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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จ าแนกตาม ปัจจยั
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน 
และรายไดเ้สริม 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา  4. เพื่อศึกษา 
ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา จ านวน 183 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้สริม ต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ต่างกนั และ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีมีอายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน 
และรายรับเฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่ต่างกนั ปัจจยัดา้นการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านวตัถุประสงค์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และ
ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
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การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ค าส าคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล, การเงินส่วนบุคคล, การเงิน, พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล, บุคลากรสายสนบัสนุน 
 

ABSTRACT 
 This research has the objectives 1. to study personal financial planning behavior of non-academic 
personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 2. to study personal financial planning behavior of 
non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University classified by personal factors, 
consisting of gender, age, status, educational background, a period of employment, average monthly income 
and extra income, 3. to study factors of personal financial planning affecting personal financial planning 
behavior of non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and 4. to study opinions 
towards the economic impact of COVID-19 affecting personal financial planning behavior of non-academic 
personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 The sample in the study is 183 non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University by using a questionnaire as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation (SD). Hypotheses were tested by t-test, One-Way 
ANOVA. If differences are found, they are compared in a pair by the mean of LSD and multiple regression. 
 The hypothesis test demonstrated that non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University with different gender, educational background and extra income results in different personal 
financial planning behaviors and non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University with 
different age, status, a period of employment and average monthly income results in similar personal 
financial planning behavior. Factors of personal financial planning and personal financial planning objective 
do not affect personal financial planning behavior of non-academic personnel of Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. Additionally, a factor of personal financial planning in term of pattern influences 
personal financial planning behavior of non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. The opinions towards the economic impact of COVID-19 affect personal financial planning 
behavior of non-academic personnel of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
Keywords: personal financial planning, personal financial, financial, personal financial planning behavior, 
non-academic personnel  
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาพสังคมไทย และสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัทางธุรกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง  
ซ่ึงเป็นผลจากการขยายตวัของโลก การเปิดการคา้เสรี การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น เก่ียวเน่ืองจากการ
พฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีไร้พรมแดนมีความรุนแรงมากข้ึน
ของธุรกิจ รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารก็มีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีมากระทบเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของการเปิดเสรีดา้นธุรกิจการเงิน การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การประสบวิกฤตเศรษฐกิจจาก
ภายนอก นอกจากน้ีสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาดเป็นวงกวา้งในหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงเม่ือประ
กอบกบัปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ อย่างการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยและปัญหาภยัแลง้ด้วยแล้วนั้น ก็น่าจะส่งผลให้
ก าลงัซ้ือของครัวเรือนไทยชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปีแรก 
 สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบใน
ทุกภาคส่วนทัว่  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หาก
ครัวเรือนสะสมหน้ีเพิ่มข้ึนอยู่ในระดบัท่ีสูงแลว้ ความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็จะลดลง 
ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพต ่าลง  ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคในปัจจุบนัน้ีก็มีราคาท่ีสูงข้ึน ท าให้เงินสด
ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายมีน้อยจนไม่พอท่ีจะแบ่งไปออมจนเกิดปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนเงิน
ออม ยอดคงคา้งหน้ีครัวเรือนยงัคงมีทิศทางเพิ่มข้ึน และประเด็นเร่ืองระดบัราคาสินคา้ในประเทศท่ีปรับตวั
สูงข้ึนในหลายหมวดสินคา้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 
 รวมถึงประเด็นเร่ืองท่ีประเทศไทยจะเร่ิมเปล่ียนผ่านสู่สังคมสูงวยั อายุคนมีแนวโนม้ยืนยาวข้ึนทุกปี
เน่ืองจากวิวฒันาการทางการแพทย ์  ซ่ึงเป็นวยัท่ีคนจ านวนมากขาดรายได ้และเป็นวยัท่ีคนมีโอกาสเจ็บป่วย 
และมีปัญหาดา้นสุขภาพมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ตอ้งเสียทรัพยสิ์น หรือมีเงินใชไ้ม่เพียงพอ อายุเฉล่ียท่ีนาน
ข้ึนก็เท่ากบัเงินท่ีตอ้งใชม้ากข้ึน ทั้งค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั ค่ารักษาพยาบาล เป็นปัญหาส าคญัของประเทศ 
 ในปัจจุบนัภาครัฐตอ้งการลดภาระค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร และปัจจุบนัการฝากเงินธนาคารเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถตอบโจทยเ์ป้าหมายทางการเงินไดเ้หมือนก่อน ทั้งหมดเป็นเพราะดอกเบ้ียท่ีต ่ามาก แต่ในทาง
กลบักนัชีวติประจ าวนัของบุคคลกลบัมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ขา้วของแพงข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนับุคคลหลายๆ คนอาจ
ละเลยและไม่ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเท่าท่ีควร  
 จากความส าคญัดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ทั้งน้ี เพื่อให้ตระหนกัถึงการวางแผน 
ดา้นการเงินส่วนบุคคลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเป็นแนวคิดท่ีส าคญัท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามท่ีบุคคล
ตอ้งการ รับมือความเส่ียง และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั 

ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้สริม 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ขอบเขตของงานวจัิย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตในการวจิยัไวต้ามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ขอบเขตของประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จ านวน 335 คน (ขอ้มูลจากกองบริหารงานบุคคล, มีนาคม 2563) 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 335 คน จึงก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และค่าความ 
คลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อร้อยละ 5 โดยใชก้ารค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ไดข้นาด
ของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง จ  านวน 183 คน 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดย
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการวางแผนการเ งินส่วนบุคคล  
และความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
4. ขอบเขตระยะเวลา การด า เ นินการศึกษาวิจัย เ ร่ิมตั้ งแ ต่ เ ดือนเมษายน พ.ศ .  2563 ถึง  

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
สมมติฐานของงานวจัิย 

1. บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้สริม ต่างกนั 
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ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
และรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

3. ด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 
 

ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการใช้จ่าย หมายถึง การท่ีบุคคลบริหารจดัการ
รายจ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจมีการจดัท าบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการใชจ่้าย โดยส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายจ าเป็น เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร  
ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้  ใช้จ่ายเพื่อฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ รวมถึงการใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น  
การออม การท่องเท่ียว เป็นตน้ ใช้จ่ายเพื่อช าระภาระหน้ี เช่น ช าระหน้ีท่ีอยู่อาศยั  ช าระหน้ีบตัรเครดิต  
เป็นตน้ บุคคลจึงตอ้งมีการวางแผนค่าใชจ่้ายอยา่งรอบคอบ เป็นระบบเหมาะสมกบัจ านวนรายไดท่ี้ไดรั้บ 

2. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการออม หมายถึง การท่ีบุคคลบริหารจดัการ
การเงินส่วนบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ แลว้เหลือเงินส่วนหน่ึงน ามาเก็บออม โดยท่ีบุคคลอาจออมเงินตาม
ระดบัรายได ้ออมเงินตามระดบัรายจ่ายและภาระหน้ีสิน เพื่อเก็บออมไวใ้ช้จ่ายยามฉุกเฉิน ออมเงินเพื่อน า
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เงินไปลงทุนต่างๆ หรือออมเงินเพื่อหวงัผลตอบแทนจากการออม เช่นดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นตน้ บุคคลจึงตอ้ง
มีวางแผนการออมในปัจจุบนั เพื่อวางแผนการเงินส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม ใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินท่ี
ตอ้งการ เช่น ส าหรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนของตนเอง การศึกษาบุตร ซ้ือบา้น เป็นตน้ 

3. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการลงทุน หมายถึง การท่ีบุคคลบริหารจดัการ
การเงินส่วนบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล บุคคลจดัสรรเงินส่วนหน่ึงเพื่อน าเงินไปลงทุน ในระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและพึงพอใจ ทางเลือกส าหรับลงทุนส าหรับบุคคล ดังน้ี 
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ เช่น พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นสามญั กองทุนรวม เป็นตน้ การลงทุนเพื่อ
ซ้ือสินทรัพย ์เช่น บา้น ท่ีดิน ทองค า เป็นตน้ การลงทุนอ่ืนๆ เช่น ประกนัชีวิตแบบออมทรัพย ์เป็นตน้ และ
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ  ดงันั้นการลงทุนถือวา่เป็นส่วนส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลใน
การท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

4. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการวางแผนเกษียณ หมายถึง การท่ีบุคคลบริหาร
จดัการการเงินส่วนบุคคลโดยมีแนวทางเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  และรูปแบบการวางแผนการเงินหลงั
เกษียณอายุการท างาน โดยมีประมาณการรายไดห้ลงัเกษียณ เช่น เงินบ าเหน็จบ านาญ รายไดจ้ากการลงทุน 
เป็นตน้และเตรียมความพร้อม ค านวณช่วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีจะใชชี้วิตหลงัเกษียณอย่างเหมาะสม 
การเตรียมแผนการใช้เงิน เพื่อให้บริหารจดัการเงินก้อนสุดทา้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งจดัสรร
รายได ้เงินออม บางส่วนไวใ้ชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายจ าเป็น ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ และแบ่งจดัสรรรายได ้เงิน
ออม และการลงทุนเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดโ้ดยไม่ล าบาก 

5. วตัถุประสงค์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลใหค้วามส าคญัต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมและประเมินสถานะทางการเงินของ
ตนเองในปัจจุบนั เป็นการตรวจสอบและควบคุมรายไดใ้ห้เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเกิดในปัจจุบนัและอนาคต 
เตรียมความพร้อมท่ีจะป้องกนัความเส่ียง ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การเจ็บป่วย อุบติัเหตุ  
โรคระบาด รวมถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดความมัน่คงในชีวิต สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ 
เช่น มีเงินออมเพื่อเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

6. รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะท่ีบุคคลก าหนดเป็นแนวทางการ
วางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้เพื่อเน้นเป้าหมายทางการเงินระยะสั้ น เช่น การเก็บเงิน
ท่องเท่ียว การเก็บออมให้ไดร้้อยละ 10 ของเงินเดือน และหรือเพื่อเน้นเป้าหมายทางการเงินระยะยาว เช่น 
บา้น ท่ีดินมีเงินออม 5 ล้านบาท หลกัพื้นฐานในการจดัท าแผนการเงิน 1) เพื่อเน้นความมัน่คงในชีวิตมี
รายรับอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ มีความปลอดภยัทางการเงิน มีรากฐานการเงินท่ีมัน่คง 2) เนน้สร้างความ
มัง่คัง่ทางการเงิน สามารถวดัจากมูลค่าโดยรวมของทรัพยสิ์นสุทธิหลงัหกัหน้ีสินภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับ
ได้ 3)เพื่อเน้นอิสรภาพทางการเงิน การท่ีบุคคลมีทรัพยสิ์นท่ีจะด ารงชีวิตมากพอ มีรายได้อย่างต่อเน่ือง
มากกวา่รายจ่ายท่ีจ่ายออกไป โดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัรายไดจ้ากการท างาน หรือตอ้งพึ่งพาการเงินบุคคลอ่ืน 
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7. ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกจิของสถานการณ์โรค COVID-19 หมายถึง ความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์โรค COVID-19 ก าลงัแพร่ระบาดไปทัว่โลก ท่ีท าให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ดา้น รัฐบาล
หลายประเทศเลือกท่ีจะท าการ “ปิดประเทศ”  ท าให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซ่ึงประเทศ
ไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นวงกวา้ง ทั้งภาค
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การคา้ การลงทุน ในภาคประชาชนเกิดความวิตกกงัวล เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม การท างาน พฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั และภาวะทางการเงิน ดา้นรายได ้ค่าใช้จ่าย ท่ี
จะต้องเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของภาครัฐบาลอย่าง
เคร่งครัด จากคาดการณ์วา่สถานการณ์โรค COVID-19 มีระยะเวลาทอดยาวออกไป จนกวา่ประเทศไทยจะ
ควบคุมสถานการณ์ให้ดีข้ึน และกลับมาเป็นปกติ บุคคลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงด้านผลกระทบ
เศรษฐกิจต่อสถานการณ์โรค COVID-19 จากความเส่ียงโรคระบาด เหตุการณ์ฉุกเฉิน  อตัราดอกเบ้ีย และเงิน
เฟ้อจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติน้ี  อนัส่งผลถึงการวางแผนการเงิน ด้านการออม การลงทุน การวางแผน
เกษียณอายขุองบุคคลปรับใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตอีกดว้ย 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และน าผลเป็นแนวทางในการปรับใชใ้นหน่วยงานของภาครัฐต่อไป 

2. เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จ าแนก
ตาม ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีไดรั้บมาใชว้เิคราะห์พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 

วธีิด าเนินงานวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม
สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียง
คร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชก้ารเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ย
วิจัยเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดยผูว้ิจ ัยมีค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามปลายปิดเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม) เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้สริม จ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วตัถุประสงค์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และ
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จ านวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 จ  านวน 7 
ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นการใชจ่้าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน 
และดา้นการวางแผนเกษียณ จ านวน 22 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale)  
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  

เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้สริม  

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ตวัแปร
ปัจจยัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค 
COVID-19 และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

จะใชส้ถิติ t-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ 

ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาในการท างาน ดา้นรายรับเฉล่ียต่อเดือน และดา้นรายได้
เสริม จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และดา้นความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
สรุปผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา สามารถสรุปผลจากการวจิยัไดด้งัน้ี 
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1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

2.1 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี เพศ  ท่ีต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกนั 

2.2 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี อายุ  ท่ีต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั 

2.3 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี สถานภาพ  ท่ีต่างกนั 
ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั 

2.4 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีมี ระดับการศึกษา   
ท่ีต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกนั 

2.5 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี ระยะเวลาในการท างาน   
ท่ีต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั 

2.6 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี รายรับเฉล่ียต่อเดือน   
ท่ีต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกนั 

2.7 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมี รายไดเ้สริม  ท่ีต่างกนั 
ท าใหพ้ฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล และดา้นรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

3.1 ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ไม่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

3.2 ปัจจยัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

4. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
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4.1 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิจยั พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูว้จิยัท าการสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.1 ด้านการใช้จ่าย ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัดา้นการใชจ่้ายเพื่อรายจ่ายจ าเป็น เช่นค่าเช่าบา้น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ การใชจ่้ายเพื่อ
ช าระภาระหน้ี เช่น ช าระหน้ีท่ีอยู่อาศัย  ช าระหน้ีบัตรเครดิต เป็นต้น และการใช้จ่ายเพื่อฉุกเฉิน เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  (จารุณี จอมโคกสูง, 2555) กล่าววา่ พฤติกรรมการใชจ่้าย
ท่ีเกิดจากความรู้สึกความคิด ความชอบ หรือความพอใจของบุคคลต่อการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงในการจบัจ่ายใชส้อย
ของแต่ละบุคคลนั้น จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามนิสัยของแต่ละบุคคล  

1.2 ด้านการออม ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างโดยส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัดา้นการออมเงินตามระดบัรายได ้ การออมเงินตามระดบัรายจ่ายและภาระหน้ีสิน และ
การออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ (สนทยา ขมวิรัตน์ & ดวงใจ ขมวิรัตน์, 
2552) ท่ีกล่าวว่า การเสียสละเงินในส่วนท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ในปัจจุบนัน้ีเพื่อเก็บไวใ้ช้ในอนาคต  
โดยไม่ตอ้งกระท าการเอง ดว้ยการฝากเงิน ท าใหมี้สถานะเป็นเจา้หน้ีของกิจการ โดยทัว่ไปผลตอบแทนท่ีได้
จากการออมจะอยูใ่นรูปแบบของดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปแลว้แต่ประเภทของบญัชีท่ีฝาก  

1.3 ด้านการลงทุน ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างโดยส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัดา้นการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ การลงทุนเพื่อซ้ือสินทรัพย ์เช่น บา้น ท่ีดิน ทองค า 
เป็นตน้ การลงทุนอ่ืนๆ เช่น ประกนัชีวิตแบบออมทรัพย ์เป็นตน้ เพื่ออตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและพึง
พอใจ  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ (พนมพล สุขวฒันทรัพย์, 2558) ท่ีกล่าวว่า การใช้สอยทรัพยากรใน
ลกัษณะต่างๆ โดยหวงัจะได้รับผลตอบแทนกลบัมา มากกว่าท่ีลงไปในอตัราท่ีพอใจภายใตค้วามเส่ียงท่ี
เหมาะสมโดยทัว่ไป  

1.4 ด้านการวางแผนเกษียณ  ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัการวางแผนเกษียณเพื่อประมาณการช่วงระยะเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีจะใช้
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ชีวิตหลงัเกษียณอย่างเหมาะสมมีการเตรียมแผนการใช้เงิน เพื่อให้บริหารจดัการเงินกอ้นสุดทา้ยไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประมาณการช่วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอย่างเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ธีรพฒัน์ มีอ าพล, 2557) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส าหรับในช่วงชีวิต
หลงัจากท่ีคุณหยุดการท างาน ในบางท่ี หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมายรายไดเ้พื่อวยัเกษียณ 
และการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งรายไดส้ าหรับการเกษียณ  

2. ผลการศึกษา พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายรับเฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้สริม  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

2.1 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู ้วิจ ัยมี ความคิดเห็นว่า บุคลากร 
สายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลดา้นการลงทุนท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ (จิตต์อารี ทะวิลา, 2553) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 6 พบวา่เพศ
กบัการบริหารการเงินส่วนบุคคลในดา้นเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ทุนแต่งงาน รถยนตแ์ละทุนการศึกษา
ต่อมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.2 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยั  มีความคิดเห็นว่า บุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2552) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ อาย ุไม่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

2.3 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท า
ให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ บุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีสถานภาพต่างกนัจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2552) ท่ีได้ศึกษาวิจยั  
เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

2.4 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า บุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมและดา้นการลงทุนต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กฤษณา 
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มยรุะสุวรรณ, 2556) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง การวางแผนก่อนการเกษียณอายุของพนกังานบริษทั A พบวา่ ปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการวางแผนก่อนการเกษียณอายตุ่างกนัตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

2.5 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีระยะเวลาในการท างาน
ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่างกันจะมี
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (พฒันี ทองพึง, 
2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียน
สังกดั กรุงเทพมหานคร ผลไดว้่าคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่อายุงาน มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวั 
ดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ 

2.6 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีรายรับเฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีมีรายรับเฉล่ียต่อเดือนต่างกันจะมี
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กฤษณา มยุระ
สุวรรณ, 2556) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การวางแผนก่อนการเกษียณอายุของพนกังานบริษทั A พบวา่ ปัจจยัดา้น
ระดบัรายได้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได้น้อยกว่า 40,000 บาทกบั 40,000 บาทข้ึนมีการวางแผนก่อน
เกษียณอายไุม่แตกต่างกนัตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

2.7 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีรายไดเ้สริมต่างกนั ท า
ให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีมีรายได้เสริมต่างกนัจะมีพฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านการวางแผนเกษียณต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (เวบ็ไซต์การเงิน Moneyhub, 2558) กล่าวว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคลนั้น
ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะแต่การจดัสรรเงินรายไดท่ี้หามาไดเ้ท่านั้น ยงัมีการน าเงินท่ีไดม้าไปลงทุนอีกต่อหน่ึง
เพื่อแสวงหาก าไรท าเงินรายไดใ้ห้เพิ่มข้ึนงอกเงยข้ึนตามวนัเวลาท่ีผา่นไปเพื่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อ นอกจากน้ี
หลายบุคคลก็ยงัพยายามใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์จากความสามารถพิเศษหรืองานอดิเรกท่ีชอบเพื่อ หา
รายไดเ้สริม จากงานประจ า   

3. ผลการศึกษา ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงคก์ารวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ โดยส่วนใหญ่บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยาให้ความส าคญัดา้นวตัถุประสงค์การวางแผนการเงินเพื่อเป็นการเตรียมความพ ร้อมท่ีจะ
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ป้องกนัความเส่ียง ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การเจ็บป่วย อุบติัเหตุ โรคระบาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบและควบคุมรายไดใ้ห้เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเกิดในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
เกิดความมัน่คงในชีวิต สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ เช่น มีเงินออมเพื่อเกษียณอายุ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2552) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท าการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกนัไม่ให้มีภาระ
หน้ีสินท่ีมากเกินไป กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นระยะกลาง 
(ระยะเวลามากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี) มีรูปแบบคือเน้นความมัน่คงทางการเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ตนเอง 

3.2 ปัจจยัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา โดยผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยาให้ความส าคัญด้านรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อเน้นความมัน่คงในชีวิต 
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อเน้นอิสรภาพทางการเงิน และรูปแบบการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล เพื่อเนน้สร้างความมัง่คัง่ทางการเงิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ธนพร จนัทร์สวา่ง, 2561) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม  
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใชจ่้าย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

4. ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

4.1 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา โดยผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ โดยส่วนใหญ่บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยาให้ความส าคญัดา้นสถานการณ์โรค COVID-19 มีผล กระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การคา้
การลงทุนของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั และสถานการณ์โรค 
COVID-19 ท  าใหเ้กิดความวติกกงัวล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2552) ท่ีไดศึ้กษาวจิยั 
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้าน
วตัถุประสงคใ์นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  

 



14 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางในการปรับใชใ้นหน่วยงานของภาครัฐ ดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 มหาวิทยาลยัฯ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในดา้น
การใชจ่้าย การออม การลงทุน และการวางแผนเกษียณ ใหค้วามส าคญัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุ
คลการสายสนบัสนุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยพิจารณาดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้สริม  
ดงักล่าวเป็นส าคญั ประกอบการพิจารณาการก าหนดนโยบายหรือสวสัดิการในอนาคต 
 ปัจจัยด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 ปัจจยัดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ดา้นรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ดา้นการใชจ่้าย  ดา้นการออม ดา้นการลงทุน และดา้นการวางแผน
เกษียณ จากความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมการวางแผนการเงินในดา้นต่างๆ ท่ี
ช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มุง้เน้นรูปแบบเพื่อความมัน่คง โดยการใชจ่้ายเพื่อความจ าเป็น การออม
เงินตามระดบัรายได ้มีการลงทุนอ่ืนๆ เช่นการซ้ือประกนัออมทรัพย ์รวมถึงการวางแผนเกษียณเพื่อประมาณ
การช่วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอย่างเหมาะสม ดงันั้นมหาวิทยาลยัฯ ควรส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรตระหนกัถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านดงักล่าวเป็นส าคญั  เพื่อให้
ตระหนักถึงการวางแผนด้านการเงินส่วนบุคคลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเป็นแนวคิดท่ีส าคญัท่ีจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินตามท่ีบุคคลตอ้งการ รับมือความเส่ียง และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนได ้
 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกจิของสถานการณ์โรค COVID-19 

ดังนั้ นมหาวิทยาลัยฯ สร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโรค  COVID-19  
ท่ีส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รับมือและเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์การแพร่ระบาดท่ีอาจมีระยะเวลา
ยาวนาน หรือเหตุการณ์ความเส่ียงอ่ืนๆ ในอนาคตอีกดว้ย  โดยพิจารณาดา้นความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   ดา้นการใช้จ่าย  ดา้นการออม ดา้นการ
ลงทุน และดา้นการวางแผนเกษียณ เป็นส าคญั ในการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์โรค COVID-19 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

2. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา เท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้น
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การศึกษาใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน เช่น บุคลากรสายวชิาการ หรือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของประชากรท่ีท าการศึกษา 
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