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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาสถานะทางการเงิ นส่ วนบุคคลในช่ วงสถานการณ์
COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ที่ มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลในช่ วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19
ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่การแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จัย พบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่า ง 31 – 41 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และประกอบ
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อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X = 4.06) ด้านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร (X = 3.62) อยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม (X = 4.32) อยู่ในระดับความสาคัญ
มากที่สุด สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม (X = 3.89) อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรายรับ/รายได้ (X = 4.13) ด้าน
หนี้ สิน (X = 3.89) ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย (X = 3.71) ด้านการออมและลงทุน (X = 3.70) อยู่ในระดับความสาคัญ
มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพต่างกัน ทาให้สถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ไม่
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัย ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การเงินส่วนบุคคล, ทัศนคติ, 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
บทนา
ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ซึ่ งส่ งผลกระทบทั้งทางด้านสุ ขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนอย่างรุ นแรง ทาให้ประชาชนเกิดปัญหาทางด้านการบริ หารการเงินส่วนบุคคล เพื่อทา
ให้การดารงชีวิตของทุกคนเป็ นไปอย่างมีภูมิคุม้ กัน ความสามารถด้านการเงิน จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิ่งในยุคนี้ การ
เริ่ มต้นสร้างความสามารถดังกล่าวนั้น จาเป็ นต้องรู ้จกั การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล นั่นจึงเป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั
ตั้งใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อสถานะทางการเงิ นส่ วนบุคคลในช่ วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและกาหนดแนวทางในการบริ หารจัด การ
การเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิดของประชาชนในกรุ งเทพมหานครและประชาชนทัว่ ไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคล
ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัยด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรกลุ่ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร
จานวน 5,666,264 คน (ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ,ปี สารวจ 2562)
1.2 ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั
ได้กาหนดค่าระดับความเชื่อถือที่ร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือร้อยละ 5 โดยใช้การเปิ ด
ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่ มประชากรตัวอย่าง จานวน 400
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้เครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม
2. ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาและด้ านรู ปแบบการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงิน ส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และอาชี พ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19
ประกอบด้วย ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทัศนคติ
ต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
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ตัวแปรตาม ได้แก่ สถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ประกอบด้วย
ด้านรายรับ/รายได้ ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ด้านการออมและลงทุน และด้านหนี้สิน
3. ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่
พื้นที่การวิจยั คือ กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น หรื อ ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. อาชีพ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
1. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
2. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
1. ด้านรายรับ/รายได้
2. ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย
3. ด้านการออมและลงทุน
4. ด้านหนี้สิน
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถนาผลวิจยั ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการ
วางแผนการเงินส่ วนบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนการเงินเพื่อป้องกันและรองรับความ
เสี่ ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรื อสถานการณ์ภาวะความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคต
2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน สามารถนาผลวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ต่อไป
รวมถึงสถาบันการเงินในการพัฒนารู ปแบบการออมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ส่ งเสริ มให้ความรู ้เรื่ องการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลให้ประชาชนมีความรู ้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย การวางแผน
การออมและการลงทุน รวมไปถึงการปรับตัวในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19
4. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
สถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ไปพิจารณา
ออกนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ ี
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
ความหมายของการเงินส่ วนบุคคล
รัชนีกร วงศ์จนั ทร์ (2555) กล่าวไว้ว่า การเรี ยนรู ้วิธีการบริ หารจัดการเงิน หรื อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้บุคคลมีความฉลาดทางการเงินอันประกอบด้วยทักษะสาคัญทางการเงิน
คือ การรู ้จกั หาเงิน (How to earn) การรู ้จกั ออมเงิน (How to save) การรู ้จกั ใช้เงิน (How to spend) และการรู ้จกั
ทาให้เงินงอกเงย (How to invest) ทั้งนี้ การขาดทักษะข้อใดข้อหนึ่ งย่อมทาให้สมดุลทางการเงินสู ญเสี ยไปและ
ในที่สุดก็จะกลายเป็ นปัญหาทางการเงินที่บนั่ ทอนความสุ ขในชีวิตไปไม่รู้จบ
สุ ดารั ตน์ พิ ม ลรั ตนกานต์ (2556) กล่าวไว้ว่า การบริ หารการเงิ นส่ ว นบุ คคล หมายถึ ง การบริ ห าร
ทรั พ ยากรทางการเงิ นที่ บุ ค คลมี อยู่ห รื อได้ม าให้บ รรลุ จุ ดมุ่ ง หมายคื อ ให้ไ ด้รับ ความมั่นคงของบุ ค คลและ
ครอบครัว ซึ่ งจะนามาซึ่งความสุ ขและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล การบริ หารการเงินส่ วนบุคคล
เป็ นการบริ หารเงินของบุคคลเพื่อจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ซึ่ งความหวังของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป ในความ
ต้องการของบุคคล “เงิน” จึงเป็ นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้บุคคลได้รับในสิ่ งที่ตนหวังไว้ ดังนั้นการเรี ยนรู ้
ในการจัดระเบี ย บการเงิ นของตนเองและครอบครั วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดผลได้น้ ัน ต้องเริ่ ม ต้นที่ ก าร
วางแผนสาหรับตนเองและครอบครัว จึงจะทาให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต
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ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
วีรยา อิทธิ พฒั น์ภาคิน และ อานนท์ ทับเที่ยง (2562) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกัน
ระหว่างความรู ้สึก ความเชื่อหรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งไม่ว่า
จะเป็ นเชิ งบวกหรื อเชิ งลบที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาตามเป้ าหมายของของบุคคลนั้น กล่าวคือ
ทัศนคติ เป็ นเรื่ องของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการ
เปิ ดรั บ โดยมี ก ารประมวลผลตามแต่ ล ัก ษณะจิ ตใจความนึ กคิ ดของบุ ค คลนั้น ๆ ที่ ไ ด้รับ มาซึ่ ง จะเห็ นได้ว่า
ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้สึกนั้นและถูกแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในช่ วงสถานการณ์ COVID – 19
กุลบุตร โกเมนกุล (2563) กล่าวไว้ว่า ในช่วงเวลานี้ ทวั่ โลก รวมถึงประเทศไทยกาลังเผชิญหน้ากับการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งส่ งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภาครัฐเป็ นอย่างมาก จึงมีการประกาศใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคควบคู่ไปกับการ
เร่ งแก้ไขปัญหาความเป็ นอยูข่ องประชาชน ซึ่งจากการสารวจของ National Endowment for Financial Education
(NEFE) ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า 88% ของประชากรมีความเครี ยดหนักในเรื่ องของการบริ หารเงินส่ วน
บุคคล (Personal Finances) แล้วอีกกว่าครึ่ งของจานวนประชากรมีความกังวลในเรื่ องของเงินเก็บที่ไม่เพียงพอ
จนวิตกไปถึ งความสามารถในการชาระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่ วนของประเทศไทยนั้น องค์กร UNICEF,
UNDP และ UNFPA ก็ได้ทาการสารวจผลกระทบและความต้องการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ใน
สถานการณ์ของโรคโควิด - 19 เพื่อเป็ นข้อมูลเร่ งด่วนให้กบั หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยความกังวลใจ
ของเด็กและเยาวชน 84.66% ชี้ว่า ผลกระทบและความกังวลใจในวงกว้างคือ เรื่ องของสถานะทางการเงิ นของ
ครอบครัวที่ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ซึ่ งจะเห็นได้ชดั ว่า หนึ่ งในปั ญหาใหญ่ที่ตามมาจากการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 คือ ปัญหาบริ หารเงินส่วนบุคคล
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้รายได้ของประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลาย
ธุรกิจต้องปิ ดดาเนินการ บางแห่งต้องปิ ดกิจการลง ทาให้หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ โดยกลุ่มคนที่น่าเป็ น
ห่วงที่สุด คือ กลุ่มคนที่มีหนี้สิน และมีรายได้ที่ลดลง ซึ่งในขณะนี้ก็ยงั มีภาระต้องผ่อนชาระหนี้ตามงวด ๆ
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ธนพร จันทร์สว่าง (2562) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินทุกด้าน มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ในด้านการหารายได้และ
ด้านการออม ส่ วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผน
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ทางการเงินส่วนบุคคล ถ้ารู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษาด้านการออม
สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อายุ ตาแหน่งทางวิชาการ และเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการการจัดการการเงินส่ วน
บุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุ งเทพมหานคร รองลงมา คือ ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ ดังนี้ ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมในครอบครัว สิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน และสิ่ งแวดล้อม
ทางสังคม
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัย
การกาหนดกลุ่มประชากร และการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย (Population)
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชากรที่ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน
5,666,264 คน (ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ,ปี สารวจ 2562)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย (Sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้
กาหนดค่าระดับความเชื่อถือที่ร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คื อร้อยละ 5 โดยใช้การเปิ ดตาราง
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง
เพื่ อ ใช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ มตัว อย่า งแบบสะดวก (Convenience Sample) และใช้
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทาการออกแบบแบบสอบถาม และจัดทาแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งแบบสอบถามจะแบ่ง
รายละเอียดของคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ มีจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มี
จานวน 6 ข้อ
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีจานวนทั้งหมด 3 ข้อ
ส่ วนที่ 4 สถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ด้านรายรับ/รายได้ ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ด้านการออมและลงทุน ด้านหนี้สิน มีจานวน 12 ข้อ
ซึ่งลักษณะคาถามที่ใช้ในส่วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 จะใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัด อันตรภาค หรื อ
ช่วง หรื อประเภทมาตรประมาณค่า และมีการกาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง และขอคาปรึ กษาจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของงานวิจยั ที่
กาหนดไว้
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทดลองใช้กบั กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนา
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่ าที่ได้เท่ากับ 0.7 แสดงถึง
ระดับ ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≥ 1 ซึ่งหากค่าที่ได้ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามี ระดับ
ความเชื่อมันสูง และสามารถนาแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 ข้อมูลในส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ
4.1.2 ข้อมูลในส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ส่ วนที่ 3 เป็ นทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19
ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร และส่วนที่ 4 เป็ นสถานะทางการเงิน
ส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ทาการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติเชิงอนุมาน
4.2.1 เพื่ อศึ ก ษาข้อมู ล ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง ได้แก่ เพศ จะใช้ส ถิ ติ t-test ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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4.2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และอาชี พ จะใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
4.2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทาง
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ของประชากรในกรุ ง เทพมหานคร จะใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.30 และเพศชาย
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.80 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 41 ปี จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.30 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.30 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 และอายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.80 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 และสถานภาพอย่าร้าง/หม้าย จานวน
21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.30 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.00 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.80 และมีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.30 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,000 – 20,000 บาท จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30, 000 บาท ขึ้นไป จานวน 100
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10, 000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมา คือ
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.20 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.30 และประกอบ
อาชีพอื่น ๆ เช่น ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานราชการของหน่วยงานราชการ ขายของออนไลน์ ฯลฯ จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ตามลาดับ
2. ปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงิ นส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ระดับความสาคัญ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงิ นส่ วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญ
เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ( X =
4.06), อันดับที่ 2 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ( X = 3.62) ตามลาดับ
3. ทัศ นคติ ต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่ มี ผลต่อสถานะทางการเงิ นส่ วนบุคคล ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญเกี่ยวกับทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผล
ต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ( X = 4.32) และมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 อยากให้เศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งกระทบต่อการว่างงานและ
ธุ รกิ จขนาดเล็กและกลาง รวมไปถึ งอัตราเงิ นเฟ้ อ และอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาด ฯลฯ ฟื้ นตัวโดยเร็ ว ( X =
4.46), อันดับที่ 2 อยากให้มีมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น การมีสิทธิ์ ได้รับเงินเยียวยา การให้เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่า เป็ นต้น ( X = 4.25), อันดับที่ 3 มีการปรับวิธีการดารงชีวิตใหม่ เช่น รู ้จกั บริ หารเงินออมของ
ตัวเองให้เหมาะสมมากขึ้น หารายได้จากช่องทางอื่น หรื อเปลี่ยนสายอาชีพ เป็ นต้น ( X = 4.24) ตามลาดับ
4. สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ระดับความส าคัญ เกี่ ย วกับ สถานะทางการเงิ นส่ ว นบุคคลในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID - 19 โดยรวม ให้ความสาคัญในระดับมาก ( X = 3.89) และมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญ
เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านรายรับ/รายได้ ( X = 4.13), อันดับที่ 2 ด้านหนี้ สิน ( X = 3.89),
อันดับที่ 3 ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ( X = 3.71), อันดับที่ 4 ด้านการออมและลงทุน ( X = 3.70) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 41 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,000 – 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
ตอนที่ 3 ทัศ นคติ ต่ อ สถานการณ์ COVID - 19 ที่ มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สุด
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ตอนที่ 4 สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรายรับ/รายได้ ด้าน
หนี้สิน ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ด้านการออมและลงทุน ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
ตอนที่ 5 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของสถานะทางการเงิ นส่ ว นบุคคลในช่ วงสถานการณ์
COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ในภาพรวมปั จจัยส่ วน
บุ ค คลด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชี พ
ต่างกัน ทาให้สถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 โดยรวมไม่ต่างกัน
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล การ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ด้านรายรับ/รายได้
2. การรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร และความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ
สถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ด้านรายจ่าย/
ค่าใช้จ่าย
3. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล และทัศนคติต่อ
สถานการณ์ COVID - 19 มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร ด้านการออมและลงทุน ด้านหนี้สิน และโดยรวม
อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาสถานะทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ด้านรายรับ/รายได้ ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ยังมีสถานะ
ทางการเงินส่ วนบุคคลในด้านรายรับ/รายได้ ในระดับที่ดี เนื่ องจากยังมีแหล่งรายได้หลักที่มีความมัน่ คง และ
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การกระตุน้ ให้ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร จากช่องทางออนไลน์มากขึ้น จะทาให้
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีการตระหนักถึงการรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้น หรื อมีแนวคิดที่จะพัฒนาตนเอง
ไปสู่ การหารายได้เสริ มจากแหล่งอื่น มากกว่าการมีรายได้หลักแค่ทางเดียว ซึ่งจะส่ งผลไปถึงเศรษฐกิจที่ดีข้ นึ
1.2 ด้านรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ได้มีการ
วางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายอย่างเป็ นระบบและเหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ ซึ่ งการได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
จากช่องทางออนไลน์มากขึ้น จะทาให้ประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีความตระหนักถึงการ
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรื อมีแนวคิดที่จะวางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่มี
1.3 ด้านการออมและลงทุน ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีการ
วางแผนจานวนเงินที่ตอ้ งเก็บออมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับรายได้ประจา และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
มากกว่าการลงทุน เนื่ องจากมี ความเสี่ ยง มี ผลมาจากการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารมากขึ้น มี ความเข้าใจในแนวคิด
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลมากขึ้น รวมไปถึงทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่อยากให้
เศรษฐกิ จฟื้ นตัวโดยเร็ ว เพราะเศรษฐกิ จที่ ถ ดถอย ทาให้ก ารตัดสิ นใจในการลงทุนน้อยลง และหันไปวาง
แผนการออมที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน
1.4 ด้านหนี้ สิน ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ประชากรในกรุ งเทพมหานคร เริ่ มมีการวางแผนการ
ชาระหนี้ สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยสู งและกาจัดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเลือกก่อหนี้ สินด้วยความจาเป็ น พร้อม
ทั้งติดตามรับรู ้ข่าวสาร และทาความเข้าใจกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล รวมถึงทัศนคติ
ต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่อยากให้เศรษฐกิจฟื้ นฟูข้ นึ ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับดอกเบี้ยในการชาระหนี้
2. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วน
บุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ไม่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
3. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงิ นส่ วนบุคคลในช่ วงสถานการณ์ COVID - 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะแนวคิด
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล และมีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยทราบข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่ องการ
วางแผนทางการเงิน และสถานการณ์ COVID - 19 จากช่องทางออนไลน์ และค้นคว้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
อินเตอร์เน็ต
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4. ผลการศึกษาทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID - 19 ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่ วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID - 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยประชากรในกรุ งเทพมหานคร อยากให้
เศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่ งกระทบต่อการว่างงานและธุ รกิจขนาดเล็กและกลาง รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ฯลฯ ฟื้ นตัวโดยเร็ ว รองลงมาอยากให้มีมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเผยแพร่ ให้ความรู ้ในเรื่ องของแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประโยชน์
ในการจัดทาแผนทางการเงินส่ วนบุคคล รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล เพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด
2. ควรมี การประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้ความรู ้ ต่าง ๆ ผ่านทุกช่ องทางสื่ อ เพื่อรองรั บการเข้าถึ งข้อมูล
ข่าวสารของประชากรได้อย่างทัว่ ถึง
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาออกนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ ี
4. ควรมีการสนับสนุนในการให้ความรู ้ ดา้ นอาชี พเสริ มให้มากขึ้น เช่น เทคนิ คการขายออนไลน์ การ
เป็ นยูทูบเบอร์ การรี วิวสิ นค้า เป็ นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุนการ
เพิม่ รายได้ การกระตุน้ เศรษฐกิจให้ดีข้ นึ
5. ควรให้ความสาคัญในการวางแผนค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น มีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ในแต่ละเดือน เพื่อที่จะสามารถเปรี ยบเทียบและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า และต้องมีการจัดสรรค่าใช้จ่าย
สารองในเหตุจาเป็ น ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ในการออมที่มีผลตอบแทนสู ง และการ
ลงทุ น ที่ มี ผ ลตอบแทนสู ง และความเสี่ ย งไม่ สู ง มากนัก และอาจจะเป็ นการเปลี่ ย นวิ ก ฤตเป็ นโอกาสจาก
ผลกระทบของ COVID - 19 ส่ งผลให้ราคาหุ ้นตกลง ก็สามารถที่จะซื้ อไว้เพื่อเก็งกาไรในอนาคตข้างหน้า หาก
เศรษฐกิจมีการฟื้ นฟูดีข้ นึ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การพักชาระเงินต้น หรื อ การ
พักชาระดอกเบี้ย การรี ไฟแนนซ์ (refinance)
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1.ควรมี ก ารศึ ก ษาตัวแปรปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ผ ลต่ อสถานะทางการเงิ นส่ ว นบุ ค คลในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดื อน
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เป็ นต้น ปั จจัย อื่ น ๆ เช่ น การประมาณรายได้ค่าใช้จ่าย การจัดทาบัญชี ครั วเรื อน เพื่ อจะได้นามาแก้ไขและ
ปรับปรุ งสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงกลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรเลือกกลุ่มประชากรที่แตกต่างจากเดิม หรื อเพิ่มขนาดกลุ่มประชากร หรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาก
เดิมเป็ นเพียงจังหวัดกรุ งเทพมหานครอาจจะต้องเพิ่มเป็ นระดับภาคหรื อระดับประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มี
ความหลากหลาย
3. การเลื อกใช้เทคนิ ค การวิจัย อาจจะเลื อกเครื่ องมื อการวิจัย จากแบบสอบถามเป็ นการสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ หรื อทดสอบ หรื อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น และเลือกใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากแบบเดิม ซึ่งจากเดิมเป็ นการ
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เป็ นแบบปากต่อปาก หรื อแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กฤษฎา เสกตระกูล. (2553). การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล :เมื่อประชาชนมั่งคั่ง ประเทศก็มั่นคง.
สื บค้น 15 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.tsithailand.org/.
กิจติพร สิ ทธิพนั ธุ์. (2553). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการวางแผนทางการส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
(รายงานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
จนัญญา เสถียรโชค. (2563). งบการเงินส่ วนบุคคล เริ่ มด้ วยงบ จบที่อิสระทางการเงิน. [e-book].
ร้านนายอินทร์. สื บค้น 15 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.naiin.com/.
จารอง เงินดี. (2552). จิตวิทยาสังคม. กรุ งเพทฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ปิ ติ ศรี แสงนาม. (2563). เศรษฐกิจติดเชื ้อ “COVID-19” มุม “ปิ ติ ศรี แสงนาม”. สื บค้น 15 พฤศจิกายน 2563.
จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/1690.
รัชนีกร วงศ์จนั ทร์. (2555). การบริ หารการเงินส่ วนบุคคล (พิมพ์ ครั้ งที่ 2).
กรุ งเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
วีรยา อิทธิพฒั น์ภาคิน และ อานนท์ ทับเที่ยง. (2562). การศึกษาทัศนคติในมุมมองของ พนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อการ
ทางานจากที่บ้าน. (รายงานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุทธิดา เลขานุกิจ. (2563). การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่ อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิ ง
พาณิ ชย์ในสถานการณ์ COVID-19. (รายงานวิจยั ). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

