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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ 
COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 
ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี และหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 41 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และประกอบ
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อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X = 4.06) ดา้นรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (X = 3.62)  อยู่ใน
ระดับความส าคญัมาก ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (X = 4.32)   อยู่ในระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม (X = 3.89) อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นรายรับ/รายได้ (X = 4.13) ดา้น
หน้ีสิน (X = 3.89) ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย (X = 3.71) ดา้นการออมและลงทุน (X = 3.70) อยู่ในระดบัความส าคญั
มาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ (1) ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกนั ท าให้สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ไม่
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การเงินส่วนบุคคล, ทศันคติ, สถานการณ์ COVID – 19 
 
ABSTRACT 

 This research study aimed (1) to study the personal financial status during the COVID-19 situation of 
the population of Bangkok. (2) to study the personal factors of the Bangkok population that affect the personal 
financial status during the COVID-19 situation. COVID-19 situations such as gender, age, status, education 
level Average monthly income and occupation. (3) to study the factors affecting personal financial status during 
the COVID-19 situation of the population of Bangkok. (4) to study attitudes towards the COVID-19 situation 
affecting financial status. Personal Of the population of Bangkok. 

 The sample group used in this research was 400 people in Bangkok, using questionnaires as a tool for 
data collection. The statistics used in the analysis were frequency distribution and percentage mean and standard 
deviation. Hypothesis testing was used by statistics, t-test and statistical variance. One-Way ANOVA and 
Multiple Regression Analysis. 
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 The research results were found that Bangkok population Most of them are female, aged between 31 - 
41 years old. The status is single and has a bachelor's degree. Average monthly income between 10,000 - 20,000 
baht and employment of private companies. Factors affecting personal financial status during the COVID-19 
situation of the population of Bangkok, overall, is of great importance. When considering each aspect, it was 
found that the knowledge and understanding of personal financial planning (X = 4.06), information awareness 
(X = 3.62), were of great importance. Attitudes towards the COVID-19 situation affecting personal financial 
status during the COVID-19 situation of the population in Bangkok overall (X = 4.32) were of the highest 
importance. The personal financial status during the COVID-19 situation of the Bangkok population overall (X 
= 3.89) is of great importance. When considering the individual aspects, it was found that income / income (X 
= 4.13), liabilities (X = 3.89), expenses / expenses (X = 3.71), saving and investment (X = 3.70) were in Very. 
Important. 

 The hypothesis test results showed that (1) population in Bangkok with sex, status, education level 
Average monthly income And different occupations The personal financial status during the COVID-19 
situation did not differ significantly at the level of 0.05 (2). Factors were knowledge and understanding of 
personal financial planning. Perception of information And attitudes towards the COVID-19 situation had an 
effect on the personal financial status during the COVID-19 situation of the population of Bangkok. Overall 
was statistically significant at the 0.05 level. 

Keyword: Personal finance, Attitude, COVID Situation – 19 
 
บทน า 

 ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางดา้นสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งรุนแรง ท าใหป้ระชาชนเกิดปัญหาทางดา้นการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อท า
ให้การด ารงชีวิตของทุกคนเป็นไปอย่างมีภูมิคุม้กนั ความสามารถดา้นการเงิน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งในยุคน้ี การ
เร่ิมตน้สร้างความสามารถดงักล่าวนั้น จ าเป็นตอ้งรู้จกัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล นั่นจึงเป็นเหตุให้ผูวิ้จยั
ตั้งใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ
การเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิดของประชาชนในกรุงเทพมหานครและประชาชนทัว่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล
ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตการวิจัยด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
           ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5,666,264 คน (ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ,ปีส ารวจ 2562) 
     1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
           กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยั
ไดก้ าหนดค่าระดบัความเช่ือถือท่ีร้อยละ 95 และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือร้อยละ 5 โดยใช้การ เปิด
ตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่าง จ านวน 400 
ตวัอย่าง เพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยั โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  
 2. ขอบเขตการวิจัยด้านเน้ือหาและด้านรูปแบบการวิจัย 
     การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร ดงัน้ี 
           ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 
ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และทศันคติ
ต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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           ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ประกอบดว้ย 
ดา้นรายรับ/รายได ้ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย ดา้นการออมและลงทุน และดา้นหน้ีสิน 

 3. ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นท่ี  
  พื้นท่ีการวิจยั คือ กรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
    (Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพ 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 6. อาชีพ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน

บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 1. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

  

  

สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง

สถานการณ์ COVID - 19 ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 1. ดา้นรายรับ/รายได ้

 2. ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย 

 3. ดา้นการออมและลงทุน 

 4. ดา้นหน้ีสิน 

  

ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ประชาชนสามารถน าผลวิจยัท่ีไดรั้บไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ สร้างความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนการเงินเพื่อป้องกนัและรองรับความ
เส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภาวะความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคต 
 2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน สามารถน าผลวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ต่อไป 
รวมถึงสถาบนัการเงินในการพฒันารูปแบบการออมใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. เพื่อเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลให้ประชาชนมีความรู้และเขา้ใจมากยิ่งขึ้น เช่น การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย การวางแผน
การออมและการลงทุน รวมไปถึงการปรับตวัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 
 4. เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์  COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไปพิจารณา
ออกนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น้ี 
 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ความหมายของการเงินส่วนบุคคล 
 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) กล่าวไวว้่า การเรียนรู้วิธีการบริหารจดัการเงิน หรือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล มีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยให้บุคคลมีความฉลาดทางการเงินอนัประกอบดว้ยทกัษะส าคญัทางการเงิน 
คือ การรู้จกัหาเงิน (How to earn) การรู้จกัออมเงิน (How to save) การรู้จกัใช้เงิน (How to spend) และการรู้จกั
ท าให้เงินงอกเงย (How to invest) ทั้งน้ี การขาดทกัษะขอ้ใดขอ้หน่ึงย่อมท าให้สมดุลทางการเงินสูญเสียไปและ
ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นปัญหาทางการเงินท่ีบัน่ทอนความสุขในชีวิตไปไม่รู้จบ  
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2556) กล่าวไวว้่า การบริหารการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรทางการเงินท่ีบุคคลมีอยู่หรือได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมายคือ ให้ได้รับความมั่นคงของบุคคลและ
ครอบครัว ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความสุขและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล การบริหารการเงินส่วนบุคคล
เป็นการบริหารเงินของบุคคลเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงความหวงัของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไป ในความ
ตอ้งการของบุคคล “เงิน” จึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหบุ้คคลไดรั้บในส่ิงท่ีตนหวงัไว ้ดงันั้นการเรียนรู้
ในการจัดระเบียบการเงินของตนเองและครอบครัวให้ มีประสิทธิภาพและเกิดผลได้นั้น ต้องเร่ิมต้นท่ีการ
วางแผนส าหรับตนเองและครอบครัว จึงจะท าใหทุ้กคนมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต 
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 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัทัศนคติ 
 วีรยา อิทธิพฒัน์ภาคิน และ อานนท์ ทบัเท่ียง (2562) กล่าวไวว้่า ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกนั
ระหว่างความรู้สึก ความเช่ือหรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงไม่ว่า
จะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาตามเป้าหมายของของบุคคลนั้น กล่าวคือ 
ทศันคติ เป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการ
เปิดรับ โดยมีการประมวลผลตามแต่ลักษณะจิตใจความนึกคิดของบุคคลนั้น ๆ ท่ีได้รับมาซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ทศันคติ ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นและถูกแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 ผลกระทบท่ีเกดิขึน้ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 
 กุลบุตร โกเมนกุล (2563) กล่าวไวว้่า  ในช่วงเวลาน้ีทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยก าลงัเผชิญหนา้กบัการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภาครัฐเป็นอยา่งมาก จึงมีการประกาศใชม้าตรการป้องกนัและยบัย ั้งการระบาดของโรคควบคู่ไปกบัการ
เร่งแกไ้ขปัญหาความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงจากการส ารวจของ National Endowment for Financial Education 
(NEFE) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 88% ของประชากรมีความเครียดหนักในเร่ืองของการบริหารเงินส่วน
บุคคล (Personal Finances) แลว้อีกกว่าคร่ึงของจ านวนประชากรมีความกงัวลในเร่ืองของเงินเก็บท่ีไม่เพียงพอ 
จนวิตกไปถึงความสามารถในการช าระหน้ี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของประเทศไทยนั้น องค์กร UNICEF, 
UNDP และ UNFPA ก็ได้ท าการส ารวจผลกระทบและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ใน
สถานการณ์ของโรคโควิด - 19 เพื่อเป็นขอ้มูลเร่งด่วนใหก้บัหน่วยงานภาครัฐเพื่อใชแ้กปั้ญหาโดยความกงัวลใจ
ของเด็กและเยาวชน 84.66% ช้ีว่า ผลกระทบและความกงัวลใจในวงกวา้งคือ เร่ืองของสถานะทางการเงินของ
ครอบครัวท่ีไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัว่า หน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีตามมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด - 19 คือ ปัญหาบริหารเงินส่วนบุคคล 
 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าใหร้ายไดข้องประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลาย
ธุรกิจตอ้งปิดด าเนินการ บางแห่งตอ้งปิดกิจการลง ท าให้หลายคนตอ้งตกงาน ขาดรายได ้โดยกลุ่มคนท่ีน่าเป็น
ห่วงท่ีสุด คือ กลุ่มคนท่ีมีหน้ีสิน และมีรายไดท่ี้ลดลง ซ่ึงในขณะน้ีก็ยงัมีภาระตอ้งผอ่นช าระหน้ีตามงวด ๆ 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ธนพร จนัทร์สวา่ง (2562) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินทุกดา้น มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ในดา้นการหารายไดแ้ละ
ดา้นการออม ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผน



8 
 

ทางการเงินส่วนบุคคล ถา้รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการออม 
 สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อายุ ต าแหน่งทางวิชาการ และเงินเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน และส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม 
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
 การก าหนดกลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย (Population) 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
5,666,264 คน (ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ,ปีส ารวจ 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย (Sample) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัได้
ก าหนดค่าระดบัความเช่ือถือท่ีร้อยละ 95 และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือร้อยละ 5 โดยใชก้ารเปิดตาราง
หาขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มประชากรตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง 
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sample) และใช้
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ท าการออกแบบแบบสอบถาม และจดัท าแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่ง
รายละเอียดของค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ มีจ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มี
จ านวน 6 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 3 ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ ดา้นรายรับ/รายได ้ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย ดา้นการออมและลงทุน ดา้นหน้ีสิน มีจ านวน 12 ขอ้ 
 ซ่ึงลกัษณะค าถามท่ีใชใ้นส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 จะใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทมาตราวดั อนัตรภาค หรือ
ช่วง หรือประเภทมาตรประมาณค่า และมีการก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอค าปรึกษาจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามใหอ้ยู่ภายใตก้รอบแนวคิดของงานวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและแกไ้ขไปทดลองใชก้บักลุ่ม ตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น า
ผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ค่าอลัฟ่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.7 แสดงถึง
ระดบั ความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≥ 1 ซ่ึงหากค่าท่ีไดใ้กลเ้คียง 1 มากแสดงวา่มี ระดบั
ความเช่ือมนัสูง และสามารถน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
           4.1.1 ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และอาชีพ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ 
           4.1.2 ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 เป็นทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 
ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 4 เป็นสถานะทางการเงิน
ส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท าการวิเคราะห์โดยการใชส้ถิติ
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     4.2 สถิติเชิงอนุมาน  
           4.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ จะใช้สถิติ t-test ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  
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           4.2.2 เพื่อศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  และอาชีพ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD  
           4.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทาง
การเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และเพศชาย 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 41 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.30 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุต ่า
กวา่ 20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.80 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 และสถานภาพอยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.00 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 และมีการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30, 000 บาท ขึ้นไป จ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10 , 000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 รองลงมา คือ 
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ประกอบอาชีพรับจา้ง จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 และประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ลูกจา้งชัว่คราว พนกังานราชการของหน่วยงานราชการ ขายของออนไลน์ ฯลฯ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั  
 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 โดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี อนัดับท่ี 1 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ( X = 
4.06), อนัดบัท่ี 2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ( X = 3.62) ตามล าดบั 
 3. ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผล
ต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.32)  และมีค่าเฉล่ียของระดบั
ความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 อยากให้เศรษฐกิจท่ีถดถอย ซ่ึงกระทบต่อการว่างงานและ
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง รวมไปถึงอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ฯลฯ ฟ้ืนตวัโดยเร็ว ( X = 
4.46), อนัดบัท่ี 2 อยากให้มีมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น การมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเยียวยา การให้เงินกู้
อตัราดอกเบ้ียต ่า เป็นตน้ ( X = 4.25),  อนัดบัท่ี 3 มีการปรับวิธีการด ารงชีวิตใหม่ เช่น รู้จกับริหารเงินออมของ
ตวัเองใหเ้หมาะสมมากขึ้น หารายไดจ้ากช่องทางอ่ืน หรือเปล่ียนสายอาชีพ เป็นตน้ ( X = 4.24) ตามล าดบั 
 4. สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 โดยรวม ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ( X = 3.89)  และมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี อนัดับท่ี 1 ด้านรายรับ/รายได้ ( X = 4.13), อนัดับท่ี 2 ด้านหน้ีสิน ( X = 3.89),  
อนัดบัท่ี 3 ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย ( X = 3.71), อนัดบัท่ี 4 ดา้นการออมและลงทุน ( X = 3.70) ตามล าดบั 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 41 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,000 – 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ตามล าดบั อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
 ตอนท่ี 3 ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 



12 
 

 ตอนท่ี 4  สถานะทางการเ งินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นรายรับ/รายได ้ดา้น
หน้ีสิน ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย ดา้นการออมและลงทุน  ตามล าดบั อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
 ตอนท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ 
COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ในภาพรวมปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 ตอนท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ
ต่างกนั ท าใหส้ถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 โดยรวมไม่ต่างกนั 
 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นรายรับ/รายได ้
 2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ
สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นรายจ่าย/
ค่าใชจ่้าย 
 3. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และทศันคติต่อ
สถานการณ์ COVID - 19 มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นการออมและลงทุน ดา้นหน้ีสิน และโดยรวม 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
      1.1 ดา้นรายรับ/รายได ้ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ยงัมีสถานะ
ทางการเงินส่วนบุคคลในดา้นรายรับ/รายได ้ ในระดบัท่ีดี เน่ืองจากยงัมีแหล่งรายไดห้ลกัท่ีมีความมัน่คง และ
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การกระตุน้ให้ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร จากช่องทางออนไลน์มากขึ้น จะท าให้
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีการตระหนกัถึงการรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือมีแนวคิดท่ีจะพฒันาตนเอง
ไปสู่การหารายไดเ้สริมจากแหล่งอ่ืน มากกวา่การมีรายไดห้ลกัแค่ทางเดียว ซ่ึงจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น  
 1.2 ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
วางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงการไดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 
จากช่องทางออนไลน์มากขึ้น จะท าให้ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เขา้ใจในแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีความตระหนักถึงการ
รับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือมีแนวคิดท่ีจะวางแผนการใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้มี  
 1.3 ด้านการออมและลงทุน ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีการ
วางแผนจ านวนเงินท่ีตอ้งเก็บออมอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัรายไดป้ระจ า และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
มากกว่าการลงทุน เน่ืองจากมีความเส่ียง มีผลมาจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากขึ้น มีความเขา้ใจในแนวคิด
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น รวมไปถึงทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีอยากให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวโดยเร็ว เพราะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ท าให้การตัดสินใจในการลงทุนน้อยลง และหันไปวาง
แผนการออมท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีแน่นอน  
 1.4 ดา้นหน้ีสิน ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร เร่ิมมีการวางแผนการ
ช าระหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงและก าจดัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และเลือกก่อหน้ีสินดว้ยความจ าเป็น พร้อม
ทั้งติดตามรับรู้ข่าวสาร และท าความเขา้ใจกบัแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รวมถึงทศันคติ
ต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีอยากใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนฟูขึ้น ซ่ึงมีผลเก่ียวเน่ืองกบัดอกเบ้ียในการช าระหน้ี  
 2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั แสดงว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ
ไม่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร    
 3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร โดยทราบขอ้มูลข่าวสารทั้งเร่ืองการ
วางแผนทางการเงิน และสถานการณ์ COVID - 19 จากช่องทางออนไลน์ และคน้ควา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
อินเตอร์เน็ต  
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 4. ผลการศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรในกรุงเทพมหานคร อยากให้
เศรษฐกิจท่ีถดถอย ซ่ึงกระทบต่อการว่างงานและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง รวมไปถึงอตัราเงินเฟ้อ และอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ฯลฯ ฟ้ืนตวัโดยเร็ว รองลงมาอยากใหมี้มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเผยแพร่ใหค้วามรู้ในเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประโยชน์
ในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล รวมถึงความรู้เก่ียวกบักระบวนการ/ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด 
 2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์รวมทั้งให้ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทางส่ือ เพื่อรองรับการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของประชากรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาออกนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ี 
 4. ควรมีการสนับสนุนในการให้ความรู้ดา้นอาชีพเสริมให้มากขึ้น เช่น เทคนิคการขายออนไลน์ การ
เป็นยทููบเบอร์ การรีวิวสินคา้ เป็นตน้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีมาตรการจดัท าโครงการเพื่อสนบัสนุนการ
เพิ่มรายได ้การกระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ขึ้น 
 5. ควรให้ความส าคญัในการวางแผนค่าใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น มีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
ในแต่ละเดือน เพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบและควบคุมค่าใช้จ่ายไดล้่วงหน้า และตอ้งมีการจดัสรรค่าใช้จ่าย
ส ารองในเหตุจ าเป็น ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 
 6. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ในการออมท่ีมีผลตอบแทนสูง และการ
ลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูงและความเส่ียงไม่สูงมากนัก และอาจจะเป็นการเปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาสจาก 
ผลกระทบของ COVID - 19 ส่งผลให้ราคาหุ้นตกลง ก็สามารถท่ีจะซ้ือไวเ้พื่อเก็งก าไรในอนาคตขา้งหน้า หาก
เศรษฐกิจมีการฟ้ืนฟูดีขึ้น 
 7. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีมาตรการรองรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น เช่น การพกัช าระเงินตน้ หรือ การ
พกัช าระดอกเบ้ีย การรีไฟแนนซ์ (refinance)  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
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เป็นต้น ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การประมาณรายได้ค่าใช้จ่าย การจัดท าบัญชีครัวเรือน  เพื่อจะได้น ามาแก้ไขและ
ปรับปรุงสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 2. ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ควรเลือกกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มขนาดกลุ่มประชากร หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาก
เดิมเป็นเพียงจงัหวดักรุงเทพมหานครอาจจะตอ้งเพิ่มเป็นระดบัภาคหรือระดบัประเทศ เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีมี
ความหลากหลาย 
 3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจจะเลือกเคร่ืองมือการวิจัย จากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ หรือทดสอบ หรือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการอ่ืนเพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเลือกใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจากแบบเดิม ซ่ึงจากเดิมเป็นการ
สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เป็นแบบปากต่อปาก หรือแบบเจาะจง เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึ้น 
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