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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ t-test
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่
การเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู่ โดยการใช้ วิ ธี ข อง LSD และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เชิ ง เส้ น ตรง
(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีอายุต่างกัน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกัน และนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน และสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
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ความรู้ความเข้าใจ ด้านเป้าหมายการเงินส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คาสาคัญ : พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล, การบริหารการเงินส่วนบุคคล, นักศึกษาปริญญาโท
ABSTRACT
This research has 3 objectives 1) to study the personal financial management
behavior of graduated students at Ramkhamhaeng University, 2 ) to study the personal
financial management behavior of the graduated students at Ramkhamhaeng University
classified by demographic factors, and 3) to study the personal financial management
environmental factors those affecting the personal financial management behavior of
graduated students at Ramkhamhaeng University. The sampling group was used in this
research was 400 graduated students at Ramkhamhaeng University and using questionnaire
as a survey tool for collecting data. Then the collected data were analyzed in term of
frequency, percentage, mean and standard deviation. Moreover, hypothesis was tested
with t-test and one-way ANOVA statistics, if the differences were found, they would be
analyzed in pair by LSD method, and multiple regression analysis.
The results of the hypothesis test found that difference of ages and incomes
affecting the personal financial management behavior of the graduated students at
Ramkhamhaeng University. However, difference of genders, careers and statuses were not
affected to this behavior. Further, the factors for the personal financial management
behavior such as knowledge and understanding, objective of personal financial, and
economy and society were also affected to the personal financial management behavior
of graduated students at Ramkhamhaeng University.
Keyword : personal financial management behavior, personal financial management,
graduated students
บทนา
ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีก
ครั้ง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายไปทั่ว
โลกอย่างรวดเร็ว ทาให้มีผู้ติ ดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก หลายประเทศมีนโยบายปิดประเทศเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดเกิดชะงัก
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สาหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการจ้างงานของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคประชาชน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับ
ผลกระทบมากน้อยต่างกัน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านโครงสร้างสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีผล
ต่อค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนต้องมีการปรับตั วในการ
ดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เพื่อให้มีเงินเหลือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีเงินออมหรือเงิน
ลงทุนที่อาจสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต และมีเงินเตรียมพร้อมสาหรับใช้ชีวิตในยามเกษียณอายุ
การบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากที่แต่ละบุคคลต้องมี และควรได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ บุคคลที่มีการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ดี จะสามารถนาพาตนเองดาเนินชีวิตอย่างถูก
ทาง พร้อมรับมือกับปัญหาความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และ
ประสบความสาเร็จในชีวิตได้เร็วกว่าบุคคลอื่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิต จึงได้ศึกษาถึง พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ผ่านการเรียนระดับอุดมศึกษา
และส่วนมากมีประสบการณ์การทางาน มีการดาเนินชีวิตด้วยตนเอง มีรายได้ ค่าใช้จ่ายที่ตนเองต้องรับผิด
ชอบ มีการกู้ยืมหนี้สิน มีหน้าที่ต้องเสียภาษี และมีเป้าหมายการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับ
ตนเองและครอบครัว ซึ่งการบริหารการเงินส่วนบุคคลนี้เองที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญในการกาหนดแนวทางที่จะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ กรรมการบริ หารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึก ษาปริญ ญาโทมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง
2. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ กรรมการบริ หารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึก ษาปริญ ญาโทมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร
3. เพื่ อศึกษาปั จ จั ยแวดล้ อมในการบริหารการเงิน ส่ ว นบุ คคลที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง ซึ่งมีจานวนไม่เกิน 100,000 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 400 คน
2. ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมุ่งหมายวิจัยพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ด้านการออมและการลงทุน ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการวางแผนและบริหารภาษี และด้านการวางแผนเกษียณ
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร แบ่งเป็นด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ และปัจจัย แวดล้อมในการบริหารการเงินส่ว นบุคคล แบ่ง เป็น ด้ านความรู้ความเข้าใจ ด้า น
เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล และด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล แบ่งเป็น ด้านการวางแผนรายได้
และค่าใช้จ่าย ด้ านการออมและการลงทุน ด้านการบริหารหนี้สิน ด้ านการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
วางแผนและบริหารภาษี และด้านการวางแผนเกษียณ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการบริ ห ารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร รวมถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
2. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นาไปเป็นแนวทางการให้ความรู้ด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
3. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คาแนะนากับ
บุคคลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องในการบริหารจัดการเงินในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับองค์กร จนกระทั่ง
ถึงระดับประเทศ ให้เกิดการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฏีการบริหารการเงินส่วนบุคคล
สุขใจ น้าผุ ด และ อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม (2551) อ้างถึงใน คณิ ตตา นัยนามาศ (2562) ให้
ความหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคลว่า หมายถึง การจัดการทรัพยากรทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือ
ได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สุขใจ น้าผุด (2545) อ้างถึงใน สยานนท์ สหุนันท์ (2561)
กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารเงินส่วนบุคคลว่า มนุษย์ทุกคนต้องบริหารการเงินเพื่อดารงชีพในทุกช่วง
ชีวิตของเขา เพื่อให้บุคคลและครอบครัวมีความมั่งคั่ง จากความมั่งคั่งในครอบครัวจะส่งผลต่อความมั่งคั่งใน
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาต่อไป การบริหารเงินส่วนบุคคลมีความสาคัญดังต่อไปนี้ 1)
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินของบุคคลและครอบครัว 2) เพื่อช่วยให้บุคคลเห็นความสาคัญของ
การตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผลในแง่มุมของการใช้ชีวิต 3) วิชาการบริหารการเงิน
ส่วนบุ คคล จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนทางการเงิ นและการลงทุน เพื่อให้
คาแนะนากับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
กิตติศักดิ์ คงคา (2563) ได้กล่าวว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคลนั้นมีหลักการเดียวกันกับการ
บริหารธุรกิจ คือมีหัวใจหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างกาไร 2) สร้างกระแสเงินสด และ 3) อยู่รอดได้ โดย
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หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคลจะกระทาผ่านหลักการตีความสมการคือรายได้เท่ากับผลรวมของค่าใช้จา่ ย
จาเป็น เงินออม เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายตามต้องการ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สรุป ได้ ว่ า การบริห ารการเงิ น ส่ ว นบุ คคล หมายถึง การกระท าหรื อกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนและจัดการทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลและปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม
เหล่านั้นได้แก่ การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย การออมและการลงทุน การบริหารหนี้สิน การบริหารความ
เสี่ยง การวางแผนและบริหารภาษี และการวางแผนเกษียณ เป็นต้น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ธนพร จันทร์สว่าง (2560) ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่
1) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 2) วัตถุประสงค์การจัดการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล
ศิรินุช อินละคร (2556) อ้างถึงใน พนมพล สุขวัฒนทรัพย์ (2558) กล่าวว่า ในการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลนอกจากจะต้องคานึงถึงช่วงอายุของบุคคลแล้ว ยังต้องคานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อีกด้วย
โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่ต้องคานึงถึงได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราดอกเบี้ย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณิตตา นัยนามาศ (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติ กรรมการบริหารการเงิ นส่วนบุคคลของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่มีการ
กาหนดเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการจะออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 2) พนักงานส่วนใหญ่มีการลงทุนใน
ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีความเสี่ยงในระดับที่ต่า ดังนั้นจึงมีอัตราผลตอบแทนในระดับ ต่าเช่นกัน 3) พนักงานส่วน
ใหญ่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินธนาคาร 4) พนักงานส่วนใหญ่มีการเก็บออมเงินเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 5) พนักงานส่วนใหญ่คาดว่าจะนาเงินฝาก
ธนาคารมาใช้จ่ายในยามเกษียณ 6) พนักงานส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะนารายการประกันชีวิตมาใช้ในการ
ลดหย่อนภาษี หากในอนาคตมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่ต้องชาระภาษี
สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารจัดการเงิ นส่วนบุคคลของนักศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา พบว่า 1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารจัดการเงิน
ส่วนบุคคลมากที่สุด 2) ช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงินมีผลต่อการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาสูงที่สุด 3) นักศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการบริ หารจัดการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลคือตนเอง
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ ปรรณ เก้าเอี้ยน (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดชุมพร พบว่า 1) ข้าราชการส่วนใหญ่มีสินทรัพย์สภาพ
คล่อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และมีแผนในการซื้อหรือครอบครองทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ 2)
มีบัตรเครดิตและจ่ายขั้นต่าตามใบแจ้งยอดรายการ สาเหตุการมีหนี้สิน ได้แก่ กู้ยืมเพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์
3) จานวนเงินในการออมต่อเดือนไม่เกิน 5% ของรายได้ มีวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อความจาเป็นหรือ
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ฉุกเฉิน ปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกลงทุน ส่วนใหญ่คานึงถึงปัจจัยผลตอบแทน 4) ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ทา
ประกันชีวิต สาหรับผู้ทาประกันชีวิตส่วนใหญ่ทาเพื่อความคุ้มครอง 5) แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้เพื่อ
การเกษี ยณเป็นเงินบ าเหน็จ หรือบ านาญ 6) ข้าราชการส่ วนใหญ่มี รายได้ ถึงเกณฑ์ เสีย ภาษี และใช้ การ
ลดหย่อนภาษีด้วยการทาประกันชีวิต
จิตต์อารี ทะวิลา (2553) ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พบว่า 1) โดยมากมีรายรับประจาจากเงินเดือน ส่วนรายจ่าย
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเรื่องค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 2) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทาการบันทึก
หรือจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย จึงทาให้ไม่ทราบถึงรายการและจานวนเงินของรายรับและรายจ่าย ทาให้
รายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทั้งยังไม่มีการนาเงินไปลงทุน ส่งผลให้ประสบกับปัญหาด้านการเงินและ
ปัญหาอื่น ๆ ตามมา 4) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้บัตรเครดิต แต่หากประสบกับปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่จะ
แก้ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินจากแหล่งหนี้ในระบบ 5) มีการกาหนดเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว แต่พฤติกรรมไม่เป็นไปตามหลัก MBO ทาให้เป้าหมายทางการเงินมีปัญหา ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
พิษณุ รัตนปริคณน์ (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบว่า 1) ข้าราชการมีการบริหารการเงินส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย โดยเลือกที่จะ
เก็บออมมากขึ้นตามระดับรายได้ 2) ข้าราชการค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการชาระหนี้ 3) ความรู้ในด้าน
การเงินมีความสัมพันธ์กับความเครียดด้านการเงินและการบริหารการเงินส่วนบุคคล
สนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลมากที่สุดคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 2) ปัจจัยที่ร่วมกัน
พยากรณ์การจัดการการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ตามลาดับ
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุข
ด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า 1) บุคลากรส่วนใหญ่มีการวาง
แผนการซื้อหรือครองสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพราะต้องการสร้า งความมั่นคงให้กับชี วิตและ
ครอบครัว 2) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่เกิดจากการศึกษา โดยบุคลากรที่ปฏิบัติสายสนับสนุนมีหนี้สิน
มากที่สุด เพราะมีค่าตอบแทนต่ากว่าเมื่อเทียบกับบุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้พิเศษ 3) บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่มีการลดหย่อนภาระภาษี 4) บุคลากรส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมหรือการลงทุนประเภทเงินฝากออม
ทรัพย์ 5) แหล่งเงินออมที่นามาใช้เพื่อการเกษียณมาจากแหล่งรายได้อื่นหลังจากเกษียณ (ธุรกิจส่วนตัว เงิน
ฝากธนาคาร หุ้น) 6) ส่วนใหญ่มีการผ่อนชาระหนี้สินต่าง ๆ เป็นภาระปานกลาง ส่วนใหญ่ผ่อนชาระหนี้ตรง
ตามเวลาเกือบทุกครั้ง มีการเก็บออมเงินในแต่ละเดือนเพียงเล็กน้อย และโดยรวมมี ค่าตอบแทนที่ได้รับ
มากกว่ารายจ่าย
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล
การศึกษาวิ จั ย ในครั้ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบไม่ ท ดลอง เป็ น การเก็บ ข้อ มู ล เพี ย งครั้ ง เดี ย ว โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาปริญญา
โท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งมีจานวนไม่เกิน 100,000 คน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน โดยการเปิด
ตาราง ของ Taro Yamane (1973) แจกแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก หลังจากการเก็บข้อมูล
จนครบตามจานวนแล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยประชากร แบ่งเป็น
เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
- ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ได้ แก่ ปั จจั ยแวดล้ อมในการบริหารการเงิ นส่ วนบุคคล แบ่ง เป็ น ด้า นความรู้ความเข้า ใจ ด้ า น
เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม และ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง แบ่งเป็น ด้านการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่า ย ด้านการออม
และการลงทุน ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการวางแผนและบริหารภาษี ด้านการ
วางแผนเกษียณ
2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- เพื่ อศึกษาพฤติ กรรมการบริหารการเงิ น ส่ วนบุ คคลของนั กศึกษาปริญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง จาแนกตาม เพศ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test
- เพื่ อศึกษาพฤติ กรรมการบริหารการเงิ น ส่ วนบุ คคลของนั กศึกษาปริญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง จาแนกตาม อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยการใช้วิธีของ LSD
- เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคาแหงโดยรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับได้แก่ ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการ
บริหารความเสี่ยง ด้านการวางแผนและบริหารภาษี ด้านการวางแผนเกษียณ ด้านการออมและการลงทุน
ด้านการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่าย
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2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีอายุต่างกัน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกัน
2.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน
และสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเป้าหมายการเงิน
ส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคาแหงโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านการบริหารหนี้สิน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง รู้จักเลือกก่อหนี้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับรายได้ หนี้นั้นอาจ
เป็นหนี้เพื่อสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากกาลังอยู่ในวัยที่กาลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต อาจเป็นหนี้
เพื่อนาไปเป็นต้นทุนในการทาธุรกิจหรือธุรกิจเสริมนอกเหนือจากงานประจา หรืออาจเป็นหนี้จากการกู้ยืม
เพื่อการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลั กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อ้างถึงใน สุฑิตา ปิ่นแกว (2562) ได้สรุปว่า บุคคลอาจจะมีความจาเป็นหรือมีความต้องการใช้
สอยสินทรัพย์บางประเภทซึ่งมูลค่าสูงกว่าเงินที่มีอยู่ จึงมีความจาเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้
ข้อควรระวังคือ การใช้สินเชื่อเกินความจาเป็น และการพิจารณาต้นทุนของสินเชื่อที่กู้ยืมมาจ่าย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พิษณุ รัตนปริคณน์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ข้าราชการค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการชาระหนี้
ผิดนัดชาระหนี้ค่อนข้างน้อย
1.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีการเตรียมการรับมือสาหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิต โดย
การทาประกันที่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามจาเป็นและเห็นสมควร สาหรับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจาก
องค์กรที่ทางานอยู่ อาจทาประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรินุช
อินละคร (2556) อ้างถึงใน สุฑิตา ปิ่นแกว (2562) กล่าวว่า การทาประกันชีวิตเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เนื่องจากเป้าหมายทางการเงินที่บุคคลกาหนดไว้อาจจะไม่ประสบความ
สาเร็จหากมีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนีกร วงศ์จันทร์
(2555) อ้างถึงใน คณิตตา นัยนามาศ (2562) ได้กล่าวว่า เนื่องจากในชีวิตประจาวันของบุคคลนั้นย่อมมี
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โอกาสที่จะเผชิญกับความเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บุคคลควรมีการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยการวางแผนทาประกันชีวิตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น
1.3 การวางแผนและบริหารภาษี มีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีการเตรียมการและพยายามดาเนินการเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ประจาปีจานวนน้อยที่สุด โดยไม่ทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งอาศัยวิธีการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนดในการลดหย่อนภาษีฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2553)
ได้ให้แนวคิดว่า ภาษีถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง เพราะรายได้ที่ได้รับทุกประเภทจะต้องเสียภาษี วิธีการหนึ่งที่
จะทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น คือการลดต้นทุนที่เป็นภาระค่าภาษี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณิตตา
นัยนามาศ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะนา
รายการประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษี หากในอนาคตมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่ต้องชาระภาษี
1.4 ด้านการวางแผนเกษียณ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีการวางแผนการเงินและปฏิบัติการตามแผนเพื่อใช้ชีวิต
หลังจากเกษียณอายุโดยอาศัยการออมหรือการลงทุน โดยเริ่มจากการคาดการณ์จานวนปีที่จะมีชีวิตอยู่หลัง
เกษียณอายุ การคาดการณ์จานวนเงินที่จะต้องใช้เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และเลือกวิธีการออมหรือการ
ลงทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการวางแผนเตรียมการสร้างรายได้หลังเกษียณหากสามารถทา
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้าง
ถึงใน คณิตตา นัยนามาศ (2562) ได้ให้แนวคิดว่า การวางแผนเกษียณ เป็นการวางแผนทางการเงินสาหรับ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ ภายใต้พื้นฐานที่เป็นไปได้ เพื่อกาหนดกลยุทธ์และแนวทางที่จะทาให้แผนการ
ดาเนินชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุนั้นบรรลุผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณิตตา นัยนามาศ (2562) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่คาดว่าจะนาเงินฝากธนาคารมาใช้จ่ายในยามเกษียณ
1.5 ด้านการออมและการลงทุน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้มีการเสียสละเงินในส่วนที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ใน
ปัจจุบันเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต เพื่อนาไปเป็นเงินออมและเงินลงทุน เป็นสัดส่วนตามความเสี่ยงที่ตนยอมรับ
ได้ และเหมาะสมกับเป้าหมายระยะต่า ง ๆ ที่ได้ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณิตตา นัยนามาศ
(2562) ซึ่งได้ทาการศึกษา พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการลงทุนในธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ในระดับที่ ต่า ดังนั้ นจึง มีอัต ราผลตอบแทนในระดั บต่าเช่น กัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมนึ ก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ ปรรณ เก้าเอี้ยน (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อ
ความจาเป็นหรือฉุกเฉิน มีรูปแบบการออมหรือการลงทุนในธุรกิจส่วนตัว ปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกลงทุน
ส่วนใหญ่คานึงถึงปัจจัยผลตอบแทน
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1.6 ด้านการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่าย มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง รู้จักสถานะทางการเงินของตนเองถึงแม้บางคน
อาจไม่ได้จดบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นประจา และพยายามเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มี
เงินส่วนที่เหลือมากพอสาหรับแบ่งไปออม ลงทุน และใช้จ่ายตามต้องการอย่าง สอดคล้องกับแนวคิดของ
กิตติศักดิ์ คงคา (2563) ได้กล่าวว่า การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายคือการจัดการให้รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
จาเป็ น เพื่อจะมีเงิ นส่ว นที่เหลือไปออมหรือทาอย่างอื่ นต่อไป และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนพร
จันทร์สว่าง (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายสาหรับการออมหรือลงทุนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับจานวน
รายได้ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นเพื่อให้สามารถมีเงินออมได้อย่างเพียงพอต่อความมั่นคงในอนาคต
2. ผลการวิจั ยพฤติกรรมการบริหารการเงิน ส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิ ทยาลั ย
รามคาแหง จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีเพศต่ างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มี
เพศต่างกันนั้น ไม่ได้เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พนมพล สุขวัฒนทรัพย์ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับการออม
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดทาแผนการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคคลวัยทางานใน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรัตน์ รอดทิม (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า เพศ
ต่างกัน ส่ง ผลต่อปัจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต่ อการวางแผนทางการเงิ น ส่ว นบุ คคลของประชาชนในจัง หวั ดสมุท ร
ปราการไม่แตกต่างกัน
2.2 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุนั้น ทาให้
เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ สะสมประสบการณ์ เกิดความตระหนักมากน้อยแตกต่างกัน รวมถึงมีความมั่นคง
ในอาชี พ และรายได้ แตกต่ า งกั น ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ สนทยา เขมวิ รัต น์ และ ดวงใจ
เขมวิ รัต น์ (2556) ซึ่ ง ได้ ศึกษาเรื่อง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ คลากร กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนจังหวัดสตูลที่มีอายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน

11

2.3 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีอาชีพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มี
อาชีพต่างกันนั้น ไม่ได้เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับการวิจัยของ จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
อาชีพ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัดส่วนการจัดสรรการเงินเพื่อการออม และการจัดสรรเงินเป็นหมวดหมู่
2.4 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นระดับของรายได้นั้นมีผลต่อพฤติกรรม
การบริหารการเงินส่วนบุคคลโดยตรง ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าย่อมสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดีกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ยของ สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
บริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนั กศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ บริหารจัดการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2561) ได้ทาการ ศึกษาเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้าน
การเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการเงินส่วน
บุคคลด้านการวางแผนทางภาษีมีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อเดือน
2.5 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
การบริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่มี ส ถานภาพต่ า งกัน นั้ น ไม่ ไ ด้เป็ น ตัว กาหนดพฤติ กรรมการบริหารการเงิ น ส่ วนบุ คคล อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีสถานภาพโสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ต่างมีการ
วางเป้าหมายการเงินไว้เหมือนกัน จึงทาให้มีพฤติกรรมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ ชฎาพร คุณ ชื่น (2562) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง การวางแผนทางการเงิน ส่ว นบุ คคลของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพต่างกัน ทาให้การวางแผนทางการเงิน โดยรวมไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร
สิทธิพันธุ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถานะภาพไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
3. ผลการศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
3.1 ปั จ จั ยแวดล้อมในการบริหารการเงิ น ส่ วนบุ คคลด้ า นความรู้ความเข้าใจ มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลโดยรวมของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ผู้ที่มีระดับความรู้ทางการเงินและการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดี มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึง
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พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุขใจ น้าผุด (2545) อ้างถึงใน
สยานนท์ สหุ นั น ท์ (2561) กล่ า วว่ า วิ ช าการบริ ห ารการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล จะสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน เพื่อให้คาแนะนากับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องใน
การบริหารจัดการเงินในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับองค์กร จนกระทั่งถึงระดับประเทศ ซึ่งผลที่ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพระพรหม ธรรมนิตยกุล และ อุทันรัตน์ เมืองแสน (2561) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยความรู้พื้นฐานด้านการเงินมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
3.2 ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้านเป้าหมายการเงินส่วนบุคคล มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่ว นบุคคลโดยรวมของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีการกาหนดเป้าหมายการเงินส่วนบุคคลออกเป็นระยะต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยานนท์ สหุนันต์ (2561)
ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่ว นบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร จันทร์สว่าง (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดั บปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
พบว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล
3.3 ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงิน ส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่ อ
พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลโดยรวมของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลีย่ นไป ส่งผลต่อการพฤติกรรมใน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล บุคคลจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้เหมาะ
กับสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ สนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคล
สอดคล้องกับ พรพระพรหม ธรรมนิตยกุล และ อุทันรัตน์ เมืองแสน (2561) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย พบว่าพฤติกรรมในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณลักษณะทางสังคมและประชากรศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริหารการเงินส่วนบุคคลคื อ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล และด้าน
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เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางสาหรับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานหรือเป็นวัยที่กาลังจะเริ่มทางาน เพื่อให้
นักศึกษาดาเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านพฤติกรรมการบริการการเงินส่วนบุคคลที่ดี
2. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกาหนดเป้าหมายการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา ให้
นักศึกษาทราบวิธีกาหนดเป้าหมายการเงิน และวิธีการออมหรือการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายระยะ
ต่าง ๆ ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลในด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
3. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงิน ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ และการวางแผนเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนแผนการเงิน
ส่วนบุคคลให้เหมาะกับสภาวะต่าง ๆ
4. ควรส่งเสริมและผลักดัน นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ให้ได้นาความรู้ที่มีไป
เผยแพร่ต่อ ทั้งในส่วนของบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ทางาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งจากรากฐาน อันจะส่งผลต่อความเข็มแข็งและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มากยิ่ ง ขึ้ น ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาปัจ จัย แวดล้อมในการบริหารการเงิน ส่ว นบุคคลด้า นอื่น ที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อขยายผลการศึกษาและเป็นข้อเสนอแนะกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้านอื่น ๆ หรือศึกษาเชิงลึกเป็นราย
ด้าน และทาการวิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหงเท่านั้น ควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น นักศึกษาระดับชั้นอื่น ๆ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบ หรือสามารถนามาปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นกาลังสาคัญสาหรับประเทศต่อไป
4. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลโดยมีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ กัน ว่ามีพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันใน
ลักษณะอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้นาผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีพฤติกรรมการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลที่ดีขึ้น
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