียนนั้น สามารถจดัการกบัรายไดข้อง

ตนเองได ้ดังนั้นผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาถึงส่ิงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ เพื่อหาแนวทางที่จะน าไปสู่การวางแผนและบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลใน

อนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เ พื่ อ ศึกษาการว างแผนทางการ เ งิ น ส่วนบุ คคลของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

2. เ พื่ อ ศึกษาการว างแผนทางการ เ งิ น ส่วนบุ คคลของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ  

3. ขอบเขตงานวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
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1.1 ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 

รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้

1.2 ตัวแปรด้านพฤติกรรมที่ ส่งผล ต่อการวางแผนทางการเงิน ได้แก่  

วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล 

1.3 ตวัแปรดา้นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ ภาวะทาง

เศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

4. นิยามศัพท์ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เป็นการวางแผนทางการเงินที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด เป็นการวางแผนเงินในอนาคตของตน โดยต้องค านึงรายรับและ

รายจ่าย ให้สอดคลอ้งกนั พร้อมทั้งให้ความส าคญักบัเป้าหมายของเงินที่มีอยู ่ แต่ละคนมี

เป้าหมายและการจดัการเงินแตกต่างกนั แต่ทุกคนตอ้งจดัการเงินที่มีอยู่ ให้เพียงพอต่อ

การใชจ้่ายของตน 

ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ ของแต่ละบุคคลมีแนวทางการ

วางแผนทางการเงินที่หลากหลายและแตกต่างกนั และผลของการวางแผนของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างแต่เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอายุ 

รายได ้และการบริหารการเงินของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่มี

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 
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พฤติกรรม  ส่ิงที่แสดงออกมาทั้งในรูปของการกระท าและค าพูด ทั้งตั้งใจและ                  

ไม่ตั้งใจ ทั้งภายในและภายนอก เม่ือไดแ้สดงออกมาแลว้จะบ่งบอกถึงคนที่กระท าส่ิงนั้น

ว่าเป็นเช่นไร เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงตวัตนของบุคคลนั้น 

วัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เป็นการก าหนดการใชจ้่ายเงินใน

กิจกรรมต่าง ๆ รู้และเขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ของเงิน เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายใน

ปัจจุบนัและอนาคตให้เหมาะสมกบัการใชจ้่ายและการวางแผนการเงินในอนาคตของตน 

ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เป็นการก าหนดการใชจ้่ายเงินใน

กิจกรรมต่าง ๆ รู้และเขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ของเงิน เตรียมความพร้อมในการใชจ้่ายใน

ปัจจุบนัและอนาคตให้เหมาะสมกบัการใชจ้่ายและการวางแผนการเงินในอนาคตของตน 

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  กรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการ

วางแผนทางการเงิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) เป้าหมายระยะสั้น คือการวางแผน

ไม่เกิน 1 ปี เป็นการวางแผนกับส่ิงที่มีในปัจจุบัน เน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก         

(2) เป้าหมายระยะกลาง คือการวางแผนมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นการเร่ิมสร้าง

วางแผนเก่ียวกบัสินทรัพย์ที่จะมีประโยชน์ให้กบัตนในอนาคตข้างหน้า (3) เป้าหมาย

ระยะยาวคือการวางแผนเกินกว่า 5 ปี เป็นการวางแผนการเงินเพื่อความมัง่คงของตนใน

อนาคตเพื่อให้เกิดความสุขสะดวกสบายในบัน่ปลายชีวิต 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  การมีความรู้

และความเขา้ใจดา้นการวางแผนทางการเงิน ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ

จดัการกบัรายรับรายจ่าย ควบคุมสถานะทางการเงินของตนไดอ้ยา่งดี เน่ืองจากการเงิน

ส่วนบุคคลเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล จึงควรตระหนักถึง

ความส าคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน                          

การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  บุคคลที่มีอิทธิพลเป็น

บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เช่น 

ครอบครัว เพื่อน และผูเ้ช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าบุคคลหรือกลุ่ม



6 
 

 

บุคคลที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม เปรียบเสมือนผูท้ี่อยู่เบื้องหลัง ให้ความรู้ 

ค าแนะน า เป็นความใฝ่ฝันที่อยากเป็น และเป็นแบบอยา่งที่เหมาะสม 

ภาวะทางเศรษฐกิจ  ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล เช่น สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายของผูบ้ริโภค และอัตรา

ดอกเบี้ย ท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงขึ้นอยูก่บั

ว่าบุคคลนั้นคือผูไ้ด้รับผลกระทบในด้านใด และใช้ประโยชน์จากสภาวะนั้นในการ

วางแผนการเงินของตน 

การรับรู้ข่าวสาร   การรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ส่ิงขึ้นอยู่กับ

หลากหลายปัจจยัที่แตกต่างกนั อาทิเช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บทความต่าง ๆ และ

การได้รับข้อมูลจากผูเ้ช่ียวชาญในด้านการวางแผนทางการเงิน ท าให้เกิดการรับรู้ที่

แตกต่างกนั การรับรู้ข่าวสารมีจุดประสงคห์ลายอย่าง แต่ละบุคคลรับข่าวสารหลายดา้น 

เช่น ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะเจาะจง เป็นตน้ ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ใช้

ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ ข่าวสารที่บุคคลไดร้ับจากช่องทาง

ต่าง ๆ นั้น ผูร้ับสารจะคดักรองสารข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตาม

ความนึกคิดของผูร้ับสารเอง ถึงจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสารจาก

ส่ือนั้น ๆ 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

โดยผูท้ี่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้คือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

รวมถึงประชาชนทั่วไป ซ่ึงสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความรู้ความ

เขา้ใจและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคคลต่าง ๆ ได้ 

2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยผูท้ี่จะ
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สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดค้ือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึง

สถาบันการเงิน ในการพฒันารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน



 
 

 

บทที่ 2 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

บทน้ีผูท้  าวิจยัตอ้งการน าเสนอในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

กับวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยในส่วนของแนวคิด ทฤษฎีนั้นได้

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารขอ้มูล

ทางอินเทอร์เน็ต และงานวิจยัต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรม เพื่อช่วยให้ทราบถึงความหมาย 

องค์ประกอบ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท  าให้เกิดวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงถือเป็นองค์

ความรู้พื้นฐานที่ผูท้  าวิจัยจ  าเป็นต้องศึกษาให้ทราบแนวทางก่อนเร่ิมการด าเนินงาน

ทางการวิจยั รวมถึงไดอ้า้งอิงหัวขอ้งานวิจยัของท่านอื่นที่เก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อเป็นส่วนช่วย

สนบัสนุนแนวคิดอีกประการหน่ึงของการก าหนดตวัแปรที่เก่ียวขอ้งในการท าการศึกษา

วิจยัในครั้ งน้ี โดยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

6. โมเดลการวิจยั 

7. กรอบแนวคิดการวิจยั 

8. สมมุติฐานการวิจยั
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทางการเงิน 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553) 

ไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนทางการเงิน หมายถึงกระบวนการในการประเมินและ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบุคคล ด้วยการศึกษาปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่เ ก่ียวข้องและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงิน                             

จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา ใช้ไป ในทรัพยากรเงินของบุคคล การวางแผนการเงินจะช่วย

ให้บุคคลวางแผนการหารายไดก้ารใชจ้่ายการคุม้ครองชีวิต การออม การลงทุน และการ

เก็บเก่ียวผลประโยชน์จากเงินออมและเงินลงทุน ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่คงในอนาคต 

เม่ือมีการวางแผนทางการเงินยอ่มมีเป้าหมาย 

กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2556) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ก าหนดเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในการด าเนินชีวิต การมีเป้าหมาย

ในชีวิตจะท าให้เราสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงอายุได้ 

เป้าหมายที่ดีต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน และสามารถท าได้จริง ซ่ึงอาจมี

เป้าหมายหลายอย่างก็ได ้แต่ควรจดัล าดบัความส าคญัและลงมือท าในส่ิงที่ส าคัญก่อน 

เช่น ตอ้งการเก็บออมเงินไวส่้งบุตรเรียนจนจบปริญญาตรี เม่ือหมดภาระแลว้จึงปลูกบา้น

เป็นของตนเอง หรือท าประกนัชีวิตระยะยาวไวเ้พื่อให้มีเงินใช้จ่ายเป็นรายเดือนยาม

เกษียณอาย ุเป็นตน้ เป้าหมายเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองก าหนดว่าจะตอ้งเก็บออมเท่าไหร่ถึงจะ

บรรลุเป้าหมาย 

2. ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเงิน เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

ตนเองในดา้นการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วงอายุ และภาระที่ตอ้งรับผิดชอบ ที่เป็น

อุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงิน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้นลง ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ช่วงอาย ุ(Life Cycle) ผูท้ี่มีอายนุอ้ยและอยูใ่นช่วงวยัท างาน จะมีการออม

เงินในรูปของสินทรัพย์คงทน เช่น บ้าน รถยนต์ ซ่ึงมีระยะเวลาผ่อนช าระยาวนาน                            
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5-30 ปี ท าให้รายไดห้มดไปกบัการผ่อนช าระ โดยไม่ไดเ้ก็บออมเงินหรือลงทุนที่จะท า

ให้รายไดง้อกเงยขึ้น ระยะน้ีจึงควรวางแผนให้มีการออมในรูปแบบอื่น ๆ ดว้ย 

2.2 รายไดท้ี่ไดร้ับ (Income) ท าให้ทราบว่าตนเองมีแหล่งที่มาของรายไดท้าง

ใดบา้ง ทั้งรายไดป้ระจ า รายไดเ้สริม ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้สามารถค านวณ

ปริมาณเงิน ที่ตอ้งใช้จ่ายและเงินที่เหลือเพื่อการออม หากไม่พอจะสามารถหาได้จาก

แหล่งใดบา้ง เพื่อให้การวางแผนทางการเงินประสบผลส าเร็จ 

2.3 รายจ่าย (Expenses) การจัดท าบัญชีครัวเรือน จะท าให้สามารถแยก

ประเภทของรายจ่าย ไดว้่า รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่หมดไป รายจ่ายใดเพื่อการเก็บออม 

รายจ่ายใดเพื่อการสะสมสินทรัพย์ จะท าให้วางแผนได้ว่ารายจ่ายใดที่ฟุ่ มเฟือยและ                       

ตดัทอนลงไดบ้า้ง เพื่อให้มีเงินรายไดเ้หลือเพื่อการวางแผนทางการเงิน 

3. ลงมือวางแผนทางการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเขียนแผนทางการเงินเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร จะท าให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใชจ้่ายของตนเองไดช้ดัเจนขึ้น 

แผนการเงินที่ดีตอ้งมีความยืดหยุน่ เม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดตอ้งสามารถปรับเปลี่ยนได ้

มีสินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่อง เปลี่ยนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในการน าเงินไปลงทุนตอ้ง

พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลให้การสนบัสนุนให้ออมเงินด้วย 

4. น าแผนทางการเงินไปปฏิบตัิและทบทวน เม่ือน าแผนการเงินไปปฏิบตัิแลว้

อาจพบปัญหาและอุปสรรค ให้ท าการทบทวนแผนอยู่เสมอ เพื่อทบทวนพฤติกรรมการ

ใช้จ่าย เม่ือพบขอ้บกพร่องจะไดท้ าการปรับแผน เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มขึ้นหรือลดรายจ่าย                    

ที่ไม่จ  าเป็น ช่วยให้การออมเงินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบไดก้ับการวางแผนการเดินทาง       

โดยจะต้องมีการส ารวจเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ และสถานะทางการเงินใน

ปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย                  
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ที่ต้องการ เช่นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซ่ึงจะต้องมีการส ารวจจุดเร่ิมต้นและ

จุดหมายปลายทาง เพื่อที่จะสามารถก าหนดเส้นทางที่เหมาะสม การก าหนดแนวทางใน

การเดินทางนั้น จะต้องมีการส ารวจเงินที่มีอยู่ระยะเวลาที่ต้องใช้เงิน เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายรวมทั้งอาจตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินก็จ  าเป็นตอ้งมีการส ารวจถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

เพื่อที่จะสามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนที่ เหมาะสมในขณะนั้ น ๆ ดังนั้ น                     

ผูว้างแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี 

1. มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวางแผนการใชจ้่ายและการ

ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ เช่น การติดตามขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับอัตราเงินเฟ้อ เน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับ ราคาสินค้า/

บริการ ที่ผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายในอนาคต ถา้หากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ย่อมส่งผลท าให้อ านาจซ้ือของเงินที่มีอยู่ลดลงและส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิน

และแผนการลงทนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้นอกจากนั้นแลว้ตวัเลขจดและการ

ว่างงานต่าง ๆ  ก็จะส่งผลต่อระดบัของรายไดข้องแต่ละบุคคล รวมไปถึงเสถียรภาพของ

รายได ้เน่ืองจากถา้หากตวัเลขจดเพิ่มแนวโนม้ลดลงและอตัราการว่างงานที่สูงขึ้น ก็อาจ

สูงผลท าให้ตอ้งมีการลดเงินเดือนหรือเลิกจา้งงานเกิดขึ้นไดใ้นที่สุด  

2. เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากดั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท์ี่มีอยู่อย่างไม่จ ากดั ดงันั้น การวางแผน

ทางการเงินจงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินตอ้งอาศยัแนวคิดในการบริหารเงินซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากดั

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ซ่ึงสามารถ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจรวมทั้ง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการก าหนดแผนในการใช้จ่ายเงินและแผนในการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

ดังนั้น การวางแผนการเงิน จึงต้องมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์               



12 
 

 

มหาภาค เน่ืองจากในการวางแผนการเงินการลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิเคราะห์ราคา

หลักทรัพย์นั้น นอกจากนั้น ยงัต้องมีความรู้ความเข้าใจ เร่ืองของเศรษฐกิจโดยรวม 

เพื่อที่จะน าขอ้มูลจากรายงานทางเศรษฐกิจ ไปวิเคราะห์ถึงภาวะและผลกระทบที่มีต่อ

ตลาดการเงิน ภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการวางแผนการ

ลงทุน ดังการวางแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคของภาคเอกชน การลงทุน และการจา้งงาน เน่ืองจาก

ขอ้มูลเหล่าน้ี หากแนวโนม้ลดลงยอ่มบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ก าลงัตกต ่า ซ่ึงจะส่งผล

ต่อเน่ืองท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และส่งผลสืบเน่ืองถึงยอดขาย

และก าไรของกิจการที่ลดลงนั้น หมายความว่า กระแสเงินสดที่คาดว่า กิจการจะไดร้ับ

จากการลงทุนหรือขายสินค้าก็จะลดลง และในที่สุดก็จะส่งผลท าให้ราคาหลกัทรัพย์

ปรับตวัลดลงเช่นกนั ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซ่ึงมกัใชร้ะบุถึงความอยูดี่

ก าหนดของประชาชน ในรูปตัวเงินมักจะถูกอ้างอิงจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ เน่ืองจากการน าเขา้/บริการต่าง ๆ จะถูกรวมไวใ้นการบริโภค การลงทุน

และการใช้จ่ายของภาครัฐแล้ว ตัวเลขจี ดีพี ดังกล่าวมักถูกน าไปใช้ในการอ้างอิงถึง

คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้น ๆ ส่งผลท าให้รัฐบาลในหลายประเทศมุ่งเน้น

การบริหารประเทศเพื่อให้มีอตัราการเจริญเติบโตของจีดีพี ดงันั้นในหลาย ๆ ครั้ ง จึง     

มักพบว่า ภาครัฐเขาไปแทรกแซงกลไกตลาดผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อส่งผล 

กระทบต่อจีดีพีของประเทศอยา่งไรก็ตามจีดีพีอาจไม่ไดเ้ป็นตวัสะทอ้นที่แทจ้ริงถึงความ

กนั ดอ้ยดีของประชาชนในประเทศ เน่ืองจากจีดีพีไม่ไดพ้ิจารณาถึงการกระจายรายไดท้ี่

เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ไดค้  านึงถึงมลภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณทรัพยากรที่อาจ

สูญเสียไป รวมทั้งอาจไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบทางสังคมต่าง ๆ และวิถีชีวิตในสังคม 

เป็นตน้ 

4. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาถึงกลไก

ในการก าหนดราคาสินค้าและ/หรือบริการในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การตัดสินใจ

เลอืกใชสิ้นคา้/บริการหน่ึง ๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้/บริการอื่น ๆ นั้น 
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หมายความว่า ราคาสินคา้/บริการต่าง ๆ ที่แข่งขนัโดยตรงหรือสามารถใช้ทดแทนกัน

ย่อมมีความสัมพนัธ์กนัในที่สุด ในการตดัสินใจเลือกใช้สินคา้/บริการใด ๆ  รวมทั้งการ

ตดัสินใจเลือกการลงทุน จึงจ  าเป็นตอ้งมีการพิจารณาตน้ทุนของทางเลือกก่อน ๆ ดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงอาจมองไดว้่าตน้ทุนของทางเลือกอื่น ๆ ก็เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาส เช่นกนั 

(พฒันี ทองพึง, 2555) 

ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นวิธีการที่

บุคคลน ามาใช้ในการบริหารจัดการกับเงินของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อ

น าไปสู่เป้าหมายในการด าเนินชีวิตตามที่ต้องการหรือที่ก าหนดไว้นักวิชาการให้

ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

ทิฆมัพร โคตรทศัน์ (2553) ให้ความหมายของ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลไว้

ว่า การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning Efficiency) หมายถึง การจดัเตรียมขอ้มูล

ต่าง ๆ ทางด้านการเงินเป็นการล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางหรือก าหนดทิศทางในการ

ด าเนินงานของธุรกิจในอนาคต 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555) ให้ความหมายของ การวางแผนการเงินส่วน

บุคคลไวว้่า การบริหารทรัพยากรทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือไดม้าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

คือ ให้ไดร้ับความมัน่คงของบุคคลและครอบครัว ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความสุขและและความ

มีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล 

ศิรินุช อินละคร (2548) (อ้างใน : ธนพร จันทร์สว่าง, 2562) ให้ความหมายของ                         

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้่า เป็นกระบวนการในการจัดการกบัเงินของ

บุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลเุป้าหมายทางการเงินที่ตอ้งการโดยเป้าหมายของบุคคลสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. เป้าหมายที่เก่ียวกบัเงิน (Financial Goals) หรือเรียกว่า “เป้าหมายทางการเงิน” 

เป็นเป้าหมายที่สามารถก าหนดในรูปตัวเงินได้และหากบรรลุเป้าหมายทางการเงิน            
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จะท าให้บุคคลมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น เป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั

ตามสถานะภาพของบุคคลรวมทั้งสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น เช่น ตอ้งการเก็บเงิน

ซ้ือบ้าน ต้องการเก็บเงินไวเ้ป็นทุนการศึกษาบุตร ต้องการเก็บเงินไวส้ าหรับใช้จ่าย

ในช่วงเกษียณอาย ุตอ้งการมีเงินเพียงพอส าหรับใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัส่ิงส าคญัที่จะท า

ให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้คือ  “เงิน” ดังนั้น การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลที่ดีจะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตอ้งการได ้

2. เป้าหมายที่ไม่เก่ียวกบัเงิน (Non – Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่ยากที่จะ

ก าหนดในรูปตัวเงินได ้เช่น ต้องการให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข ต้องการช่วยเหลือ                   

ผูย้ากไร้ ตอ้งการช่วยเหลือสัตวท์ี่ถูกทิ้ง ซ่ึงบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีไดโ้ดย

อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินเลย  

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ เป็น

การวางแผนทางการเงินที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นการวางแผนเงินในอนาคต

ของตน โดยตอ้งค านึงรายรับและรายจ่าย ให้สอดคลอ้งกนั พร้อมทั้งให้ความส าคญักบั

เป้าหมายของเงินที่มีอยู่ แต่ละคนมีเป้าหมายและการจดัการเงินแตกต่างกัน แต่ทุกคน

ตอ้งจดัการเงินที่มีอยูใ่ห้เพียงพอต่อการใชจ้่ายของตน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 
ความหมายของพฤติกรรม 

นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวด้งัน้ี 

อุไรรัชต์ บุญแท ้(2557) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรม (Behavior) ไวว้่า พฤติกรรม 

(Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยแ์สดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ 

จากความรู้ความเขา้ใจความเช่ือและเจตคติของคนที่มีบทบาทต่อการแสดงออกนั้น 

นริศรา พลอยเพ็ชร (2558) ให้ความหมายของพฤติกรรม ไว้ว่า พฤติกรรม 

(Behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่บุคคลแสดงออกมา ทั้งที่สามารถ
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สังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การกระท าทางกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การหยิบส่ิงของ 

เป็นต้น และปฏิกิริยาและกิจกรรมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจน ได้แก่ 

กระบวนการทางจิตใจ เช่น ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ซ่ึงเป็นการกระท าเพื่อตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าที่เขา้มากระทบ โดยการแสดงออกของบุคคลอาจขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ของ

บุคคลนั้น ๆ 

ทศันาวลยั ตนัติเอกรัตน์ (2559) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม ไวว้่า พฤติกรรม 

หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกมาเม่ือมีส่ิงเร้า โดยส่ิงเร้าที่มากระทบนั้นอาจ

มาจากส่ิงเร้าภายในและภายนอกที่แสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

กระท า เช่น การพูด การเขียน การอธิบาย การยืน การแสดงออกทางสีหน้า จังหวะ                       

การพูด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตไดโ้ดยตรง 

สุรีรัตน์ เตชะทวีวรรณ 2545 (อา้งใน : ธนพร จนัทร์สว่าง 2562) พฤติกรรม คือ การ

แสดงออกของการกระท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามแบบคลา้ยคลึงกนับ่อยครั้ ง จนกลายเป็น

เอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือของตน ความหมายของค าว่า พฤติกรรมอาจจะคลา้ยกบั ค าว่า 

นิสัยแต่จะแตกต่างกันเพียงมีการแสดงออกมาให้เห็นได้ ถือว่า เป็นพฤติกรรมหาก                     

ไม่แสดงออกมาให้เห็นเราจะเรียกว่า นิสัย ตรงกับ ภาษาอังกฤษที่ว่า Behaviour หรือ 

อเมริกนั เรียกว่า Behavior ซ่ึงแปลว่า การปฏิบตัิตวั ความประพฤติ คุณสมบตัิ พฤติกรรม 

อาการ หรือการแสดงออก 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้พฤติกรรม คือ ส่ิงที่แสดงออกมาทั้งในรูปของ

การกระท าและค าพูด ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งภายในและภายนอก เม่ือไดแ้สดงออก

มาแลว้จะบ่งบอกถึงคนที่กระท าส่ิงนั้นว่าเป็นเช่นไร เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงตวัตนของบคุคล

นั้น 
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วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคขอ์งการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2554) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการเงินรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่

ของ “เงิน” ในระบบเศรษฐกิจ และเขา้ใจส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัการเงินส่วนบุคคล เช่น เงินสด 

เช็ค บตัรเดบิต บตัรเครดิต สินเช่ือ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ เช่น บริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์ (Tele banking) หรือการด า เ นินการธุรกิจการค้าบนอินเทอร์ เ น็ต 

(Ecommerce) เพื่อให้สามารถตดัสินใจทางการเงินในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อให้มีความสามารถดา้นการเงิน สามารถใชค้วามรู้ความเขา้ใจทางการเงิน

ในชีวิตประจ าวนั อยา่งคนรอบรู้และเฉลียวฉลาด รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจทางการเงิน ตลอดจนสามารถบริหารการเงินในชีวิตประจ าวนัและแก้ไข

ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจัดหาเงิน 

การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเขา้ใจผลกระทบอนัเกิดจากการละเลย ในการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้รู้วิธีการบริหารและจดัการ “เงิน” รู้และสามารถปฏิบตัิตามแผนการ

จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และสถานะของแต่ละบุคคลในการจดัหา

เงิน การออม การใช้จ่าย การลงทุน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลตอบแทนและ

ผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 

จากการศึกษาข้อมูลผูว้ิจยัสรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน      

ส่วนบุคคล คือ เป็นการก าหนดการใชจ้่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ รู้และเขา้ใจบทบาทและ

หน้าที่ของเงิน เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายในปัจจุบนัและอนาคตให้เหมาะสมกับ

การใชจ้่ายและการวางแผนการเงินในอนาคตของตน 
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ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

Richard J. Stillman ศาสตราจารย์ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารการเงินบุคคล         

(อา้งใน : สยานนท ์สหุนนัต,์ 2561) กล่าวว่า “การเงินส่วนบุคคล คือโปรแกรมการพฒันา

และการด าเนินงานในการบริหารจดัการเงินเพื่อตอบสนองตามวตัถุประสงคท์ี่บุคคลนั้น

ตอ้งการ” โดยมีขอบเขตเป้าหมายการบริหารการเงินส่วนบุคคลใน 6 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1 เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงินของบุคคล (Financial Health) คือ 

มีรูปแบบในการวางแผน ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การวางแผนรายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพ การจดัท างบประมาณ การบริหารเงินสินเช่ือบุคคล และการรู้จกัเลือกในการกูย้ืม

เงินอยา่งเหมาะสม 

รูปแบบที่ 2 การใชเ้งินอยา่งชาญฉลาด (Spending Money Wisely) คอื มีรูปแบบ

การใช้จ่ายในการวางแผนเก่ียวกบัอาหาร เส้ือผา้ ของใช้ส่วนตวั การใช้จ่ายในการซ้ือ

พาหนะ รวมถึงการรู้จกัการวางแผนในเร่ืองของภาษี 

รูปแบบที่  3 การใช้ เงินเพื่อที่อยู่อาศัย  (Home and Other Real Estate) คือ                             

มีรูปแบบการใช้จ่ายในการวางแผนเก่ียวกบัการซ้ือ เช่า ที่อยู่อาศยัและการวางแผนใน

อสังหาริมทรัพยอ์ื่น ๆ 

รูปแบบที่ 4 การใชเ้งินเพื่อการท าประกนัภยั (Insurance Program) คือ มีรูปแบบ

การใช้จ่ายในการวางแผนในการท าประกันต่าง ๆ เช่น การวางแผนประกันชีวิต                         

การวางแผนประกันสุขภาพ การวางแผนประกนัภัยในทรัพยสิ์น เพื่อเป็นการบริหาร

ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

รูปแบบที่ 5 การใช้เงินเพื่อการลงทุน (Diversified Investment Portfolio) คือ                     

มีรูปแบบการใชจ้่ายในการวางแผนการลงทุนประเภทต่าง ๆ เช่น การฝากเงิน การลงทุน

ในพนัธบตัร การลงทุนในตลาดหุ้น การลงทุนในกองทุน การลงทุนดา้นอื่น ๆ 
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รูปแบบที่ 6 การใช้เงินวางแผนยามเกษียณ (Retirement and Estate Planning) 

คือ มีรูปแบบการใช้จ่ายในการวางแผนในยามเกษียณ เพื่อความมั่นคงในชีวิตหลัง                     

วยัเกษียณ 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต ์ (2555) ไดก้ล่าวถึง ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลไวว้่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจัดการการเงิน                        

ที่ส าคญั ๆ ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. การวางแผนการบริโภคอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ (Consumption Planning) 

เ ร่ิมต้น จากการมีงานท าที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง รู้จักเก็บออม ควบคุม

ค่าใช้จ่ายทั้งบริโภคและอุปโภค บริหารรายไดแ้ละรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ

เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเองและ

ครอบครัว 

2. การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนัภยั (Insurance Planning) เป็น

การสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตและสินทรัพยข์องบุคคล โดยการวางแผนบริหารความ

เส่ียงของชีวิตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัสินทรัพยท์ี่อยูใ่นความครอบครอง และ

เป็นหลกัประกนัในชีวิตและบุคคลที่อยูภ่ายใตก้ารดูแลรับผิดชอบ 

3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ที่

ภาครัฐมอบให้โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษีซ่ึงสามารถน าค่าใช้จ่ายที่ประหยดัได้

จากการวางแผนภาษีไปลงทุนสร้างสินทรัพยแ์ละความมัน่คงให้กบัชีวิตได ้

4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นการเพิ่มรายได้จากการ

ลงทุน โดยการน าเงินออมที่สะสมไว้ไปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ ที่ เหมาะสม                                

เพื่อแสวงหาอตัราผลตอบแทนที่สูงขึ้นส าหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้

ความเส่ียงและเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล 

5. การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมการส าหรับ

ชีวิตหลังจากเกษียณอายุแล้วให้มีช่วงชีวิตเกษียณอย่างสุขเกษม มีสินทรัพย์มากพอ

ส าหรับใชจ้่ายในวยัเกษียณ มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลานและสังคม 
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6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็นการวางแผนกระจายความมั่งคั่ง

ให้กับทายาทรุ่นต่อไป หรือวางแผนมอบมรดกเป็นสาธารณะกุศลให้กับสังคม                           

เพื่อป้องกนัปัญหาความขัดแยง้ระหว่างผูมี้สิทธิที่จะได้รับมรดกภายหลงัจากเจา้ของ

มรดกเสียชีวิตแลว้ 

พนมพล สุขวฒันทรัพย ์(2558) ไดก้ล่าวถึง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดี

จะเป็นตวัก าหนดทิศทาง และการตดัสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย

ทางการเงินที่ตอ้งการไดห้ากบุคคลใดเร่ิมตน้ ท าการวางแผนทางการเงินเร็วมีการปฏิบตัิ

ตามอย่างมีวินัยและสม ่าเสมอแล้วบุคคลนั้นก็จะเขา้ใกลค้วามมีอิสรภาพทางการเงิน

ไดม้ากขึ้น แผนการเงินหลกั ๆ ที่ส าคญั ที่ควรวางแผนเร่ิมปฏิบติั มีดงัน้ี 

1. แผนการออม บุคคลควรท าการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านที่มี

มากกว่าการฝากธนาคารไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร สลากสหกรณ์ แล้วเลือกช่องทางที่

เหมาะสมที่ สุด ซ่ึงแต่ละช่องทางในการออมก็จะมีความเส่ียงที่แตกต่างกัน เช่น 

ผลตอบแทนที่สูงก็จะมาพร้อมกบัความเส่ียงที่เพิ่มขึ้นเสมอที่ส าคญั ตอ้งท าการออมอยา่ง

พอเหมาะพอดีและสอดรับกบัเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อไม่ให้รู้สึกว่า การออมเป็นภาระ

และสามารถท าการออมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

2. แผนการลงทุน บุคคลจะตอ้งไม่ลืมกฎการกระจายความเส่ียงเช่นเดียวกบัการ

ออม คือเลือกลงทุนในช่องทางที่มีความเส่ียงในระดบัที่รับไดแ้ลว้ศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของ

การลงทุนนั้น อยา่งรอบดา้น ซ่ึงแผนการลงทุนในแต่ละปีก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอด

รับกบัสถานการณ์และตัวแปรในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การลงทุน 

เช่น ถา้หากบุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากบัความผนัผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ก็ควร

จะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการลงทุนระยะยาวเป็นหลกัของการลงทุนที่จะท าให้เงินของ

บุคคลงอกเงยไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

3. แผนการบริหารหน้ีแผนน้ีมีความจ าเป็นที่จะต้องท าเพื่อปลดเปลื้องภาระ

หน้ีสิน โดยจะเร่ิมตน้ ดว้ยการที่บุคคลตอ้งรู้เร่ืองหน้ีก่อนว่ามีหน้ีรวมทุกประเภททั้งหมด

เท่าไหร่ เม่ือตั้งใจจะสะสางหน้ีก้อนเดิม ตอ้งหยุดสร้างหน้ีก้อนใหม่หรืออย่าสร้างหน้ี
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เพิ่มส าคญัที่สุดคือตอ้งรู้จกัใชจ้่ายและควบคุมค่าใชจ้่ายที่ไม่จ  าเป็นระมดัระวงัการใช้จ่าย

ให้มากขึ้น และหาวิธีปลดหน้ีอย่างค่อยเป็นค่อยไป จดัล าดบัความส าคญัของหน้ีที่ตอ้ง

เร่งช าระก่อนหลงั 

4. แผนบริหารความเส่ียง ไม่มีใครสามารถป้องกันความเส่ียงทุก ๆ อย่างที่

จะตอ้งเผชิญในชีวิตไดแ้ต่ก็มีหนทางที่จะสามารถป้องกนั ความเส่ียงทางการเงินไดซ่ึ้ง

ความเส่ียงทางการเงินที่ส าคญั ๆ นั้น เกิดจากการเกิดอุบติัเหตุความเจ็บป่วย และความ

ตายความเส่ียงเหล่าน้ีเม่ือเกิดขึ้นจะสร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอย่างมาก ดงันั้น 

บุคคลจึงควรวางแผนบริหารความเส่ียงไวด้้วยโดยการท าประกันชีวิต เพื่อไม่เป็น               

การสร้างภาระให้กบัคนที่อยูข่า้งหลงัหรือสร้างความเส่ียงทางการเงินให้กบัครอบครัว 

5. แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท าให้         

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคต อายเุฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก ท าให้บุคคลตอ้ง

วางแผนการเงิน เพื่อวยัเกษียณ เป็นการรับมือกบัช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น ที่จะตอ้งใช้เงินมาก

ขึ้น เน่ืองจากชีวิตในช่วงน้ีจะไม่มีรายไดป้ระจ าที่เคยไดร้ับ สุขภาพร่างกายก็เร่ิมถดถอย

ลง ท าให้ตอ้งมีเงินจ านวนมากไวใ้ชจ้่าย ตอนแก่จึงตอ้งมีการวางแผนที่จะมีเงินเพื่อเตรียม

ไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลในยามแก่ชราหรือในยามที่ช่วยเหลือตวัเอง

ไม่ไดน้อกจากน้ีการก าหนดจ านวนเงินทุนในอนาคตบุคคลควรทราบระยะเวลาก่อนที่จะ

ถึงก าหนดเกษียณอายเุพื่อก าหนดเงินออมสะสมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเน่ืองจากอาชีพที่แตกต่าง

กนัย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตที่ต่างกนั (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอ็ม 

เอฟซี จ ากดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 

6. วางแผนภาษีอากร มีผูมี้รายไดจ้  านวนมาก วางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด 

หลังจากที่พบว่าส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอันควรเน่ืองจากไม่ได้ท าการศึกษา

ล่วงหน้าทั้งที่มีหลากหลายช่องทางที่จะช่วยในการประหยดัภาษีไดแ้ละรัฐก็เปิดโอกาส

ให้ใช้สิทธิตามกฎหมายไดอ้ย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นประกนัเงินผ่อนบา้น กองทุนส ารอง

เลี้ ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) และกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็นตน้ ซ่ึงหากบุคคลท าการวางแผนไวเ้ป็นอยา่งดีก็
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จะพบว่าสามารถช่วยประหยดัภาษีได้เยอะในแต่ละปีและถือว่าน่าเสียดายส าหรับอีก

หลายคน ที่แม้จะมุ่งมั่นกบัการออมและการลงทุน ภายใต้กลยุทธ์ทุกรูปแบบ แต่กลบั

มองขา้มปัจจยัที่มีผลกระทบโดยตรงนัน่ คือ การเสียภาษี 

จากการศึกษาข้อมูลผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล คือ การมีรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นตวัก าหนดทิศทาง และการตดัสินใจทางการเงิน

อย่างมีอิสรภาพ มีการปฏิบตัิอยา่งมีวินัยอยา่งสม ่าเสมอ และการวางแผนให้เป็นไปตาม

รูปแบบที่ไดต้ั้งเป้าหมายไว ้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจดัการ

การเงินที่ส าคญั ๆ เช่น การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงิน การน าความรู้มาจดัการเงิน

อย่างชาญฉลาด การลงทุนประเภทต่าง ๆ และการวางแผนการเงินส าหรับอนาคตย าม

ปลดเกษียณ 

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

เพรียว เสรีรักษ ์(2559) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ได้แก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น เป้าหมายทางการเงินระยะกลางและเป้าหมาย

ทางการเงินระยะยาว ดงัน้ี 

1. เป้าหมายทางการเงินระยะสั้ น มีว ัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความ

สะดวกสบาย ต้องการให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ สุ ขสบายขึ้ น 

เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นเนน้ความสุขสบาย 

2. เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง เป็นการเตรียมเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายทาง

การเงินระยะยาวเนน้ที่การสร้างสินทรัพยอ์นัก่อนให้เกิดความมัง่คัง่เพิ่มพูนมากขึ้น และ

ยงัมีส่วนให้ชีวิตสุขสบายมากขึ้น 

3. เป้าหมายทางการเงินระยะยาว คือเป้าหมายทางการเงินที่ส าคญัที่สุด แต่คน

ส่วนใหญ่มกัจะละเลย เพราะเห็นผลช้ีไม่ทนัใจ เป้าหมายทางการเงินระยะยาวเป็นส่ิงที่
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ส าคญั จึงไม่ควรจะละเลยจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวอยา่งเคร่งครัด 

เพื่อที่จะท าให้การใชชี้วิตภายหลงัการเกษียณอายไุม่ขดัสนทางการเงิน 

วีรชัย ผ่องศรี (2559) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ควรมีการก าหนดทั้ งเป้าหมายระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงถ้าหวังจะให้ตนเองและ

ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ควรมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น 

(Short – Term Financial Planning) เอาไว ้แต่ถา้มุ่งหวงัจะให้ครอบครัวมีรากฐานที่มัน่คง

และตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตก็ตอ้งเตรียมการวางแผนการเงินระยะ

ยาว (Long – Term Financial Planning) ไว้ด้วย ในการวางแผนทางการเงินที่ ดีนั้ น                           

ผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จกั น าเคร่ืองมือต่าง ๆ 

ในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์เพื่อให้การ

วางแผนดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูลผูว้ิจัยสรุปได้ว่า เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล คือ กรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น                             

3 ประเภท  1) เป้าหมายระยะสั้น คือการวางแผนไม่เกิน 1 ปี เป็นการวางแผนกบัส่ิงที่มี

ในปัจจุบัน เน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก  2) เป้าหมายระยะกลาง คือการวางแผน

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นการเร่ิมสร้างวางแผนเก่ียวกบัสินทรัพยท์ี่จะมีประโยชน์

ให้กบัตนในอนาคตขา้งหน้า  3) เป้าหมายระยะยาวคือการวางแผนเกินกว่า 5 ปี เป็นการ

วางแผนการเงินเพื่อความมัง่คงของตนในอนาคตเพื่อให้เกิดความสุขสะดวกสบายในบัน่

ปลายชีวิต  

ความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553) ไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไว้

ว่า เน่ืองจากการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล 

และมีความส าคญัต่อบุคคลทุกช่วงอาย ุดงันั้น แต่ละคนจึงควรตอ้งมีการวางแผนการเงิน
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ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต การวางแผนการเงินจึงมีบทบาทส าคญัที่ท  า

ให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพทาง

การเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายที่แต่ละบุคคลตอ้งการได ้ อนัจะ

น ามาซ่ึงความมัน่คงของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงสามารถสรุปความส าคญั

ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 

1. สร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตของบุคคลและครอบครัวการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเป็นแนวทางในการวางแผนอยา่งถูกตอ้งในการจดัหาเงิน การเก็บออม 

การบริหารรายจ่ายและการน าเงินไปลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความมัง่คัง่ทางการเงินและ

มัน่คงในชีวิตอนัจะน ามาซ่ึงความสุขในการด าเนินชีวิตของบุคคลและครอบครัว เช่น 

บุคคลมีวิธีการหารายไดท้ี่ดีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง มีวินัยใน

การออมเงินอย่างสม ่าเสมอ รู้จักควบคุม รายจ่าย ท าให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น และมีการวาง

แผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้นตลอดจนรู้จักวางแผน

ป้องกันความเส่ียงส าหรับชีวิตและสินทรัพย์โดยการวางแผนประกันภัยเพื่อรองรับ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อีกทั้งมีการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายลง นอกเหนือจากน้ี

ยงัมีการเตรียมเงินไวใ้ช้ ส าหรับวยัเกษียณอย่างเพียงพอ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือ

ผูอ้ื่น และเตรียมแผนการส่งมอบมรดกให้รุ่นลูกหลาน หากท าไดอ้ย่างที่กล่าวมาน้ีก็จะ

ส่งผลให้บุคคลมีความมัง่คัง่มัน่คงและมีความสุขให้กบัชีวิตได ้

2. ตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลไดก้ารวางแผน

การเงินที่ดีและมีการปฏิบตัิตามแผนการเงินที่ไดว้างไวจ้ะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายที่

ตอ้งการได ้เช่น วางแผนการเงินส าหรับการศึกษาต่อวางแผนการเงินส าหรับการซ้ือบา้น 

ซ้ือรถ วางแผนการเงินส าหรับการแต่งงาน วางแผนการเงินส าหรับวยัเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

3. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การศึกษา

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางดา้นการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planner) ซ่ึงสามารถให้ค าแนะน าและ
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ช่วยวางแผนให้แก่บุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงบุคคล

เหล่านั้นอาจเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง เพื่อนหรือลูกคา้ เป็นตน้ 

4. เป็นรากฐานเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เม่ือบุคคล

สามารถวางแผนการเงินและน าไปปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไวท้ า ให้มี

สุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมัง่คัง่และมัน่คงในการด าเนินชีวิต ไม่ก่อให้เกิดภาระกบั

สังคม เพราะทุกคนรู้จกัหา รู้จกัออม รู้จกัใช ้รู้จกัขยายผล เกิดการลงทุนสร้างความเติบโต

ให้กับระบบเศรษฐกิจ และเม่ือมีเพียงพอส าหรับตนเองแลว้รู้จกัแบ่งปันให้กบัสังคม              

ไม่ก่อปัญหาคดีความทางดา้นสินทรัพยใ์นสังคม ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง

อยา่งยัง่ยืนตลอดไป 

สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือควบคุมการใช้จ่าย เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคสินคา้ และ

บริการของบุคคลมีมากมายไม่จ ากัด หากไม่สามารถควบคุมให้ดีจะก่อให้เกิดภาวะ

หน้ีสินได ้

2. ก่อให้เกิดการออมเงิน เพราะการวางแผนการเงินจะท าให้บุคคลทราบรายจ่าย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่าเป็นรายจ่ายที่จ  าเป็นหรือฟุ่ มเฟือย จึงท าให้บุคคลสามารถควบคุม

รายจ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม จนมีเงินเหลือเพื่อการออมได ้

3. เป็นเคร่ืองมือป้องกนัปัญหาหน้ีสิน เพราะการวางแผนการเงินที่ดีจะท าให้

บุคคลมีการใชจ้่ายอยา่งรอบคอบ ตามฐานะของตนจึงไม่ตอ้งเผชิญกบัภาระหน้ีสิน 

4. เป็นเคร่ืองมือสร้างความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเม่ือบุคคลมี

รายไดสู้งกว่ารายจ่ายก็จะมีเงินออมมากพอที่จะสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัวได ้

5. ช่วยท าให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม

ตามความเป็นจริง เพราะเม่ือมีการวางแผนทางการเงิน จะช่วยท าให้บุคคลทราบรายจ่าย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละเดือนว่าเป็นเท่าไร จึงท าให้บุคคลสามารถประเมินสถานะ                  
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ทางการเงินของตนเองไดต้รงตามความเป็นจริง จนเกิดการระมดัระวงัการใช้จ่ายไม่ให้

เกินตวั 

มนต์ทนา คงแก้ว และคณะ (2557) กล่าวถึง แนวคิดพื้นฐานในการจัดการทาง

การเงินส่วนบุคคลไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. บริหารการเงินเพื่อป้องกนัผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน (Security) 

ในแต่ละคน มีความเส่ียงไม่เหมือนกนัหรืออาจไม่เท่ากนั ซ่ึงมีการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง

กนัออกไป ทั้งน้ีการรับมือกบัความเส่ียงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเส่ียง

จากการตกงาน ความเส่ียงจากอุบติัเหตุ เป็นตน้ ดงันั้น การจดัการการเงินส่วนบุคคล ควร

จะมีเงินเก็บไวใ้ช้ยามจ าเป็น เพื่อความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต เช่น การท าประกนั

ชีวิต การประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

2. บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต (Stability) คือการใช้จ่ายไม่เกิน

รายไดท้ี่ไดร้ับ ไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็นและไม่สร้างหน้ีที่ไม่ก่อเกิดรายได ้เช่น การซ้ือ

สินคา้ราคาแพง ผ่านบตัรเครดิต โดยคิดว่าในอนาคตจะมีรายไดเ้พิ่มพอจ่ายคืนได ้ถือว่า

เป็นการน าเงินออมในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ในทางตรงกนัขา้มหากภาระหน้ีสินที่มีอยู่

เป็นหน้ีสินที่จะก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคต เช่น ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ถือเป็นการลงทุน 

ส าหรับการบริหารเงินเพื่อสร้างความมัน่คง สามารถท าไดโ้ดยการท างบประมาณรายจ่าย 

ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีรายไดเ้ท่าใด ควรจะใชจ้่ายเท่าใดและควรจะเก็บออมเท่าใด 

3. บริหารการเงินเพื่อสร้างความมัน่คง (Growth) เม่ือสามารถบริหารการเงินให้

มัน่คง เพื่อมีไวใ้ชย้าม จ าเป็นไดแ้ลว้ ก็สามารถน าเงินมาคิดสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ตนเอง

ได ้โดยเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนใน

กองทุน ตราสารเงิน พนัธบตัรรัฐบาล หุ้น กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย ์

เป็นตน้ ในช่วงการลงทุนครั้ งแรกควรเร่ิมลงทุนจากจ านวนเงินนอ้ยก่อนเพื่อประเมินว่ามี

ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดแลว้ค่อยเพิ่มขึ้นเพื่อความไม่ประมาท 

4. การป้องกนัและบริหารความมัน่คง (Protection and Management) หลงัจากที่

มีการลงทุนแล้วประสบความส าเร็จแล้ว ส่ิงที่ต้องท าต่อไปก็ คือ การรักษาระดับ                       
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ความมัน่คัง่ให้คงอยูต่่อไปอยา่งยัง่ยืน ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น หาที่ปรึกษาทางการ

เงินให้มาดูความมัน่คัง่ การท าประกนัอคัคีภยัส าหรับอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

เป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัใช้ชีวิตประจ าวนัในทุกช่วงอายุ มีบทบาทส าคญัในการก่อเกิด

คุณภาพชีวิต ให้สร้างความมัน่คงมัง่คงั มีการตอบสนองต่อความตอ้งการและเป้าหมาย

ของการใชเ้งิน  

ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

ทิฆัมพร โคตรทัศน์ (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน                   

ส่วนบุคคลไว ้ดงัน้ี 

1.การวางแผนท าให้ตอ้งคาดการณ์ปัญหาในอนาคต ระดบักิจกรรมต่าง ๆ  และ

ตอ้งพยายามหาโอกาสช่วยจงัหวะที่เป็นของธุรกิจ 

2. ช่วยให้เกิดการประสานงานกนัภายในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั 

3. ช่วยควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผน โดยการเปรียบเทียบแผนกบัผล

การปฏิบติังานที่เกิดขึ้น 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต ์(2555) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงนิ

ส่วนบุคคลไว ้ดงัน้ี 

1. เพื่อให้บุคคลมีแนวทางในการวางแผนทางการเงินของตนเองและครอบครัว

ได้อย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน การรู้จักวางแผน และการป้องกัน ส าหรับชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของตน น ามาซ่ึงความมัน่คง และความสุขของบุคคลและครอบครัว รวมถึงการ

จดัหาแหล่งเงินสด การใชจ้่ายเงินสดและการรักษาเงินสด เป็นตน้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จ่ายเงินอย่าง

ถูกตอ้ง เช่น การใชเ้งินเพื่อสุขภาพ การใชจ้่ายเพื่อพกัผ่อน หรือท่องเที่ยว ส่ิงเหล่าน้ี เป็น
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การช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอย่างสมบูรณ์แบบและไดมี้

โอกาสใชเ้งินที่หามาไดต้ลอดชีวิตให้เกิดผลคุม้ค่าอยา่งแทจ้ริง 

3. เพื่อก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซ่ึง

บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการเงิน และการลงทุน                            

ของบุคคลโดยเฉพาะสามารถให้ค าแนะน า และช่วยวางแผนให้แก่ผูท้ี่ตอ้งการลงทุนใน

สถาบนัการเงินต่าง ๆ  เช่น ธนาคาร บริษทัประกนัชีวิต บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทั

จดัการลงทุน เป็นตน้ 

4. เพื่อเป็นรากฐานความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เม่ือการ

บริหารการเงินของครัวเรือนไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีเงินเหลือใช้ก็จะส่งผล

ให้เกิดการออมและการลงทุนของประเทศไดม้ากขึ้น เพราะเม่ือประชาชนส่วนใหญ่มี

ความเป็นอยู่ที่ดีแลว้ ก็ถือเป็นการช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นสวสัดิการสังคมไดอ้ีกทาง

หน่ึงดว้ย 

สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 

1. ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล               

ท าให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการได  ้

2. ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกบัรายรับรายจ่าย และเงินออมของตนเองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนได้อย่างสม ่าเสมอ                     

เป็นการป้องกนัไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มากเกินไป 

4. ช่วยลดความวิตกกงัวลทางการเงินของบุคคลเพราะการวางแผนการเงินช่วย

ให้บุคคลสามารถคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างใกลเ้คียงความจริง                  

จึงท าให้สามารถวางแผนการเงินไดใ้กลเ้คียงความจริง และมีแผนรองรับการเกิดความ

จ าเป็นฉุกเฉินได ้
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จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้ประโยชน์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ช่วยในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน สามารถ

จดัการกบัรายรับรายจ่ายของตนและเม่ือมีแผนการเงินที่ดีจะช่วยควบคุมการใช้จ่ายให้มี

เพียงพอและมีความมัน่คงของสภาพการเงิน 

สาเหตุที่บุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงสาเหตุที่บุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไว ้

ดงัน้ี 

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่บุคคลละเลยเร่ืองการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลไวว้่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งให้

บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ก าหนดไวอ้ย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน

บุคคลส่วนใหญ่ยงัคงละเลยและไม่ให้ความส าคัญกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เท่าที่ควรซ่ึงอาจมาจากหลายสาเหตุดงัน้ี 

1. หลักสูตรหรือวิชาการบริหารเงินส่วนบุคคลมิได้รับการบรรจุไว้เป็น

หลกัสูตรพื้นฐานที่นิสิต นกัศึกษาทุกคนตอ้งไดร้ับการศึกษาแต่มกัจะไดร้ับการบรรจุไว้

เป็นวิชาเลือกส าหรับเฉพาะบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รวมถึงการให้ความส าคญั ในเร่ืองการบริหารการเงินส่วนบุคคลในระดบัครอบครัวยงัอยู่

ในระดบัต ่าอย่างไรก็ตาม สาเหตุที่กล่าวน้ีน่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง เพราะมี

หน่วยงานและองคก์รที่เห็นความส าคญัของการบริหารการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

ที่รับผิดชอบดา้นการศึกษาไดป้รับปรุงหลกัสูตรการศึกษาและให้ความส าคญัในเร่ืองการ

ให้ความรู้ดา้นการเงินส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น 

2. การขาดการปลูกฝังและสร้างวฒันธรรมการออมและการลงทุน ท าให้บุคคล

ขาดความตระหนักรู้และเคยชินกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัโดยไม่มีการวางแผน

การเงิน 
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3. ขาดการตระหนกัรู้และค านึงถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกบัชีวิตและสินทรัพย์

ท าให้ไม่วางแผนการเงินเพื่อรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว เพราะคิดว่าความเสียหายนั้น

จะไม่เกิดหรือหากเกิดความเส่ียงก็สามารถรับมือไดค้วามเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น      

การตกงาน ประสบอุบตัิเหตุเสียชีวิต หรือภยัที่ท  าให้เกิดความสูญเสียแก่สินทรัพย ์เช่น 

ไฟไหม ้เป็นตน้ 

4. มีความเช่ือที่ผิดเร่ืองที่ส าคญั คือ 

1) เช่ือว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองของบุคคล ที่มีรายไดแ้ละ

สินทรัพย์จ  านวนมากเท่านั้น ท าให้กลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยหรือมีสินทรัพย์ไม่มาก                  

ไม่เห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการวางแผนการเงิน 

2) เช่ือว่าการวางแผนการเงินเป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา และ

ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย โดยเหมาะกบัคนที่เป็นนักบญัชี นักการเงิน และนักเศรษฐศาสตร์ 

เท่านั้น 

3) เช่ือว่าการวางแผนเกษียณซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการเงินนั้น

เหมาะสม กบับุคคลที่ใกลเ้กษียณหรือเกษียณอายุแลว้เท่านั้น ท าให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ใน                     

วยัท างานละเลยการวางแผนเกษียณ เพราะคิดว่ายงัมีเวลาเตรียมตวัอีกนาน 

4) เช่ือว่าการฝากเงินกบัธนาคารเป็นการบริหารเงินออม ที่เพียงพอต่อการ

ด าเนินชีวิต และการฝากเงินกบัธนาคารนั้น ไม่มีความเส่ียงที่ตอ้งจดัการ ท าให้คนส่วน

ใหญ่ละเลยที่จะเรียนรู้วิธีการบริหารเงินออมในทางเลือกอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 

และสามารถสร้างความมัง่คัง่ให้กบัชีวิตไดไ้ม่ว่าการละเลยในการวางแผนการเงินของแต่

ละบุคคลจะเกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุใด ส่ิงที่เป็นขอ้เท็จจริงและทุกคนตอ้งตระหนัก คือ 

หากบุคคลละเลยไม่วางแผนการเงินของตนย่อมมีโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายในอนาคต

ได ้

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้สาเหตุที่บุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล จะก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลแต่ในทางตรงกนัขา้มการให้ความส าคญักบัการ

วางแผนทางการเงินก็มีผลดีอย่างมากดว้ยเช่นกัน การละเลยการวางแผนทางการเงิน 
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เกิดขึ้นจากการขาดรู้ความเขา้ใจของการใชเ้งิน หรือการบริหารเงินให้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายในอนาคต การไม่ตระหนกัถึงการใชเ้งินมีผลเสียทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

วงจรการเรียนรู้ด้านการเงิน 

ชารวี บุตรบ ารุง (2555) กล่าวว่า วงจรการเรียนรู้ดา้นการเงิน มี 9 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 วยัทารก เป็นวยัที่มีความสุข ไร้เดียงสา เพราะไม่รู้จกัเงินว่ามีความส าคญั

อยา่งไรในชีวิตประจ าวนั 

ขั้นที่ 2 วยัเด็ก อายุ 4 - 5 ขวบ เป็นตน้ไป เป็นวยัที่เร่ิมเรียนรู้การใช้เงิน โดยรู้ว่า

เงินสามารถซ้ือขายได ้

ขั้นที่ 3 วยัเรียน อยู่ในช่วงวยัเด็กตอนโตและวยัรุ่น เป็นวยัที่ก าลงัเรียน เร่ิมรู้จกั

ว่าเงินเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นที่ต้องแลกมาด้วยการท างาน จึงเป็นช่วงชีวิตที่มีก าลงั

แรงกายแรงใจ รู้จกัท างานหาเงินพิเศษเป็นรายไดเ้สริมระหว่างเรียน เพื่อเก็บเงินซ้ือของ

ส่วนตวัของตนเอง 

ขั้นที่ 4 วยัท างาน เป็นวยัที่เร่ิมตระหนกัถึงความจริงว่า เงินเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ

ทุกคนเพื่อการด ารงชีพและความอยูร่อด แต่มีบางคนยงัไม่รู้จกัวิธีการจดัการเก่ียวกบัการ

ใชเ้งินที่ถูกตอ้ง จึงมีผลท าให้มีเงินไม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่าย 

ขั้นที่ 5 การจดัการเงิน เป็นช่วงระยะเวลาที่คนท างานเร่ิมมีความรู้เก่ียวกบัการ

จดัการเงิน แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจที่ลึกซ้ึง จึงไม่กลา้ที่จะตดัสินใจเก่ียวกบัการเงิน 

เพราะไม่ตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงไม่เห็นความส าคญัของการ

มีความรู้ทางการเงิน 

ขั้นที่ 6 การเก็บออมและเรียนรู้ เป็นช่วงระยะเวลาที่คนเร่ิมตระหนักถึงความ

จ าเป็นของการเก็บออมและการลงทุน จึงเร่ิมกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ทางการเงิน                     

แต่มีบางคนอาจจะประสบปัญหาจากการตดัสินใจที่ผิดพลาดจนท าให้เกิดความกลวัที่จะ

กา้วเดินต่อไป ซ่ึงจะท าให้การพฒันาความรู้สะดุดหยดุลง 
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ขั้นที่ 7 การจดัสรรเงิน บุคคลทัว่ไปรู้จกัวิธีการจดัสรรเงินออมและเงินลงทุน 

เพราะเร่ิมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ท าให้เกิดความกลา้ที่จะเส่ียงมากขึ้น แต่มี

บางคนประสบปัญหาล้มเหลวอย่างรุนแรงจากการตดัสินใจลงทุนผิดพลาดครั้ งใหญ่            

ควรไดร้ับค าแนะน าที่ถูกตอ้งเพื่อให้เกิดความส าเร็จกา้วหนา้ต่อไป 

ขั้นที่ 8 อิสรภาพทางการเงิน เป็นช่วงที่มีความมัน่คงทางการเงินในระดบัหน่ึง 

เร่ิมมีความคิดในการใชชี้วิตอยา่งมีความสุข บางคนคิดถึงแผนการเกษียณก่อนวยั แต่บาง

คนก็ไม่ค่อยตระหนักและให้ความส าคัญอิสรภาพทางการเงินจะเกิดขึ้นได้หากมีการ

วางแผนทางการเงินที่ดี 

ขั้นที่  9 ความส าเร็จในชีวิต เป็นช่วงระยะเวลาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บางคน

สามารถที่จะเกษียณก่อนวยัและมีชีวิตที่สมดุล คือ มีเงิน เวลา และมีก าลงักาย เพราะรู้จกั

วิธีการใช้เงินท างานแทนบางคนอาจจะเร่ิมเบื่อกับการสะสมวัตถุจึงใช้เวลาไปใน

กิจกรรมต่าง ๆ และมีโอกาสช่วยเหลือสังคมมากขึ้น เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มีภาระ

ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนค่อนข้างสูง เช่น ค่าใช้จ่ายประจ าว ัน  ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย               

ค่าน ้ามนัรถ ค่าบตัรเครดิต ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าเล่าเรียนบุตร ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เม่ือตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีครอบครัวพบว่า รายจ่ายมากกว่า

รายรับ เงินหายไปจากบญัชี ซ่ึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่บุคคลนั้นตอ้งจ่ายไป หรือเหลือเงิน

ออมเพียงเล็กนอ้ย ดงันั้น เราจึงควรตั้งเป้าหมายของการออมให้เป็นตวัเลขที่แน่นอนและ

สร้างวินัยในการใช้จ่ายส าหรับตนเอง (Self-Discipline) จึงควรมีการวางแผนการใช้

จ่ายเงิน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การมีความรู้และความเขา้ใจดา้นการวางแผน

ทางการเงิน ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถจดัการกบัรายรับรายจ่าย ควบคุม

สถานะทางการเงินของตนไดอ้ยา่งดี เน่ืองจากการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั

ชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัในการใชจ้่ายอยา่งถูกตอ้ง 

และก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
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บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) กล่าวว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การก าหนดนโยบายในการ

จดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคล 

วศิน สันหกรณ์ (2558) กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อบุคคลอื่น มีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ระดบัปฐมภูมิ (Primary Group) เป็นกลุ่มคนใกลต้วั เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง 

เพื่อนบา้น ซ่ึงกลุ่มน้ีก็จะมีขอ้จ ากดัเช่น ช่วงอาย ุอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคม เป็นตน้ 

2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั 

ไม่เหนียวแน่นมากเท่ากลุ่มปฐมภูมิ เช่น เพื่อนร่วมองคก์ร กลุ่มอาชีพ และชุมชน เป็นตน้ 

ชารวี บุตรบ ารุง (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทาง

การเงินมี 7 ประการ คือ 

1) มีความประหยดัมธัยสัถ ์รู้จกัเก็บหอมรอมริบ รู้จกัใชจ้่ายเงินให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

2) มีการจดัสรรเวลา พลงังาน และเงินอย่างมีประสิทธิภาพในการสะสมความ

มัน่คง 

3) มีอิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงเป็นการแสดงออกที่ส าคัญกว่าฐานะทางสังคม 

4) ไม่ไดร้ ่ารวยมาแต่ก าเนิด 

5) สามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ 

6) มีประสบการณ์และทกัษะในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

7) ส่วนมากเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั หรือประกอบอาชีพอิสระ 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปไดว้่า บุคคลที่มีอิทธิพลเป็นบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลนั้น  เช่น ครอบครัว เพื่อน และ

ผู้เ ช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซ่ึงถือว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล                       
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ทั้งทางตรงและทางออ้ม เปรียบเสมือนผูท้ี่อยู่เบื้องหลงั ให้ความรู้ ค าแนะน า เป็นความ

ใฝ่ฝันที่อยากเป็น และเป็นแบบอยา่งที่เหมาะสม 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 
Hanna and Wozniak 2001, Shiffman and Kanuk 2003 ได้ให้ความหมายของ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไวค้ลา้ยคลึงกนั โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

หมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายไดศ้าสนา เช้ือชาติ

วฒันธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ นักการตลาดใช้

เป็นลักษณะพื้นฐานที่น ามาพิจารณาการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดย

น ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใช้สินคา้ของผู้บริโภค ไดแ้ก่ 

เพศ อายกุารศึกษาอาชีพ รายไดศ้าสนา เช้ือชาติ วฒันธรรม 

ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์และณรงค์ เทียนสงค์ , 2521 (อ้างใน : วีรชัย ผ่องศรี 2559) 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัประชากร มีรากฐานของ

ค าศัพท์ภาษากรีก มาจากค าว่า “Demo” หมายถึง “People” ที่แปลว่า ประชากร หรือ

ประชาชน และค าว่า “Graphy” หมายถึง “Description” มีความหมายว่า ลกัษณะ ซ่ึงการ

น าค าศพัทท์ั้งสองมารวมกนั ก็จะไดค้วามหมายว่า วิชาที่เก่ียวกบัประชากร  

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , 2542 (อ้างใน : วีรชัย ผ่องศรี  2559) แนวความคิดด้าน

ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงเป็นพฤติกรรม

ของมนุษยท์ี่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจยัภายนอก เช่น แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ และ

เม่ือกล่าวถึงประชากรที่แตกต่างกนัก็จะน าไปสู่พฤติกรรมและการตดัสินใจที่แตกต่างกนั

ไป 

เพศ 

จูดิธ บตัเลอน์ Judith Bulter, 1992 (อา้งใน เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ, 2561) กล่าวว่า 

เพศเป็นภาวะที่แตกต่างกันทางกายภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ที่ไม่ได้เป็น
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ขอ้เท็จจริงทางชีวภาพเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นภาวะความแตกต่างที่สังคมให้ความหมาย

ไว้ และมีการถ่ายทอดสืบต่อความแตกต่างน้ีจนกลายเป็นความรู้ โดยมีภาษาเป็น

เคร่ืองมือในการสถาปนาความรู้ดงักล่าว 

อายุ 

เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2561) กล่าวว่า อายุเป็นคุณลักษณะทางประชากรอีก

ลักษณะหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของ

บุคคล เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส าคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุค คล และเป็นเคร่ืองบ่ง ช้ีถึง

ความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ไดม้าก

นอ้ยต่างกนั การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกนั หรืออีกประการหน่ึงคืออายุ

จะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น เร่ืองการเมืองความสนุกสนาน 

การเตรียมตวัสร้างอนาคต เป็นตน้ นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกนัออกไป

ในกลุ่มคนที่มีวยัต่างกนัอนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจที่ผ่านการกลัน่กรอง

จากประสบการณ์ของช่วงวยัที่จะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์

ของแต่ละช่วงอายขุองบุคคล 

ระดับการศึกษา 

Dewey John, 1999 (อา้งใน : เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ, 2561) กล่าวว่า ระดบัการศึกษา 

หมายถึง วิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ด ารงอยูจ่ากรุ่นหน่ึงสู่อีก

รุ่นหน่ึง โดยทัว่ไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบเชิงพฒันาต่อ

วิธีที่คนคนหน่ึงจะคิด รู้สึกหรือกระท า แต่ในความหมายเทคนิคอยา่งแคบ การศึกษาเป็น

กระบวนการอยา่งเป็นทางการซ่ึงสังคมส่งผ่านความรู้ทกัษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที่

สั่งสมมาจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา ส าหรับปัจจุบนัน้ี    

มีการแบ่งระดับชั้นทางการศึกษาออกเป็นขั้น ๆ เช่น การศึกษาปฐมวยัประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ทั้งน้ีรวมไปถึงระดบัอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการฝึกงาน 
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รายได้  

ชดาภร เพ็งเรือง (2562) กล่าวว่า รายได ้ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดวิธีการ

ด าเนินชีวิตของบุคคล ผูท้ี่มีอาชีพดีมีรายไดสู้งก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและ

สะดวกสบายได้มากกว่าผูร้ายได้น้อย และเช่นเดียวกนัเขาก็ย่อมที่จะสามารถก าหนด

เป้าหมายทางการเงินของตนให้สูงกว่าไดด้ว้ย แต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดบัรายไดแ้ละความ

เป็นอยู่อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินของตนไว้ ซ่ึงการ

ตั้งเป้าหมายน้ีให้ก าหนดในระดับที่เหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถท าได้และจะ

บรรลุผลส าเร็จตามที่วางไว ้

ไอยรา ผ่านเมือง (2560) กล่าวว่า รายไดท้ี่รับท าให้ทราบว่าตนเองมีแหล่งที่มาของ

รายได้ทางใดบ้าง ทั้งรายได้ประจ า รายได้เสริม ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้

สามารถค านวณปริมาณเงิน ที่ต้องใช้จ่ายและเงินที่เหลือเพื่อการออม หากไม่พอจะ

สามารถหาไดจ้ากแหล่งใดบา้ง เพื่อให้การวางแผนทางการเงินประสบผลส าเร็จ 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้ของแต่ละบุคคลมีแนว

ทางการวางแผนทางการเงินที่หลากหลายและแตกต่างกนั และผลของการวางแผนของ

แตล่ะบุคคลมีความแตกต่างแต่เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอาย ุ

รายได ้และการบริหารการเงินของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่มี

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ส่ิงที่บุคคลใช้

เป็นตวัแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ 

และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ 
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1. ภาวะทางเศรษฐกิจ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลรวมในระบบ

เศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นเม่ือสังคมมีทรัพยากรเพิ่มขึ้น หรือสังคมเรียนรู้ถึงการผลิตมากขึ้น ทั้ง

ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากรใหม่ ซ่ึงหมายถึง การมีแรงงานมากขึ้น หรือมี

การสะสมทุนมากขึ้น มีเคร่ืองจักรเคร่ืองมือใหม่ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตของ

แรงงานมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจะมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิต การประดิษฐ์คิดคน้ใหม่และการเพิ่มขึ้นขององคค์วามรู้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) คือ  การเจ ริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อท า

ให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยท าให้รายไดท้ี่แทจ้ริง

สูงขึ้นและมีการกระจายรายไดอ้ย่างเสมอภาคพิจารณาจากคุณภาพชีวิต การศึกษา อาย ุ

เป็นตน้ 

ประเทศที่มีการพฒันาเศรษฐกิจจะตอ้งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดา้นต่าง ๆ  แต่ในทางกลบักนั ประเทศที่มีความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ อาจจะไม่มีการพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เน่ืองจากในบางประเทศมีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการคน้พบแหล่งทรัพยากรใหม่หรือมาจากการ

เปลี่ยนแปลงในดา้นเทคนิคที่ใช้ในการผลิตใหม่ จนส่งผลให้ผลผลิตที่ได้นั้น เกิดการ

ขยายตัว ในขณะที่โครงสร้างด้านอื่น ๆ นั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า      

ความเจริญโดยปราศจากการพฒันา (Growth Without Development) 

ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Redistribution 

with Economic Growth Theory) โดยฮอลลิส เชเนอร่ี (Holils Chenory) และ เรจินัลด์ 

กรีน (Reginald Green) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ทฤษฎีน้ีเน้นการกระจายรายได้

ควบคู่กบัการระดมทุน และขึ้นอยู่กบัมาตรการต่าง ๆ  ทางดา้นประชากร ความเท่าเทียม

กนัทางสังคม ทฤษฎีน้ีน ามาใชก้บังานพฒันาชุมชน  
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แนวคิดของทฤษฎีการกระจายรายไดแ้ละการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

1) การด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจควรด าเนินการด้วยการกระจายรายได้

ควบคู่ไปกบัการระดมทุนโดยมีมาตรการต่าง ๆ 

2) ตอ้งให้ความส าคญัต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม 

3) ตอ้งยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้มีผลผลิตสูงขึ้น

และมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตสูงขึ้น 

4) ตอ้งให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อเทคนิคการผลิตที่ใช้แรงงานมากกว่าการ

ใชทุ้นและการใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 

5) ตอ้งก าหนดกลุ่มประชากรที่ยากจน 

6) ตอ้งปรับปรุงเร่ืองโอกาสให้กลุ่มประชากรที่ยากจน 

ศิรินุช อินละคร, 2548 (อ้างใน : กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) กล่าวว่า ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตรา

ดอกเบี้ย 

1. เงินเฟ้อ (Inflation) คือ สภาวการณ์ที่ระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไป

เพิ่มขึ้น เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อจะท าให้อ านาจซ้ือของประชาชนลดลง ปัจจยัส าคญัที่ท  าให้

เกิดภาวะเงินเฟ้อ มาจาก ปัจจยัแรกคือระบบเศรษฐกิจมีความตอ้งการสินคา้และบริการ

มากกว่าสินคา้และบริการที่มีอยูจ่ึงท าให้ราคาสินคา้สูงขึ้น ปัจจยัที่สองคือเกิดจากตน้ทุน

การผลิตสูงขึ้นท าให้ผูผ้ลิตตอ้งปรับราคาสินคา้ให้สูงขึ้น  

ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตอ้งค านึงถึงภาวะเงินเฟ้อดว้ย เน่ืองจากภาวะ

เงินเฟ้อจะท าให้รายจ่ายของบุคคลเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อจะส่งผลต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดย

บุคคลบางกลุ่มอาจไดร้ับผลดีจากภาวะเงินเฟ้อ บุคคลบางกลุ่มอาจไดร้ับผลเสียจากภาวะ

เงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลดีต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

- ผูท้ี่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากราคาอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่ม

สูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ 
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- ผูกู้้ยืม เงินเฟ้อจะส่งผลดีต่อผูกู้้ยืมในกรณีที่กู้ยืมเงินมาเพื่อซ้ือทรัพยสิ์น

เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ จะท าให้ทรัพยสิ์นที่ซ้ือมีมูลค่าสูงขึ้น ในขณะที่ผูกู้ ้ยืมยงัคงช าระ

หน้ีในจ านวนเงินเท่าเดิม และภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลเสียต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

- ผูท้ี่มีรายได้ประจ า ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีเงินเดือน

ประจ า นัน่คือ เงินเฟ้อจะท าให้รายจ่ายของบุคคลสูงขึ้น เน่ืองจากราคาสินคา้และบริการ

สูงขึ้น ในขณะที่รายไดข้องบุคคลกลุ่มน้ียงัคงเท่าเดิม 

- ผูใ้ห้กูเ้งินเฟ้อ จะส่งผลเสียต่อผูใ้ห้กูใ้นกรณีที่ผูใ้ห้กู้ คิดดอกเบี้ยจากการให้

กูไ้ม่เพียงพอที่จะครอบคลุมอตัราเงินเฟ้อ  

2. การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค (Consumer Spending) คือความตอ้งการสินคา้หรือ

บริการของผูบ้ริโภค การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่ออตัราการว่างงานและรายไดข้อง

ประชาชนดว้ย นั่นคือ หากผูบ้ริโภคมีการใช้จ่ายมาก ความตอ้งการสินคา้หรือบริการจะ

สูงขึ้น ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งท าการผลิตสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น ในการเพิ่มการผลิตน้ี

จะทให้ใช้วตัถุดิบเพิ่มขึ้นและมีการจา้งแรงงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการว่างงาน

ลดลง และประชาชนในประเทศก็จะมีรายไดเ้พิ่มขึ้นดว้ยในทางกลบักนั หากผูบ้ริโภค               

มีการใชจ้่ายลดลง ความตอ้งการสินคา้หรือบริการจะลดลง ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งลดระดบัการ

ผลิตสินคา้ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการลดจ านวนพนักงานลงท าให้อตัราการวางงานสูงขึ้นและ              

ผูท้ี่วางงานจะไม่มีรายไดด้ว้ยในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงตอ้งพิจารณาถึงระดบั

การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อจะไดพ้ิจารณาวางแผนในส่วนของรายไดข้องบุคคล

นัน่เอง 

3. อตัราดอกเบี้ ย (Interest Rates) อตัราดอกเบี้ ยจะถูกก าหนดโดยพิจารณาจาก

ความตอ้งการเงินทุนและปริมาณของเงินทุน นั่นคือ หากประชาชนมีการออมหรือการ

ลงทุนเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินจะเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงจะส่งผลท าให้อตัราดอกเบี้ ยลดลง แต่หาก

ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐบาลตอ้งการเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น ความตอ้งการเงินจะสูงขึ้นซ่ึง

จะส่งผลให้อตัราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
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นอกจากน้ีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตอ้งพิจารณาอตัราดอกเบี้ย ในเร่ืองขออง

การวางแผนการออมและลงทุน นัน่คือในกรณีที่อตัราดอกเบี้ยต ่า หากบุคคลออมเงินโดย

การฝากเงินกบัธนาคารจะท าให้บุคคลไดร้ับผลตอบแทนต ่า ดงันั้นบุคคลควรจะวางแผน

น าเงินออมที่มีอยู่ไปลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร ที่ให้

ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกบัธนาคาร แต่บุคคลตอ้งยอมรับวาการน าเงินไปลงทุน

อย่างอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารย่อมมีความเส่ียงสูงขึ้นด้วย 

นอกจากนั้นอตัราดอกเบี้ยยงัมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในเร่ืองของการกู้ยืม

นั้น คือกรณีที่อัตราดอกเบี้ ยต ่า การซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือหรือการกู้ยืมจะท าให้ผูกู้้                 

มีตน้ทุนในการกูย้ืมต ่า แต่่หากอตัราดอกเบี้ยสูงการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการกูย้ืมจะ

ท าให้ผูกู้้ มีตน้ทุนในการกู้ยืมสูงด้วย ดงันั้นบุคคลที่ก าลงัวางแผนซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ

หรือวางแผนกูย้ืมตอ้งพิจารณาอตัราดอกเบี้ยดว้ย 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได ้ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล เช่น สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เงินเฟ้อ ค่าใชจ้่ายของผูบ้ริโภค และ

อัตราดอกเบี้ ย ท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัว่าบุคคลนั้นคือผูไ้ดร้ับผลกระทบในดา้นใด และใชป้ระโยชน์จากสภาวะนั้นใน

การวางแผนการเงินของตน 

2. การรับรู้ข่าวสาร 

กอบกาญจน์ เหรียญทอง, (2556) การรับรู้ข่าวสาร คือ กระบวนการรับรู้ข่าวสารที่

เกิดขึ้นผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นตวัการส่ือสาร ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัส าคญั ที่ใช้ประกอบการ

ตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ความตอ้งการ ข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเม่ือบุคคล

นั้น ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ หรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้น

ข่าวสารยงัเป็นส่ิงที่ท  าให้ผูเ้ปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัให้เขา้กบั สถานการณ์

ของโลกปัจจุบนัไดดี้ยิ่งขึ้น 
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ชาร์ลส์เคอทคัิน Charles k. Atkin, 1973 (อา้งใน กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) 

ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเข้าใจใน

สภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัทนั เหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารนอ้ย  

กิติมา สุรสนธิ, 2533 (อา้งใน : กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) กล่าวว่า บุคคลจะ

ไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามี

ประโยชน์ต่อตนเอง ข่าวสารที่หลัง่ไหลผ่านเข้ามาไปยงับุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้น

มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลาข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึก

คิดของผูร้ับสารจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสาร  

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960 ) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับรู้

ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษยซ่ึ์ง

ประกอบดวย้การกลัน่กรอง 4 ขั้น ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการ

ส่ือสารบุคคลจะเลือกเปิดรับรู้ส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ดว้ยกนัหลายแหล่ง 

เช่น การเลือกซ้ือหนังสือพิมพ์ฉบบัใดฉบับหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใด

สถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการของตน อีกทั้งทกัษะและความช านาญใน

การรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั บางคนถนดัที่จะฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบฟังวิทยุ

ดูโทรทศัน์มากกว่าอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ที่

จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของ

ตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ

เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมที่มีอยู่แลว้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความ                   

ไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือ

บุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่ว่า จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ                    

ผูส่้งสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตาม
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ความสนใจ ทศันคติประสบการณ์ความเช่ือความตอ้งการความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะ

ทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสาร

ที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคล ดงักล่าว นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้ง

ไป ยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่

ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไป

ถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองที่ขดัแยง้  คา้นกบัความคิด

ของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจ าไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุน

ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนที่มีอยูเ่ดิมให้มีความมั่นคง

ชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วน

หน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้ และมีส่ิงที่ท  าให้ไม่สบายใจขึ้น 

บุดวงฤทยั พงศ์ไพฑูรย,์ 2544 (อา้งใน : กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) กล่าวว่า 

บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีวตัถุประสงค์ในการเปิดรับ

ข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันนั้น                             

แต่โดยทัว่ไป บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจาก

ส่ือมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขา

ได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติหรือเปลี่ยนลกัษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรม

บางอย่างไดโ้ดยการเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นจะขึ้นอยู่กบัความตอ้งการหรือแรงจูงใจ

ของผูร้ับสารเองเพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวตัถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้

ประโยชน์แตกต่างกนัไป 

2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูท้ี่น า

ข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอ าศัยการติดต่อระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Communication) ที่จะมีปฏิกิริยาโตต้อบระหว่างกนั  
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3. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือที่ถูกผลิต

ขึ้นมา โดยมีเน้ือหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูร้ับสารเฉพาะกลุ่ม 

เช่น จุลสารแผ่น พับโปสเตอร์ใบปลิวคู่ มือ นิทรรศการ สัมมนา เป็นต้น ดังนั้ น                

การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจน้ีผูร้ับสารจะไดร้ับขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคล

เกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบั เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด บุคคลยอ่มตอ้งการเปิดรับขา่วสาร

มากขึ้นเท่านั้นโดยไม่จ ากดัว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใด ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน 

ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ี บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองที่ตนให้

ความสนใจเท่านั้น เน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบัน มีมากเกินกว่า ที่ผู ้รับสารจะรับไว้

ทั้งหมดไดจ้ึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตาม บุคคลแต่ละคน  

ก็ จะ มี เกณฑ์ในการเลือกรับ รู้ข่ าวสารที่แตกต่ างกัน  ตามลักษณะส่วนบุคคล 

สภาพแวดลอ้มในสังคมนั้น ๆ และวตัถุประสงค์หรือความตอ้งการที่จะเปิดรับข่าวสาร

ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนัยอ่มท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้

ดว้ย 

จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัสรุปได้ การรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั                

ส่ิงขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิเช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

บทความต่าง ๆ และการไดร้ับขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการวางแผนทางการเงิน ท า

ให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกนั การรับรู้ข่าวสารมีจุดประสงค์หลายอย่าง แต่ละบุคคลรับ

ข่าวสารหลายดา้น เช่น ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะเจาะจง เป็นตน้ ข่าวสารจึง

เป็นปัจจยัส าคญัที่ใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย ์ข่าวสารที่บุคคล

ไดร้ับจากช่องทางต่าง ๆ นั้น ผูร้ับสารจะคดักรองสารข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์

และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูร้ับสารเอง ถึงจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ

ในการส่ือสารจากส่ือนั้น ๆ  
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา โดยวิเคราะห์จากปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัที่เก่ียวกบั

การบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาที่มีผลต่อ พฤติกรรมการบริหารจดัการเงิน

ส่วนบุคคล สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการเงินบุคคลของนักศึกษาจะขึ้นอยู่กบั

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด เพราะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริหารจดัการเงิน

ส่วนบุคคลของนกัศึกษา ถึง 4 ดา้น และมีการรับรู้ข่าวสารทางการเงินจากส่ือต่าง ๆ เช่น 

โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่มือถือมากที่สุด ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่านกัศึกษาควรให้

ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและมีความรู้

ความเขา้ใจในการรับรู้ข่าวสารทางการเงินจากส่ือต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพื่อให้รูปแบบการ

บริหารจดัการเงินของนักศึกษามีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาโอกาสประสบ

ความส าเร็จในชีวิตทางดา้นการเงิน น าไปสู่ความมัง่คัง่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา 

ไอยรา ผ่านเมือง (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง การวางแผนและการจดัการทางการเงินของ

แม่เลี้ ยงเด่ียวที่มีการหย่าร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าแม่เลี้ ยงเด่ียว                

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการวางแผนและการจดัการทางการเงินส่วนบุคคล มีทกัษะใน

การบริหารจดัการทางการเงินในระดบัปานกลาง โดยพบว่าแม่เลี้ยงเด่ียวมีการจดัระเบยีบ

การเงิน มีการท ารายรับ รายจ่าย ท าบญัชีอย่างง่าย มีการหารายไดเ้สริม เพื่อให้รายรับ 

รายจ่ายเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูบุตรและครอบครัว มีการวางแผนซ้ือสินทรัพย ์

มีการซ้ือประกนัชีวิต การที่แม่เลี้ยงเด่ียวตอ้งมีการวางแผนการเงินให้รอบคอบมากขึ้น 

เน่ืองจากมีภาระที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาวิจยั จะท าให้ทราบว่า

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน
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ส่วนบุคคลมากขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเร่ิมมองเห็นแนวทางการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของตนเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ภาวะความไม่

แน่นอนในอนาคต ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี พบว่ากลุ่มตวัอยางทั้ง

เพศชายและเพศหญิง มีจ  านวนเท่ากนัคือ 75 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 10,001 – 

15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นในเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ว่ามีอิทธิพลในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่จะเลือกตอบในดา้นปัจจยัอื่นๆ มากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นภาวะ

ทางเศรษฐกิจ และความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซ่ึงมี

อิทธิพลในระดับมาก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลในระดับปานกลาง กลุ่ม

ตวัอยางส่วนใหญ่ท าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มากเกินไป กรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นระยะกลาง (ระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) มีรูปแบบคือเน้นความมั่นคงทางการเงิน และบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ตนเอง 

ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่

ศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั

ล าปาง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประชาชนต าบลบา้นดงอ าเภอ

แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง จ านวน 370 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่

ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ไคสแควร์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพ

รับจ้าง มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 3 - 4 คน มีการศึกษาระดับต ่ากว่า
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มธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมีรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 

5,000 บาท การวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมีการวางแผนการเงินประจ าเดือนมากที่สุด ให้เหตุผลที่

มีการวางแผนทางการเงินเพื่อท าให้เกิดความมั่นคงในชีวิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุและใชป้ระสบการณ์ตรงของตวัเองใน

การวางแผนการเงินในการวางแผนการบริโภคและอุปโภคเก่ียวกับด้านการใช้จ่าย 

เก่ียวกับด้านอาหารการกินมากที่สุด มีการวางแผนการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย์

เก่ียวกบัการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์(บา้น ที่ดิน) มีหน้ีสินจากการกู้ยืมจากกลุ่มออมทรัพย์

และตอ้งการออมและการลงทุนในเงินฝากออมทรัพยโ์ดยอตัราผลตอบแทนที่ตอ้งการ

จากการเงินออม หรือการลงทุนควรอยูท่ี่ร้อยละ 4 - 6 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มี

การวางแผนทางการเงินเน่ืองมาจากมีรายไดไ้ม่แน่นอนมากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ

ถึงประโยชน์ของการวางแผนการเงินช่วยให้บรรลุเป้าทางการเงินจากการศึกษา พบว่า 

อายุ อาชีพ และรายได้มีความสัมพนัธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประจ าวนั 

ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ าปี 
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6. โมเดลการวิจัย  
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยและพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ กับการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษา

เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2. งานวิจัยเร่ืองการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (สมนึก เอื้อจิระพงษพ์นัธ์, กนกวรรณ 

มีสุข และอรทยั เถาจู, 2561) 

3. งานวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                    

จนัทนะศิริ, 2563) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

5. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

6. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

ปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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7. งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2. งานวิจัยเร่ืองการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (สมนึก เอื้อจิระพงษพ์นัธ์, กนกวรรณ 

มีสุข และอรทยั เถาจู, 2561) 

3.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                  

จนัทนะศิริ, 2563) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

5. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

6. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

7. การวางแผนและการจดัการทางการเงินของแม่เลี้ยงเด่ียวที่มีการหย่าร้างใน

เขตกรุงเทพมหานคร (ไอยรา ผ่านเมือง, 2560) 

ปัจจัยส่วน

บุคคลด้านอายุ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2. งานวิจัยเร่ืองการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (สมนึก เอื้อจิระพงษพ์นัธ์, กนกวรรณ 

มีสุข และอรทยั เถาจู, 2561) 

3.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                        

จนัทนะศิริ, 2563) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

5. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

6. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต,์ 2561) 

7. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

ปัจจัยส่วน

บุคคลด้าน

ระดับ

การศึกษา 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2. งานวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา              

จนัทนะศิริ, 2563) 

3. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

ปัจจัยส่วน

บุคคลด้าน

สาขาวิชา 

ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านแหล่งที่มา

ของรายได้ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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2.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                  

จนัทนะศิริ, 2563) 

3. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

5. การวางแผนและการจดัการทางการเงินของแม่เลี้ยงเด่ียวที่มีการหย่าร้างใน

เขตกรุงเทพมหานคร (ไอยรา ผ่านเมือง, 2560) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. วิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                     

จนัทนะศิริ, 2563) 

3. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

4. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

วัตถุประสงค์การ

วางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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5. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

6. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. วิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                     

จนัทนะศิริ, 2563) 

3. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

4. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2560) 

5. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

6. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

ขอบเขตของการ

วางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                     

จนัทนะศิริ, 2563) 

2. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

3. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

4. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

5. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายในการ

วางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. วิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม (ธนพร จนัทร์สว่าง, 2562) 

2.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                       

จนัทนะศิริ, 2563) 

3. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

4. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

5. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองของการวางแผน

ทางการเงินส่วน

บุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

2. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

3. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

4. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                    

จนัทนะศิริ, 2563) 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ภาวะทางเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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2. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

3. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

4. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

5. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

 

 

 

 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  ง านวิจัย เ ร่ื องการบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สุพัตรา                   

จนัทนะศิริ, 2563) 

2. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ (สถาพร อานา, 2560) 

3. งานวิจัยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษทั พระราม 7 กรุ๊ป จ ากดั (ชดาภร เพง็เรือง, 2562) 

4. งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา (สยานนท ์สหุนนัต์, 2561) 

5. งานวิจัยเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2553) 

การรับรู้ข่าวสาร การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารบทความทางวิชาการและงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดการวิจยัที่แสดงดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สาขาวิชา 
5. รายไดต้่อเดือน 

6. แหล่งท่ีมาของรายได ้

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน 

1. วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
2. ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
3. เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
4. ความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงนิ
ส่วนบุคคล 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการวางแผนทางการเงิน 

1. ภาวะทางเศรษฐกิจ 
2. การรับรู้ข่าวสาร 

การวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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จากภาพกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ แนวคิด และทฤษฎีที่

เก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดตวัแปรในการศึกษาวิจยัดงัต่อไปน้ี ตวัแปรอิสระ 

ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายได้

ต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ (2) พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล ได้แก่ วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร โดยก าหนดตัวแปรตาม คือ                            

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

8. สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายได้                           

ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายไดต้่างกนั น่าจะท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ แต่ละบุคคลต่างกนั 

สมมติฐาน 2. พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ 

วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล น่าจะมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
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สมมติฐาน 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่                     

ภาวะทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร  น่าจะมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ



 
 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัจึงใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมา

ไดจ้ะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปที่เรียกว่า SPSS ซ่ึงในบทน้ี

จะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การออกแบบการวิจยั 

2. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 

4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 

5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. การออกแบบการวิจัย 
การวิจยัเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการกระท าหรือควบคุมตวั

แปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional 

studies) เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้ งเดียว โดยใช้เคร่ืองมือ

การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง

สถิติ
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2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ศึกษา  

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้ งน้ี คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวนทั้งส้ิน 785 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

ในการวิจยัครั้ งน้ีเก็บขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวนทั้งส้ิน 785 คน การก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณจากการใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ Yamane (1973) โดย

ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ยอมรับได้

ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5%  

n =
N

1+N(e)2  

โดยที่    n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N คือ ขนาดของประชากร  

e  คือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า  

เม่ือแทนค่าจะได ้

n =
785

1+785(0.05)2 

   n = 264.98 

ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ินเท่ากับ 265 ตัวอย่าง โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่ม

ตวัอย่าง จากประชากรทั้งหมดและมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง ขั้นที่ 1 คือ การสุ่มตวัอยา่ง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตาม

สาขาวิชา และขั้นที่ 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยท าการแจกแบบสอบถาม 
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เพื่อให้ได้ จ  านวนตามต้องการ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง จะเป็นใครก็ได้ที่

สามารถให้ขอ้มูลได ้ตามดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1  

จ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

สาขาวิชา ประชากร 
(คน) 

ขนาดตัวอย่าง 
(คน) 

1. การบญัชี 
2. การตลาด  
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. การจดัการโลจิสติกส์ 
5. การโรงแรม 

รวม 

205 
179 
196 
117 
88 
785 

69 
60 
66 
40 
30 
265 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ เ ป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อจะน าเอาขอ้มูลที่ไดห้ลงัจากการเก็บรวบรวมมา

วิเคราะห์ เพื่อการตอบปัญหาการวิจยัหรือเร่ืองที่ต้องการศึกษา โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาหา

ความรู้ ค้นควา้ ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเอกสารทางวิชาการ รวมถึง

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่

เก่ียวข้องในครั้ งน้ีและน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ      

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการสร้าง แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ที่ผูว้ิจยัก าหนด โดยการตั้งขอ้ค าถามในแบบสอบถามตอ้งเป็นค าถามที่มีความครอบคลุม

นิยามศพัท ์เฉพาะอีกดว้ย ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณที่ใชแ้บบสอบถามทั้งปลายปิด

และปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิด ผูว้ิจยัมีตวัเลือกค าตอบให้ผูต้อบ

แบบสอบถามได ้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจยัจะก าหนดเฉพาะ
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ค าถ ามให้ ผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิ ด เห็นในการตอบได้                            

โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้โดยลกัษณะค าถามที่ใช้

จะเป็นค าถามปลายปิด (Closed ended Questions) ซ่ึงเป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลอืก 

(Multiple Choice Questions) จ  านวนรวมทั้งหมด 6 ขอ้ 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลดงัน้ี 

ขอ้ที่ 1 เพศ    - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 

(Nominal Scale) 

ขอ้ที่ 2 อาย ุ   - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั 

(Ordinal Scale) 

ขอ้ที่ 3 ระดบัการศึกษา   - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 

(Nominal Scale) 

ขอ้ที่ 4 สาขาวิชา    - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 

(Nominal Scale) 

ขอ้ที่ 5 รายไดต้่อเดือน   - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั 

(Ordinal Scale) 

ขอ้ที่ 6 แหล่งที่มาของรายได ้  - ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 

(Nominal Scale) 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จัดล าดับความคิดเห็น                       

โดยแยกเป็นรายขอ้รายดา้นในภาพรวมแลว้น าเสนอ ขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 

เป็นค าถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) จ  านวนรวม

ทั้งหมด 17 ขอ้ 
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การให้คะแนน   ระดับความคิดเห็น 

5 คะแนน   ระดบัมากที่สุด 

4 คะแนน   ระดบัมาก 

3 คะแนน   ระดบัปานกลาง 

2 คะแนน   ระดบันอ้ย 

1 คะแนน   ระดบันอ้ยที่สุด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย และมีเกณฑ์ใช้ในการแปล

ความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ย                       

ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จัดล าดับความคิดเห็น                         

โดยแยกเป็นรายขอ้รายดา้นในภาพรวมแลว้น าเสนอ ขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 

เป็นค าถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวนรวม

ทั้งหมด 7 ขอ้ 

การให้คะแนน   ระดับความคิดเห็น 

5 คะแนน   ระดบัมากที่สุด 

4 คะแนน   ระดบัมาก 

3 คะแนน   ระดบัปานกลาง 

2 คะแนน   ระดบันอ้ย 
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1 คะแนน   ระดบันอ้ยที่สุด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย และมีเกณฑ์ใช้ในการแปล

ความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ย                      

ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จัดล าดับความคิด เห็น                     

โดยแยกเป็นรายขอ้รายดา้นในภาพรวมแลว้น าเสนอ ขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 

เป็นค าถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวนรวม

ทั้งหมด 4 ขอ้ 

การให้คะแนน   ระดับความคิดเห็น 

5 คะแนน   ระดบัมากที่สุด 

4 คะแนน   ระดบัมาก 

3 คะแนน   ระดบัปานกลาง 

2 คะแนน   ระดบันอ้ย 

1 คะแนน   ระดบันอ้ยที่สุด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย และมีเกณฑ์ใช้ในการแปล

ความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ย                    

ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะ ท่านคิดว่าการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์

หรือไม่ เพราะเหตุใด  เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวนขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 

4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลใน การด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวความคิดการวิจยั โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมที่

ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

2. นิยามศพัท์เฉพาะของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม เพื่อนิยามความหมาย

ของตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงให้สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งขึ้น 

3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามให้มีความครอบคลุมตาม

นิยามศพัทส์ัมพนัธ์กบัตวัแปรทั้งหมดที่จะใชใ้นการด าเนินการวดัผล 

4. จดัท าแบบสอบถาม ประกอบดว้ยโครงสร้าง 5 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้ง

กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน และ

แหล่งที่มาของรายได ้มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขต

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 17 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็นค าถาม

เก่ียวกบัภาวะทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นกัเรียน วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด                       

4 ขอ้ 

ส่วนที่ 5 ท่านคิดว่าการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์หรือไม่ เพราะ

เหตุใด  เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวนขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 

5. ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

5. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือก่อนน า

แบบสอบถามไปด าเนินการใช้จริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษาท าการ

ตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการศึกษา                     
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การจดัเรียงล าดบัค าถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม และความเหมาะสมของค าถาม 

โดยใช้วิธีการวดัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบ

คุณภาพความครอบคลุมดา้นเน้ือหา ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง ดงัต่อไปน้ี  

ตารางที่ 2  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านวตัถุประสงค์การวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล 

 

 

 

 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
วัตถุประสงค์
ก า ร ว า ง แ ผน
ท า ง ก า ร เ งิ น
ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ป็นการก าหนดการใช้
จ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ 
รู้และเข้าใจบทบาทและ
หน้ าที่ ขอ ง เ งิน  เ ต รี ยม
ความพร้อมในการใช้จ่าย
ในปัจจุบนัและอนาคต ให้
เหมาะสมกับการใช้จ่าย
และการวางแผนการเงิน
ในอนาคตของตน 

1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
เตรียมความพร้อมทางการเงินทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
และคุ้มค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ งการ
ป้องกันไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มาก
เกินไป 
3.  เพื่อสามารถป้องกันความเส่ียง 
บรรเทาความเ ส่ียง  บรรเทาความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
4. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าให้
เกิดความมัง่คงในชีวิต เช่น การศึกษา
ต่อในระดบัที่สูงขึ้น และอื่น ๆ  
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ตารางที่ 3  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นขอบเขตของการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
ขอบ เขตของ
ก า ร ว า ง แ ผน
ท า ง ก า ร เ งิ น
ส่วนบุคคล 
 

การมีรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวก าหนดทิศทาง และ
การตัดสินใจทางการเงิน
อย่าง มีอิสรภาพ มีการ
ปฏิบัติอย่างมีวินัยอย่าง
ส ม ่ า เ ส ม อ  แ ล ะ ก า ร
วางแผนให้ เ ป็นไปตาม
รูปแบบที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลจะครอบคลุม
ถึงการจัดการการเงินที่
ส าคัญ ๆ เช่น การสร้าง
ฐานะความมัน่คงทางการ
เงิน การน าความรู้มาจัด
การเงินอย่างชาญฉลาด 
การลงทุนประเภทต่าง ๆ 
และการวางแผนการเงิน
ส าหรับอนาคตยามปลด
เกษียณ 
 

1. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเพื่อเนน้ความมัน่คง
ทางการเงิน 
2. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน 
3. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเป้าหมายเฉพาะ
บุคคลได ้
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ตารางที่ 4  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้าน เน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
เ ป้ า ห ม า ย ใน
ก าร ว า ง แ ผน
ท า ง ก า ร เ งิ น
ส่วนบุคคล 

เ ป้าหมายในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล คือ  กรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล าที่ ก า หนด ในก า ร
วางแผนทางการ เงิน  ซ่ึ งแบ่ ง
ออกเป็น 3 ประเภท (1) เป้าหมาย
ระยะสั้น คือการวางแผนไม่เกิน 1 
ปี เป็นการวางแผนกับส่ิงที่มีใน
ปัจจุบัน เน้นความสะดวกสบาย
เป็นหลกั (2) เป้าหมายระยะกลาง 
คือการวางแผนมากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เ กิน 5 ปี  เ ป็นการเ ร่ิมสร้าง
วางแผนเก่ียวกับสินทรัพย์ที่จะมี
ประโยชน์ให้กับตนในอนาคต
ข้างหน้า (3) เป้าหมายระยะยาว 
คือการวางแผนเกินกว่า 5 ปี เป็น
การวางแผนการเงินเพื่อความมัง่
คงของตนในอนาคตเพื่อให้เกิด
ความสุขสะดวกสบายในบั่น
ปลายชีวิต 
 

1. ระยะสั้น (ระยะเวลาไม่เกิน 
1 ปี) 
2. ระยะกลาง  (ร ะยะ เ วลา
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 
3. ร ะ ย ะ ย า ว  ( ร ะ ย ะ เ ว ล า
มากกว่า 5 ปี) 
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ตารางที่ 5  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
ความรู้ความเข้าใจ
ในเ ร่ืองของการ
ว า ง แ ผ น ท า ง
การเงินส่วนบุคคล 
 

การมีความรู้และความเขา้ใจดา้น
การวางแผนทางการเงิน ช่วยให้
บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
จดัการกบัรายรับรายจ่าย ควบคุม
สถานะทางการเงินของตนได้
อย่าง ดี  เ น่ืองจากการเงินส่วน
บุคคลเป็นเ ร่ืองที่ เ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าว ันของแต่ละบุคคล 
จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัใน
การใช้จ่ ายอย่างถูกต้อง  และ
ก่อให้ เ กิดบุคลากรที่ มีความรู้
ทางด้านการวางแผนการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  เ ข้ า ใ จ ก ร ะบวนก าร /
ขั้ นตอนการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 
2. มีการจัดท าเก่ียวกับการ
แผนทางการเงิน 
3. มีความสามารถในการ
ปฏิบตัิตามแผนการเงินที่วาง
ไว ้
4.  มีความเข้าใจของการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน
ทางการเงินตามความจ าเป็น
ของสถานการณ์นั้น ๆ  
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ตารางที่ 6  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

บุคคลที่ มีอิทธิพลเป็นบุคคลที่ มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของบุคคลนั้ น 
เ ช่ น  ค ร อ บ ค รั ว  เ พื่ อ น  แ ล ะ
ผู้เ ช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา 
เป็นต้น ซ่ึงถือว่าบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เป รียบ เสมือนผู้ที่อยู่
เบื้องหลงั ให้ความรู้ ค  าแนะน า เป็น
ความใฝ่ฝันที่อยากเป็น และเป็น
แบบอยา่งที่เหมาะสม 
 

1. คนในครอบครัว 
2. เพื่อน 
3.  มี ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ที่ ใ ห้
ค าปรึกษา 
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ตารางที่ 7  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อ

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เงินเฟ้อ 
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตรา
ดอก เบี้ ย  ท าใ ห้ เ กิดทั้ งผลดีและ
ผลเสียต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ซ่ึงขึ้นอยูก่บัว่าบุคคลนั้น
คือผูไ้ดร้ับผลกระทบในดา้นใด และ
ใช้ประโยชน์จากสภาวะนั้นในการ
วางแผนการเงินของตน 

1. เม่ือสภาวะเศรษฐกิจ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงิน
ของนกัศึกษา 
2. เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อ
จะส่งผลต่อการวางแผน
ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง
นกัศึกษา 
3.  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร
ว างแผนและบ ริห าร
จัดการรายได้ที่มีอยู่ให้
เพียงพอต่อการใชจ้่าย 
4. อตัราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินของนกัศึกษา 
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ตารางที่ 8  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 

ตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อค าถาม 
การรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคล

แ ต ก ต่ า ง กั น  ส่ิ ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ
หลากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน 
อ า ทิ เ ช่ น  ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ บทความต่าง ๆ 
แ ล ะ ก า ร ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการวางแผนทาง
การ เ งิ น  ท า ให้ เ กิ ดก ารรับ รู้ ที่
แตกต่างกัน การรับรู้ข่าวสารมี
จุดประสงค์หลายอย่าง  แต่ละ
บุคคลรับข่าวสารหลายด้าน เช่น 
ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล  และ ส่ือ
เฉพาะเจาะจง เป็นต้น ข่าวสารจึง
เป็นปัจจยัส าคญัที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ข่าวสารที่บุคคลได้รับจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้น ผูร้ับสารจะคดั
กรองสารข่าวสารที่ น่าสนใจ มี
ประโยชน์และเหมาะสมตามความ
นึกคิดของผูร้ับสารเอง ถึงจะเป็น
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การส่ือสารจากส่ือนั้น ๆ 

1. ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือ
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต 
2. บ ท ค ว า ม ต่ า ง  ๆ  ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ว า ง
แผนการทางการเงินจาก
นิตยสาร  ว ารสาร  และ
หนงัสือพิมพ ์
3. การ เข้ารับการอบรม
สั มมนาที่ เ ก่ี ย ว กับ ก า ร
วางแผนทางการเงินจาก
องคก์รต่าง ๆ  
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ตารางที่ 9  

ตารางนิยามศัพท์เฉพาะและตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหา 

(Content Validity) การว างแผนทางการ เ งิ น ส่วนบุ ค คลของนัก ศึกษ าร ะ ดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ตัวแปรตาม นิยามศัพท์ ข้อค าถาม 
ก า ร ว า ง แ ผนท าง
การเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ 

เป็นการวางแผนทางการเงินที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่ สุด 
เป็นการวางแผนเงินในอนาคต
ของตน โดยต้องค านึงรายรับ
และรายจ่าย ให้สอดคล้องกัน 
พร้อมทั้ ง ใ ห้ความส าคัญกับ
เป้าหมายของเงินที่มีอยู่ แต่ละ
คน มี เ ป้ าหมาย แล ะก าร จั ด
การเงินแตกต่างกัน แต่ทุกคน
ตอ้งจดัการเงินที่มีอยูใ่ห้เพียงพอ
ต่อการใชจ้่ายของตน 

1.  ส ามารถน าหลักก า ร
เก่ียวกับแผนการเงินส่วน
บุ คคลไปปฏิบัติ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ 
2. ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ ป็ น
เค ร่ือง มือในการจัดการ
รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. สามารถจัดการการเงิน
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต น ไ ด้
ตั้ ง เป้าหมายไว้ได้อย่าง มี
ประโยชน์สูงสุด 
4. สามารถน าความรู้ที่ตน
ได้รับ รู้ และ เข้าใจไปให้
ความรู้แก่บุคคลอื่นได ้
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดน้ า แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ไดร้ับการแกไ้ขและไดร้ับความเห็นชอบ

ของอาจารย์แล้ว มาด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างที่ก าหนด จ านวน 265 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยขอความร่วมมือจาก

นักศึกษา ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั หลงัจากเก็บ

รวบรวมขอ้มูลครบ 265 ชุด จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือการน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์

การค านวณ ผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้จึงน าขอ้มูลมาประมวลผล

ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตวัแปรที่มีระดับ

การวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได  ้

2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ                       

ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพล

ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

3. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ                  

ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ภาวะทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร 
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2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. เพื่อ ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนัก ศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ

ทดสอบแบบ T-test 

2. เพื่อ ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนัก ศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สาขาวิชา รายไดต่้อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ 

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ One-way ANOVA และหากพบความ

แตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ ได้แก่ ว ัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสาร ทดสอบสมมติฐานด้วย                        

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกคือ เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ประการที่สองคือ เพื่อศึกษาการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหาร
ธุรกิจกรุงเทพ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประการที่สาม คือ  เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ซ่ึงการ
วิจยัในครั้ งน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด 
ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ
เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้ งเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งส้ิน 265 ชุด มาด าเนินการวิเคราะห์และ      
ใชใ้นการวิจยัโดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้  
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจในการแปลผลและความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลตรงกัน ผู ้วิจัยได้ใช้
สัญลกัษณ์และค ายอ่ ดงัต่อไปน้ี  

N หมายถึง ขนาดประชากร  
n   หมายถึง กลุ่มตวัอยา่ง  
X ̅  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)
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S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
P  หมายถึง ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ  
*  หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
R  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ  
R2  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  
LSD  หมายถึง ค่าสถิติส าหรับการทดสอบความแตกต่างดว้ยการจบัคู่พหุคูณ  
t   หมายถึง ค่าที่ใชใ้นการพิจารณา t-Distribution  
F  หมายถึง ค่าที่ใชใ้นการพิจารณา F-Distribution  
b  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย  
Sig  หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติ  
SEE  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตวัแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์  ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์  
ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย  
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้โดยใชก้าร
แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดงัต่อไปน้ี  

ตารางที่ 10  
ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั 
การศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ (จ  านวน 265 คน) 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย  
หญิง 

2. อายุ 
15 - 17 ปี  
18 - 20 ปี  
21 - 23 ปี  
มากว่า 23 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 

(ปวส.1) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 

(ปวส.2) 
 

 
128 
137 

 
15 
236 
10 
4 
 

72 
 

193 
 

 

 
48.3 
51.7 

 
5.7 
89.1 
3.8 
1.5 

 
27.2 

 
72.8 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั 
การศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้(จ  านวน 265 คน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

4. สาขาวิชา 
การบญัชี 
การตลาด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
การจดัการโลจิสติกส์ 
การโรงแรม 

5. รายได้ต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 
5,001 – 7,000 บาท 
7,001 – 10,000 บาท 
10,001 ขึ้นไป 

6. แหล่งที่มาของรายได้ 
กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา  
ผูป้กครอง 
ท างานพิเศษ 

 

 
69 
60 
66 
40 
30 

 
11 
60 
108 
86 

 
5 
55 
205 

 

 
26.0 
22.6 
24.9 
15.1 
11.3 

 
4.2 
22.6 
40.8 
32.5 

 
1.9 
20.8 
77.4 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ

ระหว่าง 18 - 20 ปี  มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2 (ปวส.2)  ศึกษาใน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีรายไดต้่อเดือน 7,001 – 10,000 บาท และแหล่งที่มาของ

รายไดค้ือท างานพิเศษ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 11 
การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยภาพรวม 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

4.00 0.686 มาก 

จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และค่า S.D. 
เท่ากบั 0.686 
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ตารางที่ 12  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (รายขอ้) 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วน
บุคคลไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ 
2. สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการจดัการรายได้
และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถจดัการการเงินตามเป้าหมายที่ตนได้
ตั้งเป้าหมายไวไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด 
4. สามารถน าความรู้ที่ตนไดร้ับรู้และเขา้ใจไปให้
ความรู้แก่บุคคลอื่นได ้

รวม 
 

3.83 
 

4.14 
 

4.00 
 

4.02 
 

4.00 

0.875 
 

0.745 
 

0.751 
 

0.763 
 

0.784 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (รายขอ้)โดยรวมในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  และค่า S.D. 
เท่ากบั 0.784 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถน าไป
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.14 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่
ส่ งผล ต่ อก า รว า งแผนทางก า ร เ งิ น ส่ วนบุ คคลของนั ก ศึ กษา ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 13  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยภาพรวม 
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 
X ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ว ัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล  
2. ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
3. เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
4. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล  
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

รวม 

3.59 
 

3.37 
3.15 
3.57 

 
3.16 

 
3.37 

0.592 
 

0.535 
0.610 
0.483 

 
0.561 

 
0.556 

มาก 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 13 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 
และค่า S.D. เท่ากบั 0.556 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ พฤติกรรมด้านวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.37 

ตารางที่ 14  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (รายขอ้) 

วัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อม
ทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
2.  เพื่ อ เ ป็นเค ร่ืองมือในการตรวจสอบและคุ้ม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ งการป้องกันไม่ให้มีภาระ
หน้ีสินที่มากเกินไป 
3. เพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง 
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
4. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าให้เกิดความมัง่คงใน
ชีวิต เช่น การศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น และอื่น ๆ 

รวม 
 

3.50 
 

3.69 
 
 

3.57 
 

3.58 
 

3.59 

0.779 
 

0.713 
 
 

0.741 
 

0.698 
 

0.733 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

จากตารางที่ 14 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
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ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  และค่า S.D. เท่ากับ 0.733 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกา ร
ตรวจสอบและคุม้ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มากเกินไป                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 

ตารางที่ 15  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (รายขอ้) 

ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลเพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน 
2. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพือ่อิสรภาพทางการเงิน 
3. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได ้

รวม 
 

3.22 
 

3.53 
 

3.38 
 
 

3.38 
 

0.659 
 

0.691 
 

0.658 
 
 

0.669 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38  และค่า S.D. เท่ากบั 0.669  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษามีรูปแบบการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 

ตารางที่ 16  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (รายขอ้) 

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ระยะสั้น (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) 
2. ระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี) 
3. ระยะยาว (ระยะเวลามากกว่า 5 ปี) 

รวม 
 

2.75 
3.37 

 
3.34 
3.15 

0.800 
0.737 

 
0.763 
0.767 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางที่ 16 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37  และค่า S.D. เท่ากบั 0.767  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า                  
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 
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ตารางที่ 17  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล (รายขอ้) 
ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 
X ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. เข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 
2. มีการจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน 
3. มีความสามารถในการปฏิบตัิตามแผนการเงินที่
วางไว ้
4. มีความเขา้ใจของการทบทวนและปรับปรุงแผน
ทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้น ๆ 

รวม 
 

3.43 
 

3.69 
3.58 

 
3.60 

 
3.58 

0.612 
 

0.643 
0.617 

 
0.589 

 
0.615 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

จากตารางที่ 17 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58  และค่า S.D. เท่ากบั 
0.615  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจดัท าเก่ียวกบัการ
แผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 
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ตารางที่ 18  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (รายขอ้) 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. คนในครอบครัว 
2. เพื่อน 
3. มีผูเ้ช่ียวชาญที่ให้ค  าปรึกษา 

รวม 
 

3.86 
2.91 
2.71 
3.16 

0.997 
1.002 
1.243 
1.081 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางที่ 18 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล โดยรวมในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16  และค่า S.D. เท่ากบั 1.081  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.86 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพล ต่อการวางแผนทางการ เงิน ส่วนบุคคลของนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ประกอบดว้ย ภาวะทางเศรษฐกิจ และ
การรับรู้ข่าวสาร โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 19  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยภาพรวม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ภาวะทางเศรษฐกิจ 
2. การรับรู้ข่าวสาร 

รวม 
 

3.90 
3.19 
3.55 

0.639 
0.616 
0.628 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

จากตารางที่ 19 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55  และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.628  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 
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ตารางที่ 20  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ (รายขอ้) 

ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เม่ือสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินของนกัศึกษา 
2. เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของนกัศึกษา 
3.  นักศึกษามีการวางแผนและบริหาร
จัดการรายไดท้ี่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้
จ่าย 
4.  อัตราดอก เบี้ ยที่ สูงขึ้ น มีผล ต่อการ
วางแผนทางการเงินของนักศึกษาคนใน
ครอบครัว 

รวม 
 

3.75 
 
 

4.03 
 

3.92 
 
 

3.92 
 
 

3.91 

0.843 
 
 

0.725 
 

0.767 
 
 

0.764 
 
 

0.775 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

จากตารางที่ 20 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวมในระดบัมาก                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91  และค่า S.D. เท่ากบั 0.775  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
นกัศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 
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ตารางที่ 21  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (รายขอ้) 

ด้านการรับรู้ข่าวสาร X ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต 
2.  บทความต่าง  ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการวาง
แผนการทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร และ
หนงัสือพิมพ ์
3. การเข้ารับการอบรมสัมมนาที่เ ก่ียวกับการ
วางแผนทางการเงินจากองคก์รต่าง ๆ 

รวม 
 

3.62 
 

3.29 
 
 

2.66 
 

3.19 

0.808 
 

0.948 
 
 

1.068 
 

0.941 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

จากตารางที่ 21 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการรับรู้ข่าวสาร โดยรวมในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.19  และค่า S.D. เท่ากบั 0.941  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เ ช่น โทรทศัน์ วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อ
เดือน แหล่งที่มาของรายไดต้่างกนั น่าจะท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ แต่ละบุคคลต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน 
แหล่งที่มาของรายได้ โดยผูว้ิจัยใช้สถิติการทดสอบ T-test กับตัวแปรเพศและระดบั
การศึกษา ซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) กบัตวัแปรดา้นอาย ุสาขาวิชา รายไดต้่อเดือน แหล่งที่มาของรายได ้
ซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่           
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD  ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 22  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก
ตามเพศ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ชาย หญิง 

t Sig. 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

4.03 
 

0.665 
 

3.97 
 

0.707 
 

0.693 
 

0.489 
 

*Sig. < 0.05  

จากตารางที่ 22 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีเพศต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล โดยรวมภาพไม่ต่างกนั  
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ตารางที่ 23  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนกตามอาย ุ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

15 - 17 ปี 18 - 20 ปี 21 - 23 ปี มากกว่า 23 ปี 

t Sig. 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

3.78 0.399 4.03 0.705 3.58 0.501 3.94 0.315 1.955 0.121 

*Sig. < 0.05  

จากตารางที่ 23 พบว่า นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีอายตุ่างกนั ท าให้
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมไม่ต่างกนั  
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ตารางที่ 24  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 1  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 2 

t Sig. 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัย
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

3.92 0.556 4.02 0.728 -1.204 0.230 

*Sig. < 0.05  

จากตารางที่ 24 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมไม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 25  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนัก ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนกตามสาขาวิชา 
การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนัก ศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

การบัญชี การตลาด 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
การจัดการโลจิ

สติกส์ 
การโรงแรม 

t Sig. 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

3.49 0.446 3.53 0.429 4.35 0.521 4.80 0.405 4.26 0.559 75.759 0.000* 

*Sig. < 0.05 

จากตารางที่ 25 พบว่า นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีสาขาวิชาต่างกัน 
ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 26  
ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย 
 

การบัญชี 
3.49 

 
การตลาด 

3.53 

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4.35 

การจัดการโล        
จิสติกส์ 

4.80 

 
การโรงแรม 

4.26 

การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจัดการโลจิสติกส์ 
การโรงแรม 
 

3.49 
3.53 
4.35 
4.80 
4.26 

 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

* 
* 
- 
 
 
 

* 
* 
* 
- 
 
 

* 
* 
 
* 
- 

 

จากตารางที่ 26 เม่ือท าการทดสอบจบัคู่ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ LSD ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนกตามสาขาวิชาต่างกนั คือ  

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่เรียนสาขาการบัญชี กับ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ การโรงแรม มีความแตกต่างกนั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
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กลุ่มที่ 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่เรียนสาขาการตลาด กับ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์ การโรงแรม มีความแตกต่างกนั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กบัการจดัการโลจิสติกส์ มีความแตกต่างกนั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

กลุ่มที่ 4 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่เรียนสาขาการจดัการโลจิสติกส์ 

กบัการโรงแรม มีความแตกต่างกนั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 27  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 

บาท 

5,001 – 7,000 
บาท 

7,001 – 
10,000 บาท 

10,001 บาท
ขึน้ไป t Sig. 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

3.73 0.564 3.92 0.636 3.97 0.695 4.13 0.711 1.924 0.126 

*Sig. < 0.05  

จากตารางที่ 27 พบว่า นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมไม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 28  
ตารางผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก
ตามแหล่งที่มาของรายได ้
การวางแผนทางการเงิน
ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ั น สู ง  วิ ท ย า ลั ย
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ท ค นิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

ผู้ปกครอง 
ท างาน
พิเศษ 

t Sig. 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การวางแผนทางการเงิน
ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง  วิ ท ย า ลั ย
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ท ค นิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 
 

4.15 0.487 3.90 0.612 4.02 0.709 0.783 0.458 

*Sig. < 0.05  

จากตารางที่ 28 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีแหล่งที่มาของรายได้ต่างกัน ท าให้การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมไม่ต่างกนั  
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ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

สมมติฐาน 2. พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ 
วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล น่าจะมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

สมมติฐาน 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่                 
ภาวะทางเศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสาร  น่าจะมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

การวิ เคราะห์  การวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคลของนัก ศึกษาระดั บ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจยัใช้
สถิติ Multiple Regression Analysis: MRA ในการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์มีรายละเอยีด 
ดงัน้ี 

Y = b0+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn 

เม่ือ; Y    คือ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปร  
X1, X2, X3, …,  Xn คือ ตวัแปรอิสระที่ 1,2,3 จนถึงตวัแปลที่ n  
b0    คือ ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, b3, ..., bn คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปร 

อิสระที่ 1,2,3 จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
X1   คือ พฤตกิรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 

บุคคลดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงิน 
ส่วนบุคคล  
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X2   คือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลดา้นขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน 
ส่วนบุคคล  

X3   คือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคล ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงิน 
ส่วนบุคคล  

X4   คือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ 
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

X5   คือ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง 
การเงินส่วนบุคคล 

X6   คือ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ  

X7   คือ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลดา้นการรับรู้ 

Yt คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั 
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

ตารางที่ 29  
ตารางการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม  (Yt) 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย 
t Sig. 

1.ว ัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล  
2.ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล  
3.เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล  
4.ความรู้ความเข้าใจในเ ร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
5.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล  
6.ภาวะทางเศรษฐกิจ  
7.การรับรู้ข่าวสาร   

ค่าคงที่ 
 

0.151 
 

0.004 
 

-0.053 
 

0.117 
 

-0.158 
 

0.629 
-0.151 
1.717 

2.628 
 

0.059 
 

-0.893 
 

1.718 
 

-2.516 
 

12.018 
-2.774 
5.486 

0.009* 
 

0.953 
 

0.373 
 

0.087 
 

0.012* 
 

0.000* 
0.006* 
0.000* 

R = 0.735,  R2= 0.540, SEE = 0.472, F = 16.133, Sig. = 0.000* 

* = P < 0.05 

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอย พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวั

แปร มีตัวแปรอิสระจ านวน 1 ตัวแปร ที่เป็นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ โดยรวม โดยเรียงตามล าดับที่ มีผลสูงสุดคือ ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ                          

ดา้น วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
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การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตามล าดบั  โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์์พหุคูณ 

(R) เท่ากบั 0.735  และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์์ไดร้้อยละ 5.40 และสามารถน ามา

แทน ค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี  

Y = 1.717 + 0.151X1 + 0.004X2 + (-0.053)X3 + 0.117X4 + (-0.158)X5 + 0.629X6  
+ (-0.151)X7 
0.000*   0.009*   0.953   0.373   0.087   0.012*   0.000*   0.006* 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ท่านคิดว่าการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
1. มีประโยชน์ เพราะสามารถท าให้เรามีระเบียบการใช้จ่าย 
2. มีประโยชน์ ท าให้จดัการกบัปัญหาทางการเงินได ้
3. มีประโยชน์ เพราะไม่ว่าจะอยูใ่นยคุที่เศรษฐกิจก าลงัรุ่งเรืองหรือถดถอยการ  
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลก็เป็นเร่ืองที่ส าคญัเท่ากนั ไม่ว่าจะมีเงินระดบั 
หม่ืนบาทหรือร้อยลา้นบาทก็ตอ้งอาศยัการวางแผนการ 

4. มีประโยชน์ ท าให้แผนการใชจ้่ายง่ายขึ้น 
5. มีประโยชน์ เพราะช่วยในการจดัการเงินให้สามารถใชจ้่ายไดอ้ยา่งคุม้ค่า 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เ ร่ื อง  การวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคลของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ                    
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.  เ พื่ อ ศึกษาการวางแผนทางการ เ งิน ส่วนบุ คคลของนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

2.  เพื่อ ศึกษาการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ                             
โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้ งน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ซ่ึงรู้จ  านวนประชากรที่แน่นอนการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จึงค านวณจากสูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่
ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05  ดงันั้น จะได้
กลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ินเท่ากับ 265 กลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทั้งหมดและมีขั้นตอนการสุ่มตวัอย่างขั้นที่ 1 คือการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามประเภท
สาขาวิชาและขั้นที่ 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยท าการแจกแบบสอบถาม 
เพื่อให้ไดจ้  านวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็ไดท้ี่สามารถ
ให้ขอ้มูลได ้



106 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายไดต่้อเดือน แหล่งที่มาของรายได ้
และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ 
การรับรู้ข่าวสาร ส่วนตวัแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครั้ งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่
เก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน 
แหล่งที่มาของรายได ้มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบั วตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีจ านวนขอ้ค าถาม 17 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านภาวะทางเศรษฐกิจ และ                      
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ 

ส่วนที่  5 เ ป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ถามเ ก่ียวกับข้อ เสนอแนะ  ท่านคิดว่า                              
การวางแผนทางเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด จ านวนขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 

ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดมี้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) และความน่าเช่ือถือ ก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนินใชง้านจริง
โดยผูว้ิจยัน าร่างแบบสอบถามเสนอแก่อาจารยท์ี่ปรึกษาท าการตรวจสอบ ขอ้ค าถามเพื่อ
ความครอบคลุมเชิงเน้ือหาที่ต้องการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่ม 
ตัวอย่างจ านวน 265 คน ที่เป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ซ่ึงหลงัจากรวบรวมขอ้มูลแลว้ ไดน้ าขอ้มูลไป
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ ไดแ้ก่
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใช้สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธี LSD ส าหรับตวัแปรดา้นอายุ สาขาวิชา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของ
รายได ้ส าหรับตวัแปรดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ใช ้T-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญเ่ป็น เพศหญิง มีอายรุะหว่าง 18 - 20 ปี 
มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 2 (ปวส.2) ศึกษาในสาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีรายไดต้่อเดือน 7,001 – 10,000 บาท และแหล่งที่มาของรายไดค้ือ
ท างานพิเศษ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิ เคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม
และรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน 
แหล่งที่มาของรายได้ต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมภาพ                       
ไม่ต่างกนั 

2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีสาขาวิชาต่างกัน ท าให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล โดยรวมภาพต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ

กรุงเทพ 

3.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางมี 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นขอบเขต

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตามล าดบั และ  

มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผน
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ทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล ตามล าดบั 

3.2 การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้ นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  สามารถสรุป                   
ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

1.ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยภาพรวม มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

2. ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
ชั้นสูงวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

2.1 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีเพศต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวม
ภาพไม่ต่างกัน ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ล้วนมีการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคลอ้งกบั สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา 
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พบว่า เพศ ความสัมพนัธ์กบัแนวทางในการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
วิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา 

2.2 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีอายุต่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวม
ภาพไม่ต่างกัน  ผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  ในแต่ละช่วงอายุที่ต่ างกันนั้ น มีความรู้  
ประสบการณ์และมีความสนใจที่จะวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั เน่ืองจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่วงที่ก าลงัเร่ิมหาเงินดว้ยตนเอง และมีช่วงอายุที่ใกลเ้คียงกนั 
ความคิดคลา้ย ๆ กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออตัราส่วนระหว่างเงิน
ออมและเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส าหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปัจจยัดา้นอาย ุ
โดยอายุจะเป็นปัจจัยที่ท  าให้คนมีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกนั เน่ืองมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่ มีอิท ธิพลต่อการวางแผนทางการ เงิ น ส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2.3 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมภาพไม่ต่างกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า จากระดบัการศึกษาของนกัศึกษาที่
ผูว้ิจยัศึกษานั้นคือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่ต่างกนัแค่ชั้นปี1 และปี2 ซ่ึงถือ
ว่ามีความคิดและแนวคิดไม่ต่างกนัหรือถา้ต่างกนัก็อยูใ่นระดบัที่นอ้ยมาก ๆ หรือแทบจะ
ไม่ต่างกนัเลย ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลาง
ใจ แสงวิจิตร และคณะ (2562) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลงัเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีมีความสัมพนัธ์กับความรู้การจดัการการเงินส่วน
บุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น จะเห็นได้ว่าชั้นปีที่ 4 เป็นระดับชั้นปีที่มีคะแนน
ความรู้ค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจเป็นเพราะนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 มีเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้
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ส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดไวค้ือ 4 ปีการศึกษา จึงมีความเป็นไปได้ที่
นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 จะตั้งใจเรียนเพื่อให้ระดบัการเรียนอยูใ่นระดบัปกติและสามารถส าเร็จ
การศึกษาไดต้ามก าหนด และสอดคลอ้งกบั สิริพร ลาภพานิชยกุล (2558) พบว่า ชั้นปีมี
ผลต่อความตระหนกัรู้และความสนใจในเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

2.4 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีสาขาวิชาต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
โดยรวมภาพต่างกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การที่สาขาวิชาต่างกนันั้นท าให้การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั ซ่ึงมีผลมาจากการรับรู้หรือส่ิงที่นักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่
นั้ น สะท้อนถึงบุคลิกหรือการกระท าส่ิงต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสาขาวิชา                          
ซ่ึงสอดคลอ้งรัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2555) เร่ือง การบริหารการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงพบว่า
นักศึกษาที่เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาก่อนและหลงัการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลมีผลท าให้นักศึกษามีความ
ตระหนักรู้ในเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมมากขึ้น และสอดคลอ้งกบั 
สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา พบว่า สาขา มีความสัมพนัธ์กบัแนวทางในการบริหาร
จดัการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา 

2.5 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมภาพไม่ต่างกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า รายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้การ
วางแผนทางการเงินไม่ต่างกัน ถึงแม้แต่ละบุคคลจะมีเงินไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีการ                     
วางแผนการใช้เงินเหมือนกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2560) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออตัราส่วน
ระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส าหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
พบว่า ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มคนที่มีรายไดน้้อยตอ้งการหาช่องทางในการเพิ่ม 
รายไดม้ากกว่ากลุ่มอื่นๆ และสอดคลอ้งกบักิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่
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มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านกรอบระยะเวลาที่กาหนดและรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

2.6 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ที่มีแหล่งที่มาของรายไดต้่างกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยรวมภาพไม่ต่างกัน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เงินที่ทุกคนไดร้ับมา ไม่ว่าจาก
ไดม้าโดยวิธีทางไหน ทุกคนลว้นมีการวางแผนในการใชเ้งินเหมือนกนั ถึงแมแ้หล่งที่มา
ของรายรายไดจ้ะไม่เหมือนกนั จึงท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน                    
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ทรายทอง เลิศเปียง (2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจโรงเรียนล าปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี พบว่า การบันทึกบัญชีส่วนบุคคลในระยะเวลา 1 เดือน 
นักศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี                
มีรายรับส่วนใหญ่มาจากผูป้กครอง รับเงินจาก รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร ค่าใชจ้่าย
เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ ค่าหอพกั ค่าโทรศัพท์                       
ค่าของใช้และค่ารักษาพยาบาล ตามล าดับ  และสอดคล้องกับเตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ 
(2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผล
ต่ออตัราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส าหรับ
นั ก ศึ ก ษ าบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ มห าบัณ ฑิ ต  คณะพ า ณิ ช ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บัญ ชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ที่มาของเงินลงทุนแตกต่างกนัมีอตัราส่วนระหว่างเงิน
ออมและเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากไม่ว่าจะไดแ้หล่งเงินทุนมาจากแหล่งใด นักลงทุนย่อม
มองว่าเป็นสินทรัพย์ของตัวเองเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเสียดายเช่นเดียวกนั 
ดงันั้น ที่มาของเงินลงทุนแตกต่างกนัมีอตัราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 
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3. ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 พฤติกรรมดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมดา้น
วัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เน่ืองมาจากนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมทางการเงินที่จะใช้จ่ ายทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคตในมีประโยชน์ที่สุด พร้อมทั้งไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับของตนเอง                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนพร จนัทร์สว่าง (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม พบว่า
ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การเตรียมความพร้อมทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และสอดคลอ้งกบั สถาพร 
อ านา (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการ
วางแผนการเงินประจ าเดือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของชีวิตและป้องกัน
ความเส่ียงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัตนเองและครอบครัว 

3.2 พฤติกรรมดา้นขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า  พฤติกรรมดา้น
ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เน่ืองมาจากนักศึกษาแต่ละคนมีรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง และมีอิสรภาพในการใชจ้่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ธนพร จนัทร์สว่าง 
(2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม พบว่า ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อเน้น
ความมัน่คงทางการเงิน และไม่สอดคลอ้งกบั กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
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ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอยางส่วนใหญ่ท าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง โดยมี
รูปแบบคือ เนน้ความมัน่คงทางการเงิน 

3.3 พฤติกรรมดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรม                        
ดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เน่ืองจากการใชจ้่ายของนกัศึกษาในวยัน้ี ไม่ค่อยค านึงถึงระยะเวลาการใชเ้งนิ
ส่วนมากจะมีแนวคิดว่าถา้หาเงินไดม้ากก็ใชม้าก ถา้มีไม่พอก็ตอ้งแสวงหาให้พอใช ้จึงจะ
เห็นว่าปัจจุบนันักศึกษาชอบท าธุรกิจส่วนตวัมากกว่าการไปป็นลูกจา้งหรือการมีรายได้
มากกว่าการท างานแค่อย่างเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัไอยรา ผ่านเมือง (2560) ศึกษาเร่ือง 
การวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ ยงเ ด่ียวที่ มีการหย่าร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า แม่เลี้ยงเด่ียวมีการก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร                
ในอนาคต วางแผนการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าวนัทั้งของตนและบุตร เพื่อเป็นทุน
ในการประกอบอาชีพให้ชีวิตมีความมัน่คง เพื่อเป็นเงินส ารองยามฉุกเฉินในยามเจ็บป่วย 
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและวางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชรา และไม่สอดคลอ้งกบั               
กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยางส่วนใหญ่ท าการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง โดยมีกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเป็นระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 

3.4 พฤติกรรมดา้นความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล  ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นว่า พฤติกรรมดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เน่ืองจากนักศึกษาจะใช้
ประสบการณ์ในการท าส่ิงต่าง ๆ ไม่ค่อยเช่ือในส่ิงที่ตนไม่ไดท้ า เช่ือส่ิงที่ตนไดล้งมือท า
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เอง พิสูจน์ดว้ยตนเอง ชอบลองลม้เหลวแลว้ค่อยประสบความส าเร็จ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ธนพร จันทร์สว่าง (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม พบว่าดา้นความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สามารถน าหลกัการเก่ียวกบั
แผนการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัตให้เกิดประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักิจติพร สิทธิพนัธ์ุ 
(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริการทางด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควรจะมี
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อให้ให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ผูท้ี่
ตอ้งการเขา้ไปใช้บริการให้มีความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น นอกจากน้ี
บุคคลเองควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  เพื่อท าให้การ
วางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.5 พฤติกรรมดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากนักศึกษามีคนในครอบครัวเป็นแบบอย่าง เช่น 
ถา้ครอบครัวมีการจดัการการเงินที่ดีก็จะเกิดเลียนแบบ แต่หากครอบครัวไม่มีการจดัการ
ทางการเงินที่ดีก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ในการจดัการที่ลม้เหลวเป็นตวัอย่างให้เรียนรู้
ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขนิษฐา ตนัสถาวีรัฐ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานเครือบริษทัหน ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวออย่าง ไดแ้ก่สมาชิกใน
ครอบครัว และสอดคลอ้งกบั สยานนท ์สหุนนัต ์(2561) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหาร
จดัการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา พบว่า ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อบริหารจดัการเงินส่วนบุคคล ตนเอง มีอิทธิพลต่อบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลสูง
ที่สุด รองลงมาเป็นคนในครอบครัว 
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3.6 ปัจจัยด้านภาวะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ถา้ภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแปรผนั ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ ย ล้วนส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดงันั้น บุคคลควรมีการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจดว้ย และสอดคลอ้งกบั
ขนิษฐา ตนัสถาวีรัฐ (2560) ศึกษาเร่ืองกบัปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานเครือบริษทัหน ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า  ภาวะทางเศรษฐกิจ                    
มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

3.7 ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ได้รับรู้ข่าวสารจากการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ล้วนส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขนิษฐา ตนัสถาวีรัฐ (2560) ศึกษาเร่ือง
กบัปัจจยัที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานเครือบริษทัหน ่าเซียน 
ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วนใหญ่เลือกตอบในดา้นการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารมากที่สุด ว่ามีอิทธิพลระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั สยานนท์ สหุนันต์ 
(2561) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัดุสิต
ธานี พทัยา พบว่า ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน นักศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา 
ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารทางการเงินจากส่ือต่าง ๆ  เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่ 
และมือถือ สูงที่สุด 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
จากผลวิจยัในครั้ งน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางส าหรับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยในครั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบ่งเป็น                    
ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดต้่อเดือน และดา้นแหล่งที่มาของรายได ้
ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพไม่ต่างกัน เน่ืองจากปัจจยัดา้น
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได ้ของแต่ละคนมีการ
วางแผนทางการเงิน มีความรู้ และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินของแต่
ละบุคคลท าให้แนวทางการวางแผนทางการเงินแต่ละบุคคลไม่ต่างกนั 

ส่วนปัจจยัดา้นประชากร ดา้นสาขาวิชา ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพต่างกนั เน่ืองจากการที่สาขาวิชาต่างกนั ท าให้การวางแผนทาง
การเงินต่างกนั ซ่ึงเกิดจากการเร่ืองรู้ของแต่ละสาขาที่มีความเขา้ใจไม่เหมือนกนั 
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอบเขตของการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ด้านวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จากการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ดังนั้ นจึงควรให้ความส าคัญกับด้าน
วตัถุประสงคก์ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยการเตรียมความพร้อมทางการเงิน
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ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มากเกินไป เป็น
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิต  

2. ด้านขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จากการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมดา้นขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ถึงแม้ว่าด้านขอบเขตของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล จะไม่มีความส าคัญ แต่ก็ตอ้งมีการค านึงถึงโดยการมีขอบเขตของ
วางแผนทางการเงินนั้น ควรเน้นความมัน่คงทางการเงิน พร้อมทั้งอิสรภาพทางการเงิน 
เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้ 

3. ด้านเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จากการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมดา้นเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ถึงแม้ว่าด้านเป้าหมายในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลจะไม่มีความส าคญั ควรจะมีการตั้งเป้าหมายให้กบัการวางแผนทาง
การเงินนั้นขึ้นโดยค านึงถึงความจ าเป็น ณ ขณะนั้นของบุคคลนั้น หรือก็คือ ควรวางแผน
ไม่ให้เกินกว่าความสามารถขอตนในการวางเป้าหมาย อยา่ท าให้เกิดผลเสียก่อนที่จะเกิด
ผลดี คือท าเป้าหมายปัจจุบนัให้ดีที่สุด แลว้ค่อย ๆ พฒันาเป้าหมายที่ยากขึ้นเร่ือยๆ 

4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จาก
การวิจยัพบว่า พฤติกรรมดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ถึงแมว้่าในการวิจัยนั้น 
ผลที่ไดว้่าดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นไม่มี
ผลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคล แต่ก็ควรจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูง เพื่อให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ผูท้ี่ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ให้มีความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น นอกจากน้ีบุคคล
เองควรที่จะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อท าให้การวางแผน
ทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5. ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จากการวิจยั
พบว่า พฤติกรรมดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญักบับุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ปัจจุบันบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินมีให้ศึกษาหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น
เหมาะกับเราที่จะน ามาเป็นแบบอย่าง ควรเข้าใจในบุคคลนั้น ๆ ก่อน ค่อยน ามาเป็น
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อตวับุคคลเอง เช่น น าขอ้ดีของเขามาท าให้เป็นขอ้ดีของตน หรือน า
ความลม้เหลวของเขามาศึกษาเพื่อพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
ประกอบดว้ย ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ และดา้นการรับรู้ข่าวสาร โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ จากการวิจยัพบว่า เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับภาวะทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงควรมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้น และตอ้งคอยเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร จากการวิจยัพบว่า เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญักบัการรับรู้ข่าวสาร ซ่ึงอาจจะมี
การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้ผู ้ที่ต้องการ
วางแผนทางการเงินได้รับทราบ และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินให้
ประสบความส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอื่น ๆ เพิ่มเติม อาจจะส่งผลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล เช่น ปัจจยัดา้นการหารายได ้การออม การลงทุน การใชจ้่าย วางแผน
ภาษีและการวางแผนเกษียณ เป็นตน้ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขให้มีการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพครบถว้นและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  

2. ประชากรที่ศึกษาในครั้ งน้ีเป็นเพียงประชากร ที่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพเท่านั้น ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้ งต่อไปที่แตกต่าง
จากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่ เป็นเพียง วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ระดบัจงัหวดั เพื่อให้ไดร้ับขอ้มูลที่มีความแตกต่างกนั 

3. การเลือกใชเ้ทคนิคในการวิจยั อาจจะน าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดว้ยวิธีการ 
อื่นเพิ่มขึ้นดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือการเลือก
วิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบ
เจาะจง เพื่อให้ไดผ้ลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ จดัท าขึ้น

โดยนักศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง                  

มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผูศึ้กษา

ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและ

พฒันางานดา้นวิชาการ ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดร้ับความร่วมมือจากท่านเป็น

อยา่งดี และขอบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงในการตอบแบบสอบถามครั้ งน้ี  

โดยท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าขอ้ความหรือเติมค าตอบในช่องว่างที่

ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด 

1. เพศ  
1. ชาย       2. หญิง  

2. อาย ุ 
 1. 15 - 17 ปี      2. 18 - 20 ปี  
 3. 21 - 23 ปี      4. มากกว่า 23 ปี  

3. ระดบัการศึกษา  
 1. ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 1 (ปวส.1)  

 2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2 (ปวส.2) 
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4. สาขาวิชา 
 1. การบญัชี      2. การตลาด  
 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     4. การจดัการโลจิสตกิส์  
 5. การโรงแรม    

5. รายไดต้่อเดือน  
 1. ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท    2. 5,001 – 7,000 บาท  
 3. 7,001 – 10,000 บาท     4. 10,001 บาทขึ้นไป 

6. แหล่งที่มาของรายได ้
 1. กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา    2. ผูป้กครอง 
 3. ท างานพิเศษ     

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความ
พร้อมทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

     

2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุ้ม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ให้มีภาระ
หน้ีสินที่มากเกินไป 

     

3. เพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความ
เส่ียง บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

     

4. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าให้เกิดความมัง่
คงในชีวิต เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และอื่น ๆ 
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พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
1. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน 

     

2. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน 

     

3. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและ
เป้าหมายเฉพาะบุคคลได ้

     

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล      
1. ระยะสั้น (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)      
2. ระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 
5 ปี) 

     

3. ระยะยาว (ระยะเวลามากกว่า 5 ปี)      
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

     

1. เข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

     

2. มีการจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน      
3. มีความสามารถในการปฏิบตัิตามแผนการเงิน
ที่วางไว ้

     

4. มีความเข้าใจของการทบทวนและปรับปรุง
แผนทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์
นั้น ๆ 
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พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
1. คนในครอบครัว      
2. เพื่อน      
3. มีผูเ้ช่ียวชาญที่ให้ค  าปรึกษา      

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ภาวะทางเศรษฐกิจ 
1.  เ ม่ื อสภาวะ เ ศรษฐ กิจในประ เทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ของนกัศึกษา 

     

2. เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินของนกัศึกษา 

     

3. นักศึกษามีการวางแผนและบริหารจัดการ
รายไดท้ี่มีอยูใ่ห้เพียงพอต่อการใชจ้่าย 

     

4. อตัราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินของนกัศึกษา 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ข่าวสาร      
1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต 

     

2. บทความต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการ
ท า ง ก า ร เ งิ น จ าก นิต ยส าร  ว า รส าร  แล ะ
หนงัสือพิมพ ์

     

3.การเข้ารับการอบรมสัมมนาที่เ ก่ียวกับการ
วางแผนทางการเงินจากองคก์รต่าง ๆ 

     

ส่วนที่ 4 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วน
บุคคลไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ 

     

2.สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

     

3.สามารถจัดการการเงินตามเป้าหมายที่ตนได้
ตั้งเป้าหมายไวไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด 

     

4.สามารถน าความรู้ที่ตนไดร้ับรู้และเขา้ใจไปให้
ความรู้แก่บุคคลอื่นได ้
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ส่วนที่ 5. ท่านคิดว่าการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............

...........................................................................................................................................

..... 

***ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ค าปฏิญาณ 
 

ขา้พเจา้นางสาวรักษสุ์ดา เหล่าคา รหัสนักศึกษา 6214060091 ขอให้ค าปฏิญาณว่า 

ขา้พเจา้จดัท ารายงานวิจยัประกอบวิชาการคน้ควา้อิสระ BUS7096 เร่ือง การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษา

เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เล่มน้ีดว้ยตนเอง หากโครงการฯ พิสูจน์ทราบในภายหลงั

พบว่า ข้าพเจ้ามิไดจ้ดัท ารายงานวิจยัเล่มน้ีดว้ยตนเอง หรือข้าพเจา้จ้างวานให้ผูอ้ื่นท า

ขา้พเจา้ยินยอมให้มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพิกถอนปริญญาบตัรของข้าพเจา้ โดยไม่มี

เงื่อนไขหรือมีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทั้งส้ิน 

เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งค าปฏิญาณและค ายินยอมขา้งตน จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น

ส าคญั 

 

 

ลงช่ือ...............................................................  

(..............................................................) 
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ประวัติผู้เขยีน 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล    นางสาวรักษสุ์ดา เหล่าคา  

วัน/เดือน/ปีเกิด   14 กุมภาพนัธ์ 2538  

สถานที่เกิด    จงัหวดักาฬสินธ์ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   32/17  ซอยอารีย์  2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท                       

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะการบญัชี

และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 

2560  

ต าแหน่งปัจจุบัน   พนกังานบญัชีและการเงิน บริษทั ฮาร์โมน่ี โฮลด้ิง จ  ากดั 


