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การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ 1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของ
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. เพื่ อศึ ก ษาพฤติ กรรมการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาแนกตาม ปั จจัย
ส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
และรายได้เสริ ม 3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
การเงิ นส่ วนบุ คคลของบุ คลากรสายสนับ สนุ น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. เพื่ อศึ ก ษา
ความคิ ดเห็ นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 ที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการ
วางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จานวน 183 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไป
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เสริ ม ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ต่างกัน และ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีอายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการทางาน
และรายรับเฉลี่ ยต่อเดื อน ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล ไม่ต่างกัน ปั จจัยด้านการ
วางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล ด้านวัตถุ ประสงค์การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล ไม่มีอิทธิ พลต่อ พฤติ กรรม
การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของบุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้านรู ปแบบการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
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การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คลของบุ คลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏบ้า นสมเด็ จเจ้า พระยา
ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คาสาคัญ: การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล, การเงินส่ วนบุคคล, การเงิน, พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วน
บุคคล, บุคลากรสายสนับสนุน
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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสภาพสังคมไทย และสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุ รกิ จได้มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรุ นแรง
ซึ่ งเป็ นผลจากการขยายตัวของโลก การเปิ ดการค้าเสรี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนั้น เกี่ ยวเนื่ องจากการ
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่ อสาร ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจที่ไร้พรมแดนมีความรุ นแรงมากขึ้น
ของธุ รกิ จ รวมถึ งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารก็มีปัจจัยหลายปั จจัยที่มากระทบเช่ นกัน ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องของการเปิ ดเสรี ดา้ นธุ รกิจการเงิน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ การประสบวิกฤตเศรษฐกิ จจาก
ภายนอก นอกจากนี้ สถานการณ์ โรค COVID-19 แพร่ ระบาดเป็ นวงกว้างในหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่ งเมื่อประ
กอบกับปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆ อย่างการชะลอตัวของเศรษฐกิ จไทยและปั ญหาภัยแล้งด้วยแล้วนั้น ก็น่าจะส่ งผลให้
กาลังซื้ อของครัวเรื อนไทยชะลอตัวลงในช่วงครึ่ งปี แรก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ งแพร่ ระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่ งผลกระทบใน
ทุกภาคส่ วนทัว่ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หาก
ครัวเรื อนสะสมหนี้ เพิ่มขึ้ นอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรื อนก็จะลดลง
ส่ งผลให้มาตรฐานการครองชี พต่าลง ราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในปั จจุบนั นี้ ก็มีราคาที่สูงขึ้ น ทาให้เงิ นสด
ส่ วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายมี น้อยจนไม่พอที่ จะแบ่งไปออมจนเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับการขาดแคลนเงิ น
ออม ยอดคงค้างหนี้ ครั วเรื อนยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้ น และประเด็นเรื่ องระดับราคาสิ นค้าในประเทศที่ปรั บตัว
สู งขึ้นในหลายหมวดสิ นค้า ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19
รวมถึงประเด็นเรื่ องที่ประเทศไทยจะเริ่ มเปลี่ ยนผ่านสู่ สังคมสู งวัย อายุคนมีแนวโน้มยืนยาวขึ้ นทุ กปี
เนื่ องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ ซึ่ งเป็ นวัยที่คนจานวนมากขาดรายได้ และเป็ นวัยที่คนมีโอกาสเจ็บป่ วย
และมีปัญหาด้านสุ ขภาพมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลให้ตอ้ งเสี ยทรัพย์สิน หรื อมีเงินใช้ไม่เพียงพอ อายุเฉลี่ยที่นาน
ขึ้นก็เท่ากับเงินที่ตอ้ งใช้มากขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ค่ารักษาพยาบาล เป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ
ในปั จจุบนั ภาครัฐต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และปั จจุบนั การฝากเงิ นธนาคารเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถตอบโจทย์เป้ าหมายทางการเงิ นได้เหมือนก่อน ทั้งหมดเป็ นเพราะดอกเบี้ยที่ต่ามาก แต่ในทาง
กลับกันชีวติ ประจาวันของบุคคลกลับมีค่าใช้จ่ายสู งขึ้น ข้าวของแพงขึ้น อีกทั้งในปั จจุบนั บุคคลหลายๆ คนอาจ
ละเลยและไม่ให้ความสาคัญกับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเท่าที่ควร
จากความสาคัญดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักถึ งการวางแผน
ด้านการเงินส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ นเครื่ องมือเป็ นแนวคิดที่สาคัญที่จะสามารถบรรลุเป้ าหมายทางการเงินตามที่บุคคล
ต้องการ รับมือความเสี่ ยง และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา จ าแนกตาม ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้เสริ ม
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขอบเขตในการวิจยั ไว้ตามหัวข้อดังนี้
1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 335 คน (ข้อมูลจากกองบริ หารงานบุคคล, มีนาคม 2563)
2. ขอบเขตของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา จ านวน 335 คน จึ ง ก าหนดค่ า ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อ ยละ 95 และค่ า ความ
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือร้อยละ 5 โดยใช้การคานวณตามสู ตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาด
ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 183 คน
3. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หาและประเด็ น ในการศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นการวางแผนการเงิ น ส่ วนบุ ค คล
และความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
4. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จ ั ย เริ่ มตั้ งแต่ เ ดื อ นเมษายน พ.ศ. 2563 ถึ ง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมมติฐานของงานวิจัย
1. บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มี ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้เสริ ม ต่างกัน
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ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ได้แก่ วัตถุประสงค์การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล
และรู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล มี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ด้านความคิ ดเห็ นต่ อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โ รค COVID-19 มี อิ ทธิ พลต่ อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้ านการใช้ จ่าย หมายถึง การที่บุคคลบริ หารจัดการ
รายจ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจมีการจัดทาบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้จ่าย โดยส่ วนใหญ่
มี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป ส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ รายจ่ า ยจ าเป็ น เช่ น ค่ า เช่ า บ้า น ค่ า อาหาร
ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น ใช้จ่ายเพื่อฉุ กเฉิ น เช่ น ค่ารั กษาพยาบาล เป็ นต้น รวมถึ งการใช้จ่ายอื่ นๆ เช่ น
การออม การท่องเที่ ยว เป็ นต้น ใช้จ่ายเพื่อชาระภาระหนี้ เช่ น ชาระหนี้ ที่อยู่อาศัย ชาระหนี้ บตั รเครดิ ต
เป็ นต้น บุคคลจึงต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เป็ นระบบเหมาะสมกับจานวนรายได้ที่ได้รับ
2. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุ คคล ด้ านการออม หมายถึง การที่บุคคลบริ หารจัดการ
การเงินส่ วนบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แล้วเหลือเงินส่ วนหนึ่ งนามาเก็บออม โดยที่บุคคลอาจออมเงินตาม
ระดับรายได้ ออมเงินตามระดับรายจ่ายและภาระหนี้ สิน เพื่อเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น ออมเงินเพื่อนา
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เงินไปลงทุนต่างๆ หรื อออมเงินเพื่อหวังผลตอบแทนจากการออม เช่นดอกเบี้ยเงินฝาก เป็ นต้น บุคคลจึงต้อง
มีวางแผนการออมในปั จจุบนั เพื่อวางแผนการเงินส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม ให้บรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่
ต้องการ เช่น สาหรับการศึกษาที่สูงขึ้นของตนเอง การศึกษาบุตร ซื้ อบ้าน เป็ นต้น
3. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้ านการลงทุน หมายถึง การที่บุคคลบริ หารจัดการ
การเงินส่ วนบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล บุคคลจัดสรรเงินส่ วนหนึ่ งเพื่อนาเงินไปลงทุน ในระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรั บ ได้ โดยมี อตั ราผลตอบแทนที่ ค าดหวัง และพึ งพอใจ ทางเลื อกส าหรั บ ลงทุ นสาหรั บ บุ คคล ดัง นี้
การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ ้นกู้ หุ ้นสามัญ กองทุนรวม เป็ นต้น การลงทุนเพื่อ
ซื้ อสิ นทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ทองคา เป็ นต้น การลงทุนอื่นๆ เช่น ประกันชี วิตแบบออมทรัพย์ เป็ นต้น และ
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ดังนั้นการลงทุนถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลใน
การที่จะบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
4. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้ านการวางแผนเกษียณ หมายถึง การที่บุคคลบริ หาร
จัดการการเงิ นส่ วนบุ ค คลโดยมี แนวทางเพื่ อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และรู ป แบบการวางแผนการเงิ นหลัง
เกษียณอายุการทางาน โดยมีประมาณการรายได้หลังเกษียณ เช่น เงินบาเหน็จบานาญ รายได้จากการลงทุน
เป็ นต้นและเตรี ยมความพร้ อม คานวณช่ วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสม
การเตรี ยมแผนการใช้เงิ น เพื่อให้บริ หารจัดการเงิ นก้อนสุ ดท้ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยแบ่งจัดสรร
รายได้ เงินออม บางส่ วนไว้ใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายจาเป็ น ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น และแบ่งจัดสรรรายได้ เงิน
ออม และการลงทุนเพื่อที่อยูอ่ าศัย สิ่ งอานวยความสะดวก สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้โดยไม่ลาบาก
5. วัตถุประสงค์ การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลให้ความสาคัญต่อการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคล โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและประเมินสถานะทางการเงิ นของ
ตนเองในปั จจุบนั เป็ นการตรวจสอบและควบคุมรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิ ดในปั จจุบนั และอนาคต
เตรี ยมความพร้ อมที่ จะป้ องกันความเสี่ ยง ความเสี ยหายที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต เช่ น การเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ
โรคระบาด รวมถึงเครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดความมัน่ คงในชี วิต สามารถบรรลุเป้ าหมายทางการเงิ นที่ตอ้ งการ
เช่น มีเงินออมเพื่อเกษียณอายุ เป็ นต้น
6. รู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คล หมายถึ ง ลัก ษณะที่ บุ ค คลก าหนดเป็ นแนวทางการ
วางแผนการเงิ นเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ เพื่ อเน้นเป้ าหมายทางการเงิ นระยะสั้น เช่ น การเก็ บ เงิ น
ท่องเที่ยว การเก็บออมให้ได้ร้อยละ 10 ของเงินเดื อน และหรื อเพื่อเน้นเป้ าหมายทางการเงินระยะยาว เช่ น
บ้าน ที่ ดินมี เงิ นออม 5 ล้านบาท หลักพื้นฐานในการจัดทาแผนการเงิ น 1) เพื่อเน้นความมัน่ คงในชี วิตมี
รายรับอย่างเพียงพอและสม่าเสมอ มีความปลอดภัยทางการเงิน มีรากฐานการเงินที่มนั่ คง 2) เน้นสร้างความ
มัง่ คัง่ ทางการเงิน สามารถวัดจากมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินสุ ทธิ หลังหักหนี้ สินภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ 3)เพื่อเน้นอิ สรภาพทางการเงิ น การที่ บุคคลมี ทรั พย์สินที่ จะดารงชี วิตมากพอ มี รายได้อย่างต่อเนื่ อง
มากกว่ารายจ่ายที่จ่ายออกไป โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั รายได้จากการทางาน หรื อต้องพึ่งพาการเงินบุคคลอื่น
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7. ความคิดเห็นต่ อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 หมายถึง ความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์ โรค COVID-19 กาลังแพร่ ระบาดไปทัว่ โลก ที่ทาให้เกิ ดผลกระทบในหลายๆ ด้าน รัฐบาล
หลายประเทศเลือกที่จะทาการ “ปิ ดประเทศ” ทาให้เกิ ดการถดถอยทางเศรษฐกิ จอย่างรุ นแรง ซึ่ งประเทศ
ไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ ประสบปั ญหาเช่ นเดี ยวกัน ทุ กภาคส่ วนได้รับผลกระทบเป็ นวงกว้าง ทั้งภาค
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในภาคประชาชนเกิดความวิตกกังวล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การทางาน พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตประจาวัน และภาวะทางการเงิ น ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ที่
จะต้องเตรี ย มพร้ อมและปฏิ บ ัติต ามมาตรการการป้ องกันและควบคุ ม โรคระบาดของภาครั ฐบาลอย่า ง
เคร่ งครัด จากคาดการณ์วา่ สถานการณ์ โรค COVID-19 มีระยะเวลาทอดยาวออกไป จนกว่าประเทศไทยจะ
ควบคุ ม สถานการณ์ ใ ห้ดีข้ ึ น และกลับ มาเป็ นปกติ บุ ค คลจึ ง ต้องมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจถึ ง ด้า นผลกระทบ
เศรษฐกิจต่อสถานการณ์โรค COVID-19 จากความเสี่ ยงโรคระบาด เหตุการณ์ฉุกเฉิ น อัตราดอกเบี้ย และเงิน
เฟ้ อจากสถานการณ์ ที่ไม่ปกติ น้ ี อันส่ งผลถึ งการวางแผนการเงิ น ด้านการออม การลงทุน การวางแผน
เกษียณอายุของบุคคลปรับให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคตอีกด้วย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนาผลเป็ นแนวทางในการปรับใช้ในหน่วยงานของภาครัฐต่อไป
2. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาแนก
ตาม ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ได้รับมาใช้วเิ คราะห์พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
3. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล และความคิดเห็ นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 ที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่ เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรื อควบคุ มตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็ บรวบรวมข้อมู ล
ภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่ วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเพียง
ครั้งเดียว โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เป็ นกรอบแนวคิดที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิจ ัย เชิ ง ส ารวจเป็ นค าถามปลายปิ ด โดยผูว้ ิจ ัย มี ค าตอบให้ผูต้ อบแบบสอบถ ามได้เ ลื อ กตอบ โดยแบ่ ง
แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
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ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (หรื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม) เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้เสริ ม จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล วัตถุ ประสงค์การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล และ
รู ปแบบการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล จานวน 9 ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์ โรค COVID-19 จานวน 7
ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน
และด้านการวางแผนเกษียณ จานวน 22 ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะความสาคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ ตวั แปรปั จจัยส่ วนบุ คคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้เสริ ม
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปร
ปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล ความคิ ดเห็ นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค
COVID-19 และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
2. สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ
จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาในการทางาน ด้านรายรับเฉลี่ ยต่อเดื อน และด้านรายได้
เสริ ม จะใช้ก ารวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยสถิ ติค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD
2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล และด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ ของสถานการณ์ โ รค COVID-19 ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล
จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถสรุ ปผลจากการวิจยั ได้ดงั นี้
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1. ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
2.1 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี เพศ ที่ต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน
2.2 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี อายุ ที่ต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไม่ต่างกัน
2.3 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี สถานภาพ ที่ต่างกัน
ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไม่ต่างกัน
2.4 บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้า พระยาที่ มี ระดับการศึ ก ษา
ที่ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน
2.5 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี ระยะเวลาในการทางาน
ที่ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไม่ต่างกัน
2.6 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี รายรับเฉลี่ ยต่อเดือน
ที่ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไม่ต่างกัน
2.7 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มี รายได้เสริ ม ที่ต่างกัน
ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์การวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคล และด้านรู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.1 ปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล
ไม่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.2 ปั จจัย ด้า นการวางแผนการเงิ นส่ ว นบุ ค คล ด้า นรู ป แบบการวางแผนการเงิ นส่ ว นบุ ค คล
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
4. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 ที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
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4.1 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โรค COVID-19 มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของบุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูว้ จิ ยั ทาการสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1 ด้ านการใช้ จ่าย ของบุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญด้านการใช้จ่ายเพื่อรายจ่ายจาเป็ น เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น การใช้จ่ายเพื่อ
ช าระภาระหนี้ เช่ น ช าระหนี้ ที่ อยู่ อ าศัย ช าระหนี้ บัตรเครดิ ต เป็ นต้น และการใช้ จ่ ายเพื่ อฉุ ก เฉิ น เช่ น
ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (จารุ ณี จอมโคกสู ง, 2555) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้จ่าย
ที่เกิดจากความรู ้สึกความคิด ความชอบ หรื อความพอใจของบุคคลต่อการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งในการจับจ่ายใช้สอย
ของแต่ละบุคคลนั้น จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามนิสัยของแต่ละบุคคล
1.2 ด้ านการออม ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญด้านการออมเงินตามระดับรายได้ การออมเงินตามระดับรายจ่ายและภาระหนี้ สิน และ
การออมเงิ นเพื่อใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (สนทยา ขมวิรัตน์ & ดวงใจ ขมวิรัตน์ ,
2552) ที่ กล่ าวว่า การเสี ยสละเงิ นในส่ วนที่ สามารถนาไปใช้จ่ายได้ในปั จจุ บนั นี้ เพื่อเก็บไว้ใช้ใ นอนาคต
โดยไม่ตอ้ งกระทาการเอง ด้วยการฝากเงิน ทาให้มีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ ของกิจการ โดยทัว่ ไปผลตอบแทนที่ได้
จากการออมจะอยูใ่ นรู ปแบบของดอกเบี้ย ซึ่ งอาจมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของบัญชีที่ฝาก
1.3 ด้ านการลงทุน ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญด้านการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ การลงทุนเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ เช่ น บ้าน ที่ดิน ทองคา
เป็ นต้น การลงทุนอื่นๆ เช่ น ประกันชี วิตแบบออมทรัพย์ เป็ นต้น เพื่ออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและพึง
พอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (พนมพล สุ ขวัฒนทรัพย์, 2558) ที่ กล่ าวว่า การใช้สอยทรัพยากรใน
ลักษณะต่างๆ โดยหวังจะได้รับผลตอบแทนกลับมา มากกว่าที่ ลงไปในอัตราที่ พอใจภายใต้ความเสี่ ยงที่
เหมาะสมโดยทัว่ ไป
1.4 ด้ า นการวางแผนเกษี ย ณ ของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ
เจ้าพระยา อยู่ในระดับมาก ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญการวางแผนเกษียณเพื่อประมาณการช่วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะใช้
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ชี วิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสมมีการเตรี ยมแผนการใช้เงิ น เพื่อให้บริ หารจัดการเงินก้อนสุ ดท้ายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี การประมาณการช่ วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ จะใช้ชีวิตหลังเกษี ยณอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (ธี รพัฒน์ มีอาพล, 2557) ที่กล่าวว่า การวางแผนทางการเงิ นสาหรับในช่วงชี วิต
หลังจากที่คุณหยุดการทางาน ในบางที่ หมายถึง กระบวนการในการกาหนดเป้ าหมายรายได้เพื่อวัยเกษียณ
และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรายได้สาหรับการเกษียณ
2. ผลการศึกษา พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา จ าแนกตาม ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้เสริ ม สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
2.1 บุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยาที่ มี เพศต่ างกัน ท าให้
พฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลโดยภาพรวมต่ า งกัน ซึ่ งผู ้วิ จ ัย มี ความคิ ด เห็ น ว่ า บุ ค ลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคลด้านการลงทุ นที่ ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (จิตต์อารี ทะวิลา, 2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการ
บริ หารการเงินส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พบว่าเพศ
กับการบริ หารการเงิ นส่ วนบุคคลในด้านเป้ าหมายทางการเงิ นระยะยาว ทุนแต่งงาน รถยนต์และทุนการศึกษา
ต่อมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 บุ ค ลากรสายสนับสนุ น มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็ จเจ้าพระยาที่ มี อายุต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า บุคลากรสาย
สนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วน
บุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์, 2552) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ ไม่มีอิทธิ พลต่อ
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
2.3 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีสถานภาพต่างกัน ทา
ให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีสถานภาพต่างกันจะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุ ค คลโดยรวมไม่ ต่า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ (กิ จติ พ ร สิ ท ธิ พ นั ธุ์ , 2552) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาวิจยั
เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การวางแผนทางการส่ ว นบุ ค คลของประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
สถานภาพ ไม่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
2.4 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ทาให้พฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า บุ คลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยาที่มี ระดับการศึ กษาต่า งกันจะมี พฤติ ก รรมการ
วางแผนการเงินส่ วนบุคคลด้านการออมและด้านการลงทุนต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ (กฤษณา
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มยุระสุ วรรณ, 2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวางแผนก่อนการเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั A พบว่า ปั จจัย
ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการวางแผนก่อนการเกษียณอายุต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.5 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีระยะเวลาในการทางาน
ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า
บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีระยะเวลาในการทางานต่างกันจะมี
พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (พัฒนี ทองพึง,
2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณี ศึกษาเฉพาะครู โรงเรี ยน
สังกัด กรุ งเทพมหานคร ผลได้ว่าคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่อายุงาน มีความเกี่ ยวข้องกับการเตรี ย มตัว
ด้านการเงินหลังเกษียณอายุ
2.6 บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีรายรับเฉลี่ ยต่อเดื อน
ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จเจ้า พระยาที่ มี รายรั บ เฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ า งกันจะมี
พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กฤษณา มยุระ
สุ วรรณ, 2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวางแผนก่อนการเกษียณอายุของพนักงานบริ ษทั A พบว่า ปั จจัยด้าน
ระดับรายได้ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีระดับ รายได้น้อยกว่า 40,000 บาทกับ 40,000 บาทขึ้ นมี การวางแผนก่ อน
เกษียณอายุไม่แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.7 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีรายได้เสริ มต่างกัน ทา
ให้พฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า บุคลากรสาย
สนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ มีรายได้เสริ ม ต่างกันจะมี พฤติ กรรมการวางแผน
การเงิ นส่ วนบุ คคลด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุ น และด้านการวางแผนเกษี ยณต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (เว็บไซต์การเงิ น Moneyhub, 2558) กล่าวว่า การบริ หารการเงิ นส่ วนบุคคลนั้น
ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่การจัดสรรเงิ นรายได้ที่หามาได้เท่านั้น ยังมีการนาเงินที่ได้มาไปลงทุนอีกต่อหนึ่ ง
เพื่อแสวงหากาไรทาเงินรายได้ให้เพิ่มขึ้นงอกเงยขึ้นตามวันเวลาที่ผา่ นไปเพื่อสู ้กบั ภาวะเงินเฟ้ อ นอกจากนี้
หลายบุคคลก็ยงั พยายามใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์จากความสามารถพิเศษหรื องานอดิเรกที่ชอบเพื่อ หา
รายได้เสริ ม จากงานประจา
3. ผลการศึกษา ปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิ น
ส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
3.1 ปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า โดยส่ วนใหญ่บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาให้ความสาคัญด้านวัตถุประสงค์การวางแผนการเงินเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที่จะ
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ป้ องกันความเสี่ ยง ความเสี ยหายที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต เช่น การเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ โรคระบาด เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบและควบคุมรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดในปั จจุบนั และอนาคตเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
เกิ ดความมัน่ คงในชี วิต สามารถบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ นที่ ตอ้ งการ เช่ น มีเงิ นออมเพื่อเกษียณอายุ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ (กิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์, 2552) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผน
ทางการส่ วนบุ คคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลด้วยตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมสถานะทางการเงิ น และป้ องกันไม่ให้มีภาระ
หนี้ สิ น ที่ ม ากเกิ น ไป กรอบระยะเวลาที่ ก าหนดในการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเป็ นระยะกลาง
(ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิ น 5 ปี ) มีรูปแบบคือเน้นความมัน่ คงทางการเงิ น และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล คือ ตนเอง
3.2 ปั จจัยด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล ด้านรู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล มี
อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของบุ คลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า โดยส่ วนใหญ่บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็ จเจ้าพระยาให้ความส าคัญด้านรู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล เพื่ อเน้นความมัน่ คงในชี วิ ต
รู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล เพื่อเน้นอิ สรภาพทางการเงิ น และรู ปแบบการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล เพื่อเน้นสร้างความมัง่ คัง่ ทางการเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ธนพร จันทร์ สว่าง, 2561) ได้ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล
มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4. ผลการศึ ก ษา ความคิ ดเห็ นต่ อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โ รค COVID-19 ที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
4.1 ความคิ ดเห็ นต่ อผลกระทบทางเศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของบุ คลากรสายสนับ สนุ น มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า โดยส่ วนใหญ่บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ความสาคัญด้านสถานการณ์โรค COVID-19 มีผล กระทบต่อเศรษฐกิ จ การท่องเที่ยว การค้า
การลงทุ นของประเทศไทย ส่ ง ผลกระทบต่อพฤติ ก รรมการดาเนิ นชี วิตประจาวัน และสถานการณ์ โรค
COVID-19 ทาให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์, 2552) ที่ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาวะทาง
เศรษฐกิ จ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครในด้ า น
วัตถุประสงค์ในการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ข ้อเสนอแนะในการวิ จยั เพื่ อ นาไปใช้ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ และเป็ น
แนวทางในการปรับใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
มหาวิทยาลัยฯ ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลในด้าน
การใช้จ่าย การออม การลงทุน และการวางแผนเกษียณ ให้ความสาคัญการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุ
คลการสายสนับสนุ นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เสริ ม
ดังกล่าวเป็ นสาคัญ ประกอบการพิจารณาการกาหนดนโยบายหรื อสวัสดิการในอนาคต
ปัจจัยด้ านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้านรู ปแบบการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านการวางแผน
เกษียณ จากความคิดเห็นส่ วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ ที่
ชี้ ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มุง้ เน้นรู ปแบบเพื่อความมัน่ คง โดยการใช้จ่ายเพื่อความจาเป็ น การออม
เงินตามระดับรายได้ มีการลงทุนอื่นๆ เช่นการซื้ อประกันออมทรัพย์ รวมถึงการวางแผนเกษียณเพื่อประมาณ
การช่ วงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสม ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้บุคลากรตระหนักถึ งการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลในด้านดังกล่ าวเป็ นสาคัญ เพื่อให้
ตระหนักถึ งการวางแผนด้านการเงิ นส่ วนบุ คคลซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อเป็ นแนวคิ ดที่สาคัญที่จะสามารถบรรลุ
เป้ าหมายทางการเงินตามที่บุคคลต้องการ รับมือความเสี่ ยง และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้
ความคิดเห็นต่ อผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์ โรค COVID-19
ดัง นั้ น มหาวิ ท ยาลัย ฯ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค COVID-19
ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่ วน รับมือและเตรี ยมความพร้ อมในเหตุการณ์การแพร่ ระบาดที่อาจมีระยะเวลา
ยาวนาน หรื อเหตุการณ์ความเสี่ ยงอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย โดยพิจารณาด้านความคิดเห็ นต่อผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จของสถานการณ์ โรค COVID-19 มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการ
ลงทุน และด้านการวางแผนเกษียณ เป็ นสาคัญ ในการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรค COVID-19
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาตัวแปรอื่ นๆ ที่ อาจจะมี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะบุ คลากรสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่หลากหลายยิง่ ขึ้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ใน
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การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เช่น บุคลากรสายวิชาการ หรื อบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐอื่น เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของประชากรที่ทาการศึกษา
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