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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช            
(รัชกาลท่ี 9) พระราชทานเป็นแนวทางในการแกไ้ขวิฤตการณ์ทางการเงิน เม่ือปี พ.ศ. 2540 มีบทบาท
ต่อการก าหนดแนวทางในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ
พอเพียงสมดุลและย ัง่ยืน ส่วนหน่ึงของแนวนโยบายตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส่งเสริมให้เกิด
การออมซ่ึงจดัไดว้า่เป็นการวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม การประหยดัอดออมนั้นจะน ามา
ซ่ึ งความสมดุลในการจัดการทรัพยากรและย ังท าให้ มีทรัพยากรใช้อย่ างย ั่งยืนอีกด้วย                            
(มรกต ฉายทองค า, 2557 : 1) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่ “มชัฌิมาปฏิปทา” หรือ 
“ทางสายกลาง” คือ ความพอเพียง ความพอดี ความสมดุล ใชชี้วิตอยา่งพอประมาณไม่สุดโต่งในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง (วิษณุ บุญมารัตน์, 2551 : 20-21) จะเห็นได้ว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนด้วยเช่นกัน ในการน้ีรัฐบาลเองก็มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าวด้วยการจดัให้มีโครงการและการรณรงค์ เพื่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมาโดยตลอดโดยเฉพาะในรัฐบาลปัจจุบนัท่ีน าโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ก็ไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนการออมในสังคมไทยดว้ยการก าหนดให้การออมเป็นหน่ึง
ในค่านิยม 12 ประการท่ี พลเมืองไทยพึงยดึถือและปฏิบติัตาม (มรกต ฉายทองค า, 2557 : 1)  
 เงินออมถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งเงินทุนท่ี
จะน ามาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศไทยมีเงินออมภายในประเทศซ่ึงเป็นฐานเงินทุน
ท่ีเพียงพอ จะช่วยให้การพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศลดลง การกูย้ืมเงินทุนจากต่างประเทศอาจจะ
ท าให้เกิดภาระผูกพนักบัต่างประเทศผูเ้ป็นเจา้ของเงินทุนทั้งในด้านการช าระหน้ีและผูกมดับาง
ประการดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมการวางแผนการเงินหรือการออมเงินใน
ประเทศใหเ้พิ่มข้ึน เพื่อเป็นเงินทุนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอ้ยา่งอิสระ และ
พึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด การมีเงินออมนอกจากจะช่วยสร้างความมัน่คงส่วนบุคคลแลว้ยงัถือเป็น
เร่ืองส าคญัระดบัชาติช่วยลดการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุน ซ่ึงตะท าให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง (จุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั, 2558 : 1)  
 ผลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของส านกังานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561 : 9) ซ่ึงส านกังานสถิติแห่งชาติไดท้  าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตวัอย่างในทุกจงัหวดัทัว่
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ประเทศ จ านวนประมาณ 52,000 ครัวเรือน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยน าเสนอ
เฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ คือ รายไดค้่าใช้จ่าย หน้ีสิน และการกระจายรายไดข้องครัวเรือน ผลการ
ส ารวจพบวา่ การเปรียบเทียบรายได ้ค่าใช ้จ่ายและหน้ีสินต่อรายได ้(ปี 2550-2560) เม่ือเปรียบเทียบ
รายได ้ค่าใชจ่้าย และหน้ีสินต่อรายได ้พบวา่ครัวเรือน ทัว่ประเทศตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 มีรายได้
เฉล่ียมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น ในการยงัชีพ และพบว่ารายได้ และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 
2560 เพิ่มข้ึน เร่ือย ๆ คือรายได้เพิ่มจาก 18,660 บาท เป็น 26,946 บาท และค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มจาก 
14,500 บาท เป็น 21,437 บาท ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาผลต่างของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ใน
ปี2560 พบวา่ รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการยงัชีพ 5,509 บาท ต่อเดือน หรือประมาณ 1,900 
บาทต่อคน (ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย เท่ากบั 2.9 คน) ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นการช าระหน้ี เช่น 
หน้ีเพื่อการซ้ือบา้น/ท่ีดิน หน้ีเพื่อการ อุปโภคบริโภค และรายไดส่้วนท่ีเหลือจากการช าระหน้ี และ
ไม่ไดถู้กใชส้อย ออกไปก็มีเหลือไวส้ าหรับการเก็บออม เป็นตน้ เม่ือเปรียบเทียบหน้ีสินต่อรายได้
ของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 พบวา่ หน้ีสินต่อรายไดใ้นปี 2560 สูงสุดคือ 6.6 เท่าและรายได้
ต ่าสุดอยู ่ในช่วงปี 2554 และ 2558 ซ่ึงเท่ากนัคือ 5.8 เท่า ดงัภาพประกอบท่ี 1 รายได ้ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อเดือน และหน้ีต่อรายไดข้องครัวเรือนปี 2550 - 2560 
 

 
 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561 : 9) 
ภาพท่ี 1.1 รายได ้ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และหน้ีต่อรายไดข้องครัวเรือนปี 2550 - 2560 
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 บุคคลใดมีการวางแผนทางการเงินท่ีดี ยอ่มท าให้บุคคลนั้นมีความมัน่คงทางการเงิน ความ
มัน่คงในการด าเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงินอยา่งย ัง่ยืน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึง
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการด าเนินชีวิตซ่ึงจะช่วยจดัการกบั “เงิน” ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิตแต่จะช่วยจดัการกบั “เงิน” ให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
เพื่อให้บุคคลนั้นมีการ ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุท่ีเกิดจาก “เงิน” อนัน ามาซ่ึง
ความมัน่คงของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อยา่งไรก็ตาม การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของทุกคน และมีความส าคัญต่อบุคคลทุกช่วงอายุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัท่ีสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
รู้จกัหาเงิน (How to Earn) การรู้จกัออมเงิน (How to Save) การรู้จกัใช้เงิน (How to Spend) และการ
รู้จกัท าให้เงินงอกเงย (How to Invest) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 
อย่างเหมาะสมจะช่วยท าให้ทุกคนสามารถจัดการกับเร่ืองเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีแนวทางการวางแผนทางการเงินมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ควรมีการก าหนด
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 2) มีการวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงาน 3) ควรมีการเก็บเงินออมบางส่วน 4) 
ควบคุมการใชจ่้ายเงิน 5) บริหารภาระหน้ี และ6) จดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้และสร้างความเขา้ใจใน
การลงทุน (ทรายทอง เลิศเปียง, 2557 : 17) 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับบุคคลทัว่ไป เพราะสามารถช่วย
ให้การจดัการทางการเงินของแต่ละบุคคลเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด และสามารถท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้งน้ีเงินจะ
เขา้มามีส่วนช่วยอ านวยความสะดวก ในการซ้ือหาส่ิงของจ าเป็นส าหรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั การให้
ความส าคญักบัการวางแผนการเงินเสมือนเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีและมี
ความสุขในบั้นปลายชีวิต ทั้งน้ี วธีิการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่สลบัซบัซ้อนอาจจะเป็นการฝาก
เงินไวก้บัธนาคาร เพื่อกินดอกเบ้ีย แต่ในหลายๆ สภาวะการฝากเงินกบัธนาคารนั้นอาจจะเป็นการ
ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะเงินผลตอบแทนท่ีไดก้ลายเป็นว่า เงินฝากดอ้ยค่าลง เช่น หากภาวะเงินเฟ้อ
หนกัจนอตัราดอกเบ้ีย ท่ีไดรั้บจากการฝากเงินกบัทางธนาคารและหกัภาษีดอกเบ้ียเงินฝากแลว้ยงัต ่า
กวา่ อตัราเงินเฟ้อ จะหมายความวา่เม็ดเงินโตไม่ทนัระดบัราคาสินคา้และบริการ หากไม่ใช่การออม
ในลกัษณะง่าย ๆ ดงักล่าวการบรรลุแผนทางการเงินอยา่งดีจะตอ้งใช่การลงทุนในรูปแบบอ่ืน เพื่อให้
ไดผ้ลมากกวา่ การออมตามปกติ (สัมมา คีตสิน, 2552 : 1) 
 ในปัจจุบนัรูปแบบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนไดมี้การพฒันาอย่าง
มาก โดยมีการให้ความสนใจในการลงทุนนอกเหนือจากการน าเงินไปฝากธนาคาร เพื่อหวงั
ผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย แต่อตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งลดลง และอตัราเงินเฟ้อเพิ่มมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม 
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การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในปัจจุบนันั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการซ้ือหรือ
ครอบครองสินทรัพย ์2) การวางแผนในดา้นของหน้ีสิน 3) การวางแผนการออมและการลงทุน 4) 
การวางแผนผลประโยชน์ของพนกังาน 5) การวางแผนทางภาษี 6) การวางแผนการเกษียณ ทั้งน้ีขั้น
อยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ช่วงอายุ รายได ้เป็นตน้ (อรอนงค ์ไชยบุญเรือง, 2552 : 1) ดงันั้น การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเป็นแนวคิดท่ีท าใหน้กัศึกษาจะตอ้งเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คง
ทางการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่การปลูกฝังการออมและการใชเ้งินท่ีดี ควรมีวนิยัตั้งแต่เด็กๆ เพราะเม่ือเขา้สู่
วยัท างานก็จะตอ้งรู้วิธีการวางแผนการเงินและการจดัสรรเงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในประจ าวนั 
การใช้จ่ายในอนาคตอีกดว้ย ดงันั้น การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นแนวคิดส าคญัท่ีจะท าให้
นกัศึกษาสามารถด าเนินในแต่ละช่วงชีวิตไดอ้ยา่งมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี ความมัน่คงในชีวติหลายๆ 
คนทองถึงการมีรายไดสู้งๆ การมีทรัพยสิ์นเงินทองเป็นจ านวนมาก (นนัทิดา วฒันประภา, 2559 : 1)  
 สถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นองค์กรหรือสถาบนัทางการศึกษาท่ีมี
ความส าคญัมากส าหรับคนหนุ่มคนสาว ท่ีจะผา่นเขา้มาและผา่นออกไป สู่กระแสวงัวนแห่งชีวิตอนั
กวา้งใหญ่ก่อนท่ีคนๆ หน่ึงจะกา้วเขา้สู่ประตูมหาวิทยาลยั เขายงัถูกมองวา่เป็นเด็กนกัเรียนท่ีมีความ
เป็นเด็กๆ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของปกครอง หรือบิดามารดาอยา่งใกลชิ้ด ไดรั้บการอุปถมัภค์  ้าจุน ช้ีน า 
บอกกล่าว ก ากบัและตกัเตือนในแทนจะทุกเร่ือง แต่คร้ันเม่ือเวลาผ่านไป 4 ปีโดยประมาณคนๆ 
เดียวกนันั้นก็จะเดินออกจากประตูมหาวิทยาลยัไปในฐานะบณัฑิต ซ่ึงหมายความว่า ผูร้อบรู้ทั้งใน
ดา้นวิชาการ วิชาชีพและในการด ารงชีวิต พร้อมท่ีจะกระโจนเขา้สู่ตลาดแรงงาน เพื่อประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเอง (สนทยา เขมวรัิตน์ และดวงใจ เขมวรัิตน์, 2552 : 1)  
 มหาวิทยาลยัสยาม เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีถนน
เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 2508 ท่านผูก่้อตั้ง ดร. ณรงค ์
มงคลวนิช ไดมี้ด าริให้เปิดสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาข้ึน และไดรั้บการสถาปนาอยา่งเป็นทางการ 
ภายใต้ช่ือ “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลยั ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัภายใตช่ื้อ “มหาวิทยาลยัสยาม” โดยปัจจุบนั 
มหาวิทยาลยัสยามเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองวิทยฐานะสถาบนัให้จดัการเรียนการ
สอนไดใ้นทุกระดบั คือ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใตส้ังกดัของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยัสยาม (มหาวิทยาลยัสยาม , 
2561 : เวบ็ไซต)์  
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสยามได้จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่างๆ ทั้งส้ิน 49 หลกัสูตร 
โดยแบ่งออกเป็น 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
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นานาชาติ และบณัฑิตวิทยาลยั มีนกัศึกษาอยูใ่นคณะและสาขาวิชาต่างๆ รวมแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15,000 
คน ทั้งน้ี ในแต่ละปีมหาวทิยาลยัสยาม ไดผ้ลิตผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกสังคมไปแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 69,081 คน (มหาวทิยาลยัสยาม, 2561 : เวบ็ไซต)์  
 พฤติกรรมการวางแผนการเงินของนกัศึกษาและครอบครัวท่ีปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยให้
ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชจ่้ายอยา่งถูกตอ้งในทุกแง่ทุกมุ่มของชีวิต เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาและการใชชี้วิตภายในมหาวิทยาลยั โดยสามารถจดัการค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีนกัศึกษาตอ้ง
ใช้ในทุกเร่ืองในระหว่างก าลงัศึกษาอยู่ จะเห็นได้ว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัโดยเฉพาะในเร่ืองทกัษะในการ
วางแผนทางการเงินท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยั เพื่อให้สามารถบรรลุถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่เขา้สู่วยัท างานจนกระทัง่
ถึงวยัเกษียณอาย ุความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการใชจ่้ายในมหาวิทยาลยั จะมีผลต่อวิธีการคิดท่ี
ดีของนกัศึกษาท่ีจะวางแผนทางการเงินตลอดชีวิต ดงันั้น การด าเนินชีวิตของนกัศึกษาท่ีขาดความรู้ 
ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคล ก็คงไม่ต่างกบัการพายเรือท่ีไม่มีเข็มทิศน า
ทาง ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัส าคญัในกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงส าคญัมาก 
นักศึกษาจะตอ้งมีความรู้ในระบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อช่วยในการวางแผนให้เป็น
ระบบ มีแนวทางการคิดในแต่ละขั้นตอนท่ีก าหนด ซ่ึงจะน าไปสู่หนทางแห่งความประสบ
ความส าเร็จอย่างท่ีตั้งใจไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในปัจจุบนัมีหลาย
รูปแบบ เช่น การวางแผนการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย ์การวางแผนดา้นหน้ีสิน การวางแผนดา้น
การออมและการลงทุน เป็นตน้ (สมจิตร์ วิธิยานนท,์ 2558 : 1) จากการศึกษาผลงานวิจยัของสนทยา 
เขมวิรัตน์ (2552 : 48) เร่ืองการวางแผนทางการเงินของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบว่า ระดบัพฤติกรรมของนกัศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการเงินอยูใ่นระดบัมีการปฏิบติั
เป็นบางคร้ัง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1.99 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 ซ่ึงนบัวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมเก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงินในระดบัต ่ามาก 
 การวางแผนทางการเงินถือเป็นเร่ืองส าคญัมากยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนัท่ี
นกัศึกษาจะมองขา้มในเร่ืองน้ี เน่ืองจากการด าเนินชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีค่าครองชีพ
เพิ่มข้ึน อาหาร สินคา้ และบริการต่างๆ มีราคาสูงข้ึน รวมถึงกระแสส่ือโฆษณาต่างๆ ท่ีกระตุน้ให้
บุคคลมีค่านิยมในเร่ืองกรบริโภคนิยมและวตัถุนิยมมากข้ึน ท าใหบุ้คคลไม่ค  านึงถึงการประหยดัขาด
การเก็บออม และการใชจ่้ายอยา่งไม่ระมดัระวงั จนท าให้ประสบปัญหาเก่ียวกบัการเงิน และด าเนินชี
วิจอยู่ไดอ้ย่างไม่มีความสุข (วิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล, 2557 : 303) ดงันั้น การวางแผนทางการเงินจึง
เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อชีวิต และการออมยงัถือเป็นการวางแผนทางดา้นการเงินอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
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มีการแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงมาสะสมเก็บไว ้เพื่อส าหรับเป้าหมายต่างๆ ตามความตอ้งการของบุคคลท่ี
วางไวใ้ห้เป็นจริงข้ึนมาได ้เช่น ทุนการศึกษาต่อ ใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน เก็บไวป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั
ในอนาคต ใช้ซ้ือในส่ิงของหรือสินทรัพยท่ี์ต้องการ เพื่อการลงทุนและเพื่อผลตอบแทน เป็นต้น 
รวมทั้งการออมท าให้ผูอ้อมเกิดความรู้สึกมัน่คงทางดา้นการเงิน มีความปลอดภยัในชีวิต เกิดความ
ภูมิใจท่ีสามารถออมไดย้า่งต่อเน่ือง เห็นคุณค่าของเงิน และมีนิสัยรักการออม นอกจากน้ี เงินออมยงั
ใช้แกปั้ญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดด้ว้ย (สิรินดา กล่ินจนัทร์หอม, 2555) 
เช่น การเจ็บป่วย การเกิดอุบติัเหตุ วิกฤติทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อ ความเส่ียงและความมัน่คงของ
สถาบนัการเงินต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้น บุคคลควรมีระบบหรือวางแผนการออมอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง เพื่อจะไดเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ตนเองและครอบครัวในอนาคตได ้(อนงนาฏ ศุภกิจวณิชกุล 
และประสพชยั พสุนนท์, 2559 : 376) โดยการควบคุมค่าใชจ่้ายไม่ให้มากกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บพยายาม
จดัสรรสัดส่วนรายไดส่้วนหน่ึงไวส้าหรับการออม หรือหาวธีิการเพิ่มรายไดใ้หมี้มากข้ึน 
 บุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุดคือ นกัศึกษาท่ียงัไม่สามารถหารายไดด้ว้ยตนเอง เพราะอยู่
ในช่วงท่ีก าลงัศึกษา ซ่ึงรายได้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้มาจากผูป้กครอง อาจจะได้รับเป็นราย
สัปดาห์หรือรายเดือน ส่วนจ านวนเงินไดรั้บนอ้ยหรือมากข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและฐานะการเงินของ
ครอบครัวแต่ละบุคคล (ปพิชญา บุญศรี, 2555) แต่พฤติกรรมของนกัศึกษาภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัด ารงชีวิตอยา่งไม่พอเพียง มีการใชจ่้ายเงินในแต่ละวนัค่อนขา้งมากตามค่านิยม มีการบริโภค
ท่ีเกินวยัและฐานะท่ียงัไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้มีความอยากได้อยากท าในส่ิงท่ีน ามา
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และแสดงตนเองให้เห็นถึงความมีฐานะทางครอบครัว ซ่ึงสวน
ทางกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปานทิพย ์แสนสง, 2557) เช่น การรับประทานอาหารราคาแพงใน
ห้างสรรพสินค้าหรือภตัตาคารหรูๆ ความบนัเทิงการชมภาพยนตร์ เล่นเกมส์ออนไลน์ เท่ียวใน
สถานท่ีกลางคืน ซ้ือเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัตามแฟชัน่  ซ้ือหรือเปล่ียนเทคโนโลยีโทรศพัท์ และ
คอมพิวเตอร์พกพาท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ เน่ืองจากนกัศึกษาเป็นช่วงท่ีตอ้งการการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ 
ตอ้งการเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคม ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยเกินความ
จ าเป็นไม่ค  านึงถึงการใชจ่้ายอยา่งเหมาะสม และไม่รู้จกัการประหยดั และอดออม (วนัดี หิรัญสถาพร 
และคณะ, 2558) 
 จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งมากในการด าเนินชีวิต นอกเหนือจากสถาบนัครอบครัวท่ีจะปลูกฝังการวางแผนทางการเงินแก่
นักศึกษาให้รู้จกัการอดออมและความพอเพียง เพราะในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา เม่ือส าเร็จ
การศึกษาออกไปการท างาน สามารถจดัการกบัรายไดข้องตนเองได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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มหาวทิยาลยัสยาม เพื่อหาแนวทางท่ีจะน าไปสู่การบริหารจดัการเงินในการประกอบธุรกิจในอนาคต
ต่อไป  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  
 
1.3 ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยามเป็นอยา่งไร  
 2.  พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยามเป็นอยา่งไร  
 
1.4 กรอบแนวควำมคิด 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม” ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรตน้หรือตวัอิสระและตวัแปร
ตามในงานวจิยัไวด้งัน้ี  
 1. ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัชั้นปี, สาขาวิชา / คณะวิชา, รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และแหล่งท่ีมาของรายไดอ่ื้นๆ    
  1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
ได้แก่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, วตัถุประสงค์การจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย ด้านการหารายได้, ด้านการออม, ด้านการลงทุน, ด้านการใช้จ่าย, ด้านการวางแผน
เกษียณ 
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ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตการวจิยัดา้นเน้ือหา 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึง
ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม  จะ
ศึกษาศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัชั้นปี 
4. สาขาวชิา / คณะวชิา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
6. แหล่งท่ีมาของรายได ้

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรม
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน 

1. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล 
2. วัต ถุ ป ระส งค์ ก า ร จัดก าร
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
3 .  รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 
 

พฤติกรรมกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษำ 
1. ดา้นการหารายได ้
2. ดา้นการออม 
3. ดา้นการลงทุน 
4. ดา้นการใชจ่้าย 
5. ดา้นการวางแผนเกษียณ 
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  1.1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
  1.2 ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 2. ขอบเขตการวจิยัดา้นประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
สยาม จ านวน 400 คน  
 3. ขอบเขตการวจิยัดา้นระยะเวลา 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม” ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 4 เดือน 
ระหวา่งเดือน กนัยายน 2561 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
1.6 สมมติฐำนงำนวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม” ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมุติฐานงานวจิยัมีดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา  
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เพศ, อายุ,
ระดบัชั้นปี, สาขาวชิา / คณะวชิา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และแหล่งท่ีมาของรายได ้
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี  หมายถึง นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวทิยาลยัสยาม 
 3. มหาวิทยาลยัสยาม หมายถึง มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีตั้งอยูถ่นนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดงัน้ี  
  4.1 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง 
ความสามารถในการจ า และเขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีบุคคล ไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อ ๆ 
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กนัมา ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วน บุคคล และความส าคญัของการจดัการเงิน
ส่วนบุคคล 
  4.2 วตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหมายถึง ความมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายของแต่ละบุคคลในการจดัการการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การจดัการกบัรายรับ รายจ่ายของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และความสามารถท่ีจะบรรลุ เป้าหมายในการด าเนินชีวิต และเป้าหมาย
ทางการเงินตามท่ีตอ้งการได ้
  4.3 รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหมายถึง แบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
เป็นองคป์ระกอบหรือเป้าหมายในการจดัการการเงินส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เป้าหมายระยะสั้น ไดแ้ก่ 
เป้าหมายการใชจ่้ายประจ าวนั เพื่อการด า รงชีวติ และเป้าหมายระยะยาว ไดแ้ก่ เป้าหมายเพื่อสร้างฐานะ
และความมัน่คงทางการเงิน 
 5. พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง กระบวนการในการจดัการกบัเงิน
ของบุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการในดา้นต่างๆ เช่น การหารายได ้การออม 
การลงทุน การใชจ่้าย วางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ เป็นตน้ 
  5.1 ด้านการหารายได้ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือ
บริการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น เงินเดือน เป็นตน้ 
  5.2 ดา้นการออม หมายถึง วิธีการเก็บเงินส าหรับวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เก็บไวใ้ชใ้น
อนาคตเพื่อ ความสะดวกในการใชจ่้าย เพื่อความปลอดภยัและเพื่อไม่ให้เงินเก็บสูญหายหรือลดจ านวน
ลง เป็นตน้ 
  5.3 ด้านการลงทุน หมายถึง วิธีเพิ่มค่าของเงินท่ีมีอยู่ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ซ้ือ
สังหาริมทรัพยเ์ป็น ตน้ โดยยอมแลกความเส่ียงท่ีมีเพิ่มเขา้มากบัโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
  5.4 ด้านการใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน เช่น ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการ
ด ารงชีวติประจ าวนั เป็นตน้  
  5.5 ดา้นการวางแผนเกษียณ หมายถึง การค านวณค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณ แลว้มาประเมิน
วา่ในปัจจุบนัมีรายรับเท่าไหร่และรายจ่ายเท่าไหร่ จากนั้นก็จดัการวางแผนการเงิน โดยแบ่งส่วนหน่ึง
เป็นเงินท่ีใชเ้ก็บเพื่อเกษียณอายุ รวมถึงแบ่งเงินอีกจ านวนหน่ึงไวใ้ชล้งทุนหรือเขา้กองทุนเพื่อการออม     
ต่าง ๆ 
 
1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม โดยหน่วยงานท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ คือ หน่วยงาน
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ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาชนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลต่างๆ  
 2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัสยาม โดยหน่วยงานท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้คือ หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงสถาบนัการเงินในการพฒันารูปแบบการ ออมให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม” ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารต่างๆ น ามา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดทางการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น
ประเด็น ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.2 วตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.3 ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
  1.4 ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.5 ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.6 เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.7 ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.8 สาเหตุท่ีบุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
  1.9 ทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.10 แนวคิด และทฤษฎีของการลงทุน 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
  2.1 ความหมายของพฤติกรรม 
  2.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
  2.3 ประเภทพฤติกรรม 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer behavior) 
  2.5 ทฤษฎีโครงสร้างการหนา้ท่ีนิยม (Structural-Functional Theory) 
  2.6 ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & 
  Motivation) 
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัสยาม 
  3.1 ประวติัความเป็นมา 
  3.2 สถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยั 
  3.3 ปณิธาน / วสิัยทศัน์ / พนัธกิจ 
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  3.4 ตราสัญลกัษณ์ 
  3.5 สีประจ ามหาวทิยาลยั 
  3.6 ตน้ไมป้ระจ ามหาวทิยาลยั 
  3.7คณะ / สาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัในประเทศ 
  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นวิธีการท่ีบุคคล
น ามาใช้ในการบริหารจดัการกบัเงินของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลกัก็คือ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตตามท่ีต้องการหรือท่ีก าหนดไว  ้นักวิชาการให้ความหมายของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ไวด้งัน้ี  
 สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2552 : 8) ใหค้วามหมาย
ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้่า การวางแผนทางการเงินเป็นการพยายามเช่ือมช่องว่าง
ทางดา้นการเงินระหวา่ง “เราอยู ่ณ ท่ีใดในปัจจุบนั” กบั “เราตอ้งการไป ณ ท่ีใดในอนาคต” ภายใต้
เง่ือนไขขอ้จ ากดัเฉพาะของแต่ละ บุคคล การจดัท าแผนให้แต่ละบุคคลไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได ้เพราะตอ้งการกลุ่มความรู้ และทกัษะพิเศษต่างๆ (a whole set of special skills and 
technical knowledge) เช่น การลงทุนใน หลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน ประกนัชีวติ อสังหาริมทรัพย ์การ
จดัการมรดก และการวางแผนภาษี เป็นตน้ 
 ทิฆมัพร โคตรทศัน์ (2553 : 21) ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้่า 
การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning Efficiency) หมายถึง การจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ 
ทางดา้นการเงินเป็นการล่วงหนา้ เพื่อเป็นแนวทางหรือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของธุรกิจ
ในอนาคต 
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต ์(2555 : 16-18) ใหค้วามหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ไวว้่า การบริหารทรัพยากรทางการเงินท่ีบุคคลมีอยู่หรือได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ให้ได้รับ
ความมัน่คงของบุคคลและครอบครัว ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความสุขและและความมีเสถียรภาทางการเงิน
ของบุคคล 
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 Hallman and Rosenbloom (2000) ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้า่ 
“เป็นกระบวนการประเมินสรรคส์ร้าง และน าแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบติั เพื่อใหเ้กิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินท่ีแต่ละบุคคลตอ้งการ ให้บรรลุภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่
ละบุคคล” 
 Altfest (2007) ใหค้วามหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้า่ การวางแผน การเงิน
ส่วนบุคคลเป็นกระบวนการในการจดัการกับเงินของ บุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินท่ีตอ้งการ 
 กล่าวโดยสรุป การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดแนวทางการใช้เงินอยา่งมีทิศทางให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินเหมาะสมกบั
รายไดท่ี้ไดรั้บและเพื่อใหเ้กิดความมัง่คัง่ทางเงินในอนาคต 
 ณัฐพล นิมมานพชัรินทร์(2549) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึงการ
คน้หาทางเลือกเพื่อสนบัสนุนกระบวนการในการตดัสินใจล่วงหน้าเก่ียวกบัปริมาณและเวลาของ
เงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจดัสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และ
ผูรั้บผดิชอบประกอบการจดัการความเส่ียงต่างๆ ทางการเงิน 
 ศิรินุช อินละคร (2548) ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไวว้่า เป็น
กระบวนการในการจดัการกบัเงินของบุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการโดย
เป้าหมายของบุคคลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1. เป้าหมายท่ีเก่ียวกับเงิน (Financial Goals) หรือเรียกว่า “เป้าหมายทางการเงิน” เป็น
เป้าหมายท่ีสามารถก าหนดในรูปตวัเงินได ้และหากบรรลุเป้าหมายทางการเงินจะทาให้บุคคลมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัตามสถานะภาพของบุคคล
รวมทั้งสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น เช่น ต้องการเก็บเงินซ้ือบ้าน ต้องการเก็บเงินไวเ้ป็น
ทุนการศึกษาบุตร ตอ้งการเก็บเงินไวส้าหรับใชจ่้ายในช่วงเกษียณอายุตอ้งการมีเงินเพียงพอสาหรับ
ใชจ่้ายในชีวติประจาวนั ส่ิงส าคญัท่ีจะทาให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการไดคื้อ“เงิน”
ดงันั้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ
ได ้
 2. เป้าหมายท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน (Non – Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ียากท่ีจะก าหนดใน
รูปตวัเงินไดเ้ช่น ตอ้งการให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข ตอ้งการช่วยเหลือผูย้ากไร้ตอ้งการช่วยเหลือ
สัตว์ท่ีถูกทิ้ง ซ่ึงบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีได้โดยอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้เงินเลย
 วตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
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 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2554 : 5-6) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไวด้งัน้ี  
 1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจดา้นการเงินรู้และเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของ “เงิน” ใน
ระบบเศรษฐกิจ และเขา้ใจส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเงินส่วนบุคคล เช่น เงินสด เช็ค บตัรเดบิต บตัร
เครดิต สินเช่ือ และบริการทางการเงินใหม่ๆ เช่น บริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele banking) หรือ
การด าเนินการธุรกิจการคา้บนอินเทอร์เน็ต (Ecommerce) เพื่อให้สามารถตดัสินใจทางการเงินใน
การด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2. เพื่อให้มีความสามารถด้านการเงิน  สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งคนรอบรู้และเฉลียวฉลาด รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถบริหารการเงินใน ชีวติประจ าวนัและแกไ้ขปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจดัหาเงิน การใชจ่้ายเงิน 
อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
รวมทั้งเข้าใจผลกระทบอนัเกิดจากการละเลย ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  
 4. เพื่อให้รู้วิธีการบริหารและจัดการ“เงิน” รู้และสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และสถานะ ของแต่ละบุคคลในการจดัหาเงิน การออม การ
ใชจ่้าย การลงทุน โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ผลตอบแทนและผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 
 กล่าวโดยสรุป วตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ การก าหนดการใช้
จ่ายเงินในกิจการต่างๆ เพื่อให้มีความรู้และความเขา้ใจดา้นการเงินรู้และเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ี
ของ “เงิน” 
 ความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553 : 4-5) ไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้า่ 
เน่ืองจากการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าว ันของแต่ละบุคคล และมี
ความส าคญัต่อบุคคลทุกช่วงอายุ ดังนั้น แต่ละคนจึงควรต้องมีการวางแผนการเงินซ่ึงถือเป็น
กิจกรรมท่ี เกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิต การวางแผนการเงินจึงมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่คง
ทางการเงิน ความ มัน่คงในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจน
สามารถตอบสนองเป้าหมายท่ี แต่ละบุคคลตอ้งการได ้อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงของครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงสามารถสรุปความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 
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 1. สร้างความมัง่คัง่ มัน่คง ให้กบัชีวิตของบุคคล และครอบครัว การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลเป็นแนวทางในการวางแผนอย่างถูกตอ้งในการจดัหาเงิน การ เก็บออม การบริหารรายจ่าย 
และการน าเงินไปลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความมัง่คัง่ทางการเงินและมัน่คงใน ชีวิตอนัจะน ามาซ่ึง
ความสุขในการด าเนินชีวิตของบุคคลและครอบครัว เช่น บุคคลมีวิธีการหารายไดท่ี้ดี ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง มีวนิยัในการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ รู้จกัควบคุม รายจ่าย ท า
ให้มีเงินออมเพิ่มข้ึน และมีการวางแผนการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนได้สูงข้ึน 
ตลอดจนรู้จกัวางแผนป้องกนัความเส่ียงส าหรับชีวิตและสินทรัพยโ์ดยการวางแผนประกนัภยัเพื่อ
รองรับ เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด อีกทั้งมีการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายลง นอกเหนือจากน้ียงัมี
การเตรียมเงิน ไวใ้ช้ส าหรับวยัเกษียณอย่างเพียงพอไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือผูอ่ื้น และเตรียม
แผนการส่งมอบมรดกให้รุ่นลูกหลาน หากท าไดอ้ยา่งท่ีกล่าวมาน้ี ก็จะส่งผลให้บุคคลมีความมัง่คัง่ 
มัน่คง และมีความสุขใหก้บัชีวติได ้ 
 2. ตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได ้การวางแผนการเงินท่ีดี
และมีการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ีได้วางไว ้จะช่วยให้บุคคลบรรลุ เป้าหมายท่ีตอ้งการได้ เช่น 
วางแผนการเงินส าหรับการศึกษาต่อ วางแผนการเงินส าหรับการซ้ือบา้น ซ้ือ รถ วางแผนการเงิน
ส าหรับการแต่งงาน วางแผนการเงินส าหรับวยัเกษียณอาย ุเป็นตน้  
 3. สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลจะก่อให้เกิดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญทางดา้น การวางแผนการเงินส่วน
บุคคล (Personal Financial Planner) ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน า และช่วยวางแผน ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง 
เพื่อน หรือลูกคา้ เป็นตน้  
 4. เป็นรากฐานเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เม่ือบุคคลสามารถ
วางแผนการเงินและน าไปปฏิบติัจนบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าใหมี้ สุขภาพทางการเงินท่ีดี มี
ความมัง่คัง่และมัน่คงในการด าเนินชีวิต ไม่ก่อให้เกิดภาระกบัสังคม เพราะทุกคน รู้จกัหา รู้จกัออม 
รู้จกัใช้ รู้จกัขยายผล เกิดการลงทุนสร้างความเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ และเม่ือมี เพียงพอ
ส าหรับตนเองแลว้รู้จกัแบ่งปันให้กบัสังคม ไม่ก่อปัญหาคดีความทางดา้นสินทรัพยใ์นสังคม ก็จะ 
ส่งผลใหป้ระเทศชาติมีความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556 : 14) ไดใ้ห้ความส าคญัของการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองมือควบคุมการใช้จ่าย เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคสินคา้ และบริการของ
บุคคลมีมากมายไม่จ  ากดั หากไม่สามารถควบคุมใหดี้ จะก่อใหเ้กิดภาวะหน้ีสินได ้
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 2. ก่อให้เกิดการออมเงิน เพราะการวางแผนการเงินจะท าให้บุคคลทรายรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้ งหมด ว่าเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็นหรือฟุ่มเฟือย จึงท าให้บุคคลสามารถควบคุมรายจ่ายได้อย่าง
เหมาะสม จนมีเงินเหลือเพื่อการออมได ้
 3. เป็นเคร่ืองมือป้องกนัปัญหาหน้ีสิน เพราะการวางแผนการเงินท่ีดีจะท าใหบุ้คคลมีการใช้
จ่ายอยา่งรอบคอบ ตามฐานะของตนจึงไม่ตอ้งเผชิญกบัภาระหน้ีสิน 
 4. เป็นเคร่ืองมือสร้างความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเม่ือบุคคลมีรายไดสู้ง
กวา่รายจ่ายก็จะมีเงินออมมากพอท่ีจะสร้างความมัน่คงใหก้บัครอบครัวได ้
 5. ช่วยท าให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามความเป็น
จริง เพราะเม่ือมีการวางแผนทางการเงิน จะช่วยท าให้บุคคลทรายรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแต่ละ
เดือนวา่เป็นเท่าไร จึงท าให้บุคคลสามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนเองไดต้รงตามความ
เป็นจริง จนเกิดการระมดัระวงัการใชจ่้ายไม่ใหเ้กินตวั 
 กล่าวโดยสรุป ความส าคญัของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากการเงินส่วนบุคคล
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล เพื่อให้คนมีการวางแผนการเงินของตนเอง
และครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งเสริมให้คนตระหนกัถึงความส าคญัในการใชจ่้ายอยา่งถูกตอ้ง ทุก
แง่ทุกมุมของชีวติ จะก่อใหเ้กิดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นการวางแผนการเงิน 
 ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี  
 กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552 : 13-14) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไวว้่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมี ความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมรวมทั้งรู้จกัน าเคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากข้ึน โดยการ
บริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของ บุคคลใน 6 ลกัษณะ ดว้ยกนัคือ 
 1. การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Financial Health) ซ่ึงได้แก่การมีงานท าท่ี
เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ท่ีมัน่คง รู้จกัวางแผนใช้จ่ายท างบประมาณตลอดจนการรู้จกัเลือกใช้
เครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็นอยูข่องชีวติอีกดว้ย 
 2. การรู้จกัใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงินเป็นในทุกด้านไม่ว่า
เร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอ่ืนๆ 
 3. การใช้เงินเพื่อท่ีอยู่อาศยั (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีท่ีพานักอนัสุขสบาย 
และปลอดภยั อีกทั้งเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหลาย 
 4. การสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติและทรัพยสิ์นดว้ยการท าประกนัภยั (Insurance Program) 
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 5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลกัทรัพยล์งทุน 
และสถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม  
 6. การวางแผนการเงินส าหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่คงและสุข
สบายตลอดชัว่อายขุยัของบุคคล 
 รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553 : 6) ไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไว้
ว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจัดการการเงินท่ีส าคัญๆ ของบุคคล
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การวางแผนการบริโภคอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ (Consumption Planning) เร่ิมตน้จาก
การมีงานท าท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ท่ีมัน่คง รู้จกัเก็บออม ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้ง บริโภคและ
อุปโภค บริหารรายไดแ้ละรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างความ มัง่
คัง่และความมัน่คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว  
 2. การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนัภยั (Insurance Planning) เป็นการสร้าง
ความมัน่คงให้กบัชีวิตและสินทรัพยข์องบุคคล โดยการวางแผนบริหารความ เส่ียงของชีวิตและ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท่ี์อยูใ่นความครอบครอง และเป็นหลกัประกนัใน ชีวิตและ
บุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลรับผดิชอบ  
 3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐมอบให้ 
โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี ซ่ึงสามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีประหยดัไดจ้ากการวางแผนภาษีไป
ลงทุนสร้างสินทรัพยแ์ละความมัน่คงใหก้บัชีวติได ้ 
 4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นการเพิ่มรายไดจ้ากการลงทุน โดยการ
น าเงินออมท่ีสะสมไวไ้ปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม เพื่อแสวงหาอตัราผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนส าหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใตค้วามเส่ียง และเง่ือนไขการลงทุนของแต่ละ
บุคคล  
 5. การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมการส าหรับชีวิต
หลงัจากเกษียณอายแุลว้ ให้มีช่วงชีวิตเกษียณอยา่งสุขเกษม มี สินทรัพยม์ากพอส าหรับใชจ่้ายในวยั
เกษียณ มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่เป็นภาระใหแ้ก่ลูกหลานและสังคม  
 6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็นการวางแผนกระจายความมัง่คัง่ให้กบัทายาท
รุ่นต่อไป หรือวางแผนมอบมรดกเป็น สาธารณะกุศลให้กบัสังคม เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งผูมี้สิทธิท่ีจะไดรั้บมรดกภายหลงัจาก เจา้ของมรดกเสียชีวติแลว้ 
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 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555 : 16-18) ไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลไวว้า่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของ
บุคคลดงัต่อไปน้ี  
 1. การวางแผนการบริโภคอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ (Consumption Planning) เร่ิมตน้จาก
การมีงานท าท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ท่ีมัน่คง รู้จกัเก็บออม ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้ง บริโภคและ
อุปโภค บริหารรายไดแ้ละรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างความ มัง่
คัง่และความมัน่คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว  
 2. การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนัภยั (Insurance Planning) เป็นการสร้าง
ความมัน่คงให้กบัชีวิตและสินทรัพยข์องบุคคล โดยการวางแผนบริหารความ เส่ียงของชีวิตและ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท่ี์อยูใ่นความครอบครอง และเป็นหลกัประกนัใน ชีวิตและ
บุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลรับผดิชอบ  
 3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐมอบให้ 
โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี ซ่ึงสามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีประหยดัไดจ้ากการวางแผนภาษีไป
ลงทุนสร้างสินทรัพยแ์ละความมัน่คงใหก้บัชีวติได ้ 
 4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นการเพิ่มรายไดจ้ากการลงทุน โดยการน า
เงินออมท่ีสะสมไวไ้ปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม เพื่อแสวงหาอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน
ส าหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใตค้วามเส่ียง และเง่ือนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล  
 5. การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมการส าหรับชีวิต
หลงัจากเกษียณอายแุลว้ ให้มีช่วงชีวิตเกษียณอยา่งสุขเกษม มี สินทรัพยม์ากพอส าหรับใชจ่้ายในวยั
เกษียณ มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่เป็นภาระใหแ้ก่ลูกหลานและสังคม  
 6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็นการวางแผนกระจายความมัง่คัง่ให้กบัทายาท
รุ่นต่อไป หรือวางแผนมอบมรดกเป็น สาธารณะกุศลให้กบัสังคม เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งผูมี้สิทธิท่ีจะไดรั้บมรดกภายหลงัจาก เจา้ของมรดกเสียชีวติแลว้ 
 กล่าวโดยสรุป ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 1) การสร้างฐานะ
ความมัน่คงทางการเงิน 2) การรู้ในการจดัการเงินอยา่งชาญฉลาด 3) การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 4) การ
สร้างความมัน่คงให้แก่ชีวิตและทรัพยสิ์นดว้ยการท าประกนัภยั 5) การลงทุนประเภทต่างๆเลือก
หลกัทรัพยล์งทุนและสถาบนัท่ีจะลงทุนให้เหมาะสม และ 6) การวางแผนการเงินส าหรับอนาคต
ยามปลดเกษียณ 
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 ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี  
 พนมพล สุขวฒันทรัพย์ (2558 : 16-17) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลไวว้า่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะเป็นตวัก าหนดทิศทาง และการตดัสินใจ
ทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการไดห้ากบุคคลใดเร่ิมตน้ท าการ
วางแผนทางการเงินเร็วมีการปฏิบติัตามอยา่งมีวนิยัและสม ่าเสมอแลว้ บุคคลนั้นก็จะเขา้ใกลค้วามมี
อิสรภาพทางการเงินไดม้ากข้ึน แผนการเงินหลกัๆ ท่ีส าคญัท่ีควรวางแผนเร่ิมปฏิบติัมีดงัน้ี  
 1. แผนการออม บุคคลควรท าการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบดา้นท่ีมีมากกวา่การฝาก 
ธนาคารไม่วา่จะเป็นพนัธบตัร สลาก สหกรณ์แลว้เลือกช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงแต่ละช่องทาง 
ในการออมก็จะมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทนท่ีสูงก็จะมาพร้อมกับความเส่ียงท่ี 
เพิ่มข้ึนเสมอท่ีส าคญัตอ้งทาการออมอย่างพอเหมาะพอดีและสอดรับกบัเง่ือนไขทางการเงิน เพื่อ
ไม่ใหรู้้สึกวา่การออมเป็นภาระและสามารถทาการออมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
 2. แผนการลงทุน บุคคลจะตอ้งไม่ลืมกฎการกระจายความเส่ียงเช่นเดียวกบัการออม คือ 
เลือกลงทุนในช่องทางท่ีมีความเส่ียงในระดบัท่ีรับไดแ้ลว้ศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของการลงทุนนั้นอย่าง 
รอบดา้น ซ่ึงแผนการลงทุนในแต่ละปีก็อาจจะถูกปรับเปล่ียนให้สอดรับกบัสถานการณ์และตวัแปร 
ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การลงทุน เช่น ถา้หากบุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากบั 
ความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการลงทุนระยะยาวเป็น 
หลกัของการลงทุนท่ีจะท าใหเ้งินของบุคคลงอกเงยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 3. แผนการบริหารหน้ีแผนน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทาเพื่อปลดเปล้ืองภาระหน้ีสิน โดยจะ 
เร่ิมตน้ด้วยการท่ีบุคคลต้องรู้เร่ืองหน้ีก่อนว่ามีหน้ีรวมทุกประเภททั้งหมดเท่าไหร่ เม่ือตั้งใจจะ 
สะสางหน้ีกอ้นเดิม ตอ้งหยุดสร้างหน้ีกอ้นใหม่หรืออยา่สร้างหน้ีเพิ่มส าคญัท่ีสุดคือตอ้งรู้จกัใช้จ่าย 
และควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาเป็น ระมดัระวงัการใชจ่้ายให้มากข้ึน และหาวิธีปลดหน้ีอยา่งค่อยเป็น 
ค่อยไป จดัลาดบัความส าคญัของหน้ีท่ีตอ้งเร่งชาระก่อนหลงั  
 4. แผนบริหารความเส่ียง ไม่มีใครสามารถป้องกนัความเส่ียงทุกๆอย่างท่ีจะตอ้งเผชิญใน 
ชีวิตได้ แต่ก็มีหนทางท่ีจะสามารถป้องกนัความเส่ียงทางการเงินได้ ซ่ึงความเส่ียงทางการเงินท่ี 
ส าคญัๆนั้นเกิดจากการเกิดอุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย และความตาย ความเส่ียงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนจะ 
สร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอย่างมาก ดงันั้นบุคคลจึงควรวางแผนบริหารความเส่ียงไวด้ว้ย
โดยการทาประกนัชีวิต เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กบัคนท่ีอยู่ขา้งหลงั หรือสร้างความเส่ียงทาง 
การเงินใหก้บัครอบครัว  
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 5. แผนเกษียณ ดว้ยเทคโนโลยแีละความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์ท าใหมี้การ คาดการณ์
ว่าในอนาคต อายุเฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวข้ึนไปอีก ท าให้บุคคลตอ้งวางแผนการเงิน เพื่อวยั
เกษียณ เป็นการรับมือกบัช่วงชีวิตท่ียาวข้ึน ท่ีจะตอ้งใชเ้งินมากข้ึน เน่ืองจากชีวิตในช่วงน้ีจะ ไม่มี
รายไดป้ระจ าท่ีเคยไดรั้บ สุขภาพร่างกายก็เร่ิมถดถอยลง ท าให้ตอ้งมีเงินจานวนมากไวใ้ชจ่้าย ตอน
แก่ จึงตอ้งมีการวางแผนท่ีจะมีเงินเพื่อเตรียมไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลในยาม แก่
ชราหรือในยามท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ไดน้อกจากน้ีการก าหนดจานวนเงินทุนในอนาคต บุคคล ควร
ทราบระยะเวลาก่อนท่ีจะถึงก าหนดเกษียณอาย ุเพื่อก าหนดเงินออมสะสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจาก
อาชีพท่ีแตกต่างกันย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตท่ีต่างกัน (บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนเอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน), ม.ป.ป.)  
 6. วางแผนภาษีอากร มีผูมี้รายไดจ้  านวนมาก วางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลงัจากท่ี 
พบวา่ ส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอนัควรเน่ืองจากไม่ไดท้  าการศึกษาล่วงหนา้ ทั้งท่ีมีหลากหลาย 
ช่องทางท่ีจะช่วยในการประหยดัภาษีไดแ้ละรัฐก็เปิดโอกาสให้ใชสิ้ทธิตามกฎหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ไม่วา่จะเป็นประกนั เงินผอ่นบา้น กองทุนสารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement 
Mutual Fund) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็นตน้ ซ่ึงหากบุคคลทา 
การวางแผนไวเ้ป็นอย่างดีก็จะพบว่าสามารถช่วยประหยดัภาษีได้เยอะในแต่ละปี และถือว่าน่า 
เสียดายสาหรับอีกหลายคน ท่ีแมจ้ะมุ่งมัน่กบัการออมและการลงทุน ภายใตก้ลยุทธ์ทุกรูปแบบ แต่ 
กลบัมองขา้มปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงนัน่คือการเสียภาษี 
 กล่าวโดยสรุป ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทาง และการตดัสินใจทางการเงิน และมีการปฏิบติัตามอยา่งมีวินยั
อยา่งสม ่าเสมอ 
 เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี  
  เพรียว เสรีรักษ์ (2559 : 11-12) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง และเป้าหมายทางการเงินระยะ
ยาว ดงัน้ี 
 1. เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นมีระยะเวลาในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตั้งไว ้
ภายในเวลา 3 ปี โดยส่วนใหญ่เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอบสนองต่อความ
สะดวกสบาย ตอ้งการใหต้นเองและครอบครัวมีชีวติความเป็นอยูท่ี่สุขสบายข้ึน  
 2. เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง เป็นการเตรียมเพื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายทางการเงินระยะ
ยาว เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง มีระยะเวลาส าหรับการท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายทางการเงินท่ีตั้ง
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ไวภ้ายใน 3-7 ปี เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นเน้นความสุขสบาย ในปัจจุบนัขณะท่ีเป้าหมายทาง
การเงินระยะกลางเนน้ท่ีการสร้างสินทรัพยอ์นัก่อนให้เกิดความมัง่คัง่เพิ่มพูนมากข้ึน และยงัมีส่วน
ใหชี้วติสุขสบายมากข้ึน 
 3. เป้าหมายทางการเงินระยะยาว คือเป้าหมายทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสุด แต่คนส่วนใหญ่
มกัจะละเลย เพราะเห็นผลช้ีไม่ทนัใจเป้าหมายทางการเงินระยะยาวเป็นส่ิงท่ีส าคญั จึงไม่ควรจะ 
ละเลยจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวอย่างเคร่งครัด เพื่อท่ีจะท าให้การใช้ชีวิต
ภายหลงัการเกษียณอายไุม่ขดัสนทางการเงิน 
 วีรชยั ผอ่งศรี (2559 : 17) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควร
มีการก าหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงถา้หวงัจะให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีก็ควรมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น (Short – Term Financial Planning) 
เอาไวแ้ต่ถา้มุ่งหวงัจะให้ครอบครัวมีรากฐานท่ีมัน่คงและตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลายของ
ชีวิตก็ต้องเตรียมการวางแผนการเงินระยะยาว(Long – Term Financial Planning) ไวด้้วยในการ
วางแผนทางการเงินท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จกัน า
เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใช้ให้เป็น ประโยชน์
เพื่อใหก้ารวางแผนดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน 
 อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560 : 6) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดงัน้ี  
 เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคล สามารถ
ทาใหส้ าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ นัน่คือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนน้ีตอ้งการซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศ 
ตอ้งการเก็บเงินไปเท่ียวต่างจงัหวดั 
 เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคล ตอ้งการ
ใน 5 – 20 ปีขา้งหน้า หรือเป็นเป้าหมายท่ีบุคคลต้องใช้เวลานานในการสะสมเงินเพื่อให้  บรรลุ
เป้าหมาย เช่น ตอ้งการเก็บเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ ตอ้งการเก็บเงินไวเ้ป็นทุนการศึกษาบุตรใน อนาคต 
เป้าหมายระยะยาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะ
เปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของบุคคลเอง เช่น บุคคล
ตั้งเป้าหมายไวว้า่จะซ้ือบา้นเด่ียวราคา 2 ลา้นบาทในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เม่ือเวลาผา่นไปภาวะ เศรษฐกิจ
ตกต ่าลงทาใหบุ้คคลมีรายไดน้อ้ยลงดงันั้นบุคคลอาจจะเปล่ียนเป้าหมายจากบา้นท่ีมีราคา 2 ลา้นเป็น
บา้นท่ีมีราคาต ่ากวา่ 
 ศิรินุช อินละคร(2548) กล่าววา่การก าหนดเป้าหมายทางการเงินอาจก าหนดตามระยะเวลา
ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดงัน้ี 



23 

 

 เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลสามารถ
ทาใหส้ าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาสั้น ๆ นัน่คือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนน้ีตอ้งการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ตอ้งการเก็บเงินไปเท่ียวต่างจงัหวดั 
 เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งการ
ใน 5 – 20 ปีขา้งหน้า หรือเป็นเป้าหมายท่ีบุคคลต้องใช้เวลานานในการสะสมเงินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เช่น ตอ้งการเก็บเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ ตอ้งการเก็บเงินไวเ้ป็นทุนการศึกษาบุตรในอนาคต 
เป้าหมายระยะยาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะ
เปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของบุคคลเอง เช่น บุคคล
ตั้งเป้าหมายไวว้า่จะซ้ือบา้นเด่ียวราคา 2 ลา้นบาทในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เม่ือเวลาผา่นไปภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่าลงทาให้บุคคลมีรายไดน้้อยลง ดงันั้นบุคคลอาจจะเปล่ียนเป้าหมายจากบา้นท่ีมีราคา 2 ลา้น
เป็นบา้นท่ีมีราคาต ่ากวา่ 
 ทั้งน้ีกฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าววา่ การจดัท างบการเงินส่วนบุคคล และการตรวจ
สุขภาพทางการเงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัง่คัง่ใช้
บอกว่าบุคคลอยู ่ณ ท่ีใดในปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดบ้อกว่าก าลงัจะไปท่ีใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการ
เดินทางปกติทัว่ไปท่ีตอ้งรู้เป้าหมายหรือจุดหมายท่ีกาลงัจะไป ในท่ีน้ีหมายถึง "เป้าหมายชีวติ" โดย"
เป้าหมายในชีวิต" หมายถึง สภาพหรือเหตุการณ์ท่ีบุคคลตอ้งการให้เกิดข้ึนในชีวิตในอนาคต เช่น
อยากเกษียณอยา่งมีความสุข มีเงินใชพ้อเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ีดีลูกๆ จบการศึกษาดีมีงาน
ทา มีครอบครัวท่ีดีมีทรัพยส์มบติัตกทอดให้กบัลูกหลาน เป็นตน้ ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะมีความฝัน
อยากบรรลุเป้าหมายในชีวิตคลา้ยๆ อยา่งน้ีแมว้า่รายละเอียดของวิธีการไปสู่เป้าหมายของแต่ละคน
อาจจะแตกต่างกนั เช่น บางคนใช้วิธีทาธุรกิจ บางคนใช้วิธีการท างานเป็นพนักงานมืออาชีพใน
องคก์รเป็นตน้ 
 ในการวางแผนทางการเงินจะถือว่าเป้าหมายในชีวิต ก็คือ "เป้าหมายทางการเงิน" แมว้่า
สภาพของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตสามารถมองได้หลายด้าน เช่น การมีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จจากการงาน การมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง แต่ดา้นหน่ึงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การมอง
สภาพของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตให้เป็นตวัเลขทางการเงิน เช่น การบรรลุชีวิตวยัเกษียณอยา่งมี
ความสุข มีเงินใชห้ลงัเกษียณอยา่งเพียงพอ โดยตอ้งสามารถระบุให้ไดว้า่ หลงัเกษียณแลว้ตอ้งการ
ใช้เงินเดือนละเท่าใด น่ีก็เป็นการเปล่ียนจากเป้าหมายในชีวิตให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน แต่ก็ยงั
เป็นเร่ืองเดียวกนั การตั้งตน้ให้มีเป้าหมายทางการเงิน ท าให้คิดยอ้นกลบัมาได้ต่อไปว่า ณ วนัท่ี
เกษียณตอ้งมีเงินอย่างนอ้ยเท่าใด และจากวนัน้ีจนถึงวนัเกษียณตอ้งเก็บเงินเดือนละเท่าใดจึงจะได้
เงินกอ้นนั้น และเทียบกบัท่ีเก็บออมอยู่ตอนน้ีจะตอ้งออมเพิ่มอีกหรือไม่ และควรก าหนดรูปแบบ
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การออมและการลงทุนในรูปแบบอ่ืนเพื่อเร่งให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ เป็นตน้ 
 การอธิบายในลกัษณะน้ีจะท าให้มองเห็นภาพของการวางแผนทางการเงินโดยปกติในชีวติ
คนมีเป้าหมาย ถา้เอาระยะเวลามาจบั ก็อาจจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ 
 1) เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น มกัมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีส่วนใหญ่มกัเป็นเป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองใหชี้วติตนเองและครอบครัวมีความสะดวกสบาย เช่น มีเป้าหมายจะเก็บเงิน เพื่อซ้ือตูเ้ยน็
ใหม่หรือไปท่องเท่ียวตากอากาศในประเทศในวนัหยดุ 
 2) เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง จะมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 1-5 ปีเป็นเป้าหมายท่ี
ยงัคงตอบสนองความสะดวกสบายใหก้บัตนเองและครอบครัวแต่เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งใชเ้งินจ านวน
มากข้ึน เช่น การไปท่องเท่ียวในยโุรปกบัครอบครัวในอีก3 ปีขา้งหนา้ หรือบางกรณีก็เป็นเป้าหมาย
เพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัวประสบความส าเร็จ เช่น การวางแผนการเงินเพื่อส่งให้ลูกเรียน
ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในอีก4 ปีขา้งหนา้ เป็นตน้ 
 3) เป้าหมายทางการเงินระยะยาว มีระยะเวลาประมาณ 5 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายท่ี
ส าคญัท่ีสุดในชีวิต ท่ีตอ้งใช้เงินจานวนมากจึงจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการไดเ้ช่น การเกษียณ
โดยมีเงินใชอ้ยา่งพอเพียงไปจนกวา่ส้ินอายุขยั การผอ่นหน้ีเงินกูบ้า้น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน โดยไม่มี
ปัญหาทางการเงิน เป็นตน้ 
 ในชีวิตของคนเม่ือมีเป้าหมายหลายเป้าหมายและหลายระยะเวลาแต่ละเป้าหมายใชจ้  านวน
เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแตกต่างกนั ถา้ตอ้งการบรรลุทุกเป้าหมาย ตอ้งคิดวา่จะตอ้งใชเ้งินเท่าใด
ตอ้งเก็บออมเท่าไรและความมัง่คัง่ท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่จะตอ้ง
เพิ่มความมัง่คัง่อีกเท่าใด จึงจะทาให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยงัก่อให้เกิดความมัง่คัง่แบบไม่รู้จบ
สามารถส่งมอบต่อลูกหลาน และ/หรือกระจายต่อไปใหส้ังคมได ้
 กล่าวโดยสรุป เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) 
เป้าหมายระยะสั้น คือ การวางแผนสั้นๆ ไม่เกิน 1ปี 2) เป้าหมายระยะยาวคือ การวางแผนการเงิน
ส าหรับส่ิงท่ีเราตอ้งการในอนาคตขา้งหน้าโดยท่ีเป้าหมายมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ซ่ึงอาจจะ
เป็น 2 ปี 5ปี 10ปี หรือมากกวา่นั้น  
 ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
 ศิรินุช อินละคร (2550 : 2) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไว้
ดงัน้ี 
 1. ช่วยใหชี้วติมีคุณภาพดีข้ึน ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้
 2. ช่วยใหมี้การบริหารจดัการกบัรายได ้รายจ่าย และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 3. ช่วยให้มีการควบคุมสถานะทางการเงินไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขไม่ใหแ้บก
รับภาระหน้ีมากเกินไป 
 4. ช่วยลดความวติกกงัวลทางการเงินในอนาคต 
 ทิฆมัพร โคตรทศัน์ (2553 : 24) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไวด้งัน้ี 
 1. การวางแผนท าให้ต้องคาดการณ์ปัญหาในอนาคต ระดบักิจกรรมต่างๆ กนัและต้อง
พยายามหาโอกาสช่วยจงัหวะท่ีเป็นของธุรกิจ 
 2. ช่วยใหเ้กิดการประสานงานกนัภายในธุรกิจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 
 3. ช่วยควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามแผน โดยการเปรียบเทียบแผนกบัผลการปฏิบติังาน
ท่ีเกิดข้ึน 
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต ์(2555 : 16-18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อให้บุคคลมีแนวทางในการวางแผนทางการเงินของตนเองและครอบครัวได้อย่าง
ถูกตอ้ง เช่น การลงทุน การรู้จกัวางแผน และการป้องกนัส าหรับชีวิตและทรัพยสิ์นของตน น ามาซ่ึง
ความมัน่คง และความสุขของบุคคลและครอบครัว รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินสด การใชจ่้ายเงินสด 
และการรักษาเงินสด เป็นตน้  
 2. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชจ่้ายเงินอยา่งถูกตอ้ง เช่น การ
ใชเ้งินเพื่อสุขภาพ การใชจ่้ายเพื่อพกัผ่อน หรือท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้มีความเป็นอยูท่ี่สุขสบายอยา่งสมบูรณ์แบบและไดมี้โอกาสใชเ้งินท่ีหามาไดต้ลอดชีวิตให้
เกิดผลคุม้ค่าอยา่งแทจ้ริง 
 3. เพื่อก่อให้เกิดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงบุคคล
เหล่าน้ี เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการวางแผนการเงิน และการลงทุน ของบุคคลโดยเฉพาะ
สามารถใหค้  าแนะน าและช่วยวางแผนใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในสถาบนัการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร
บริษทัประกนัชีวติ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการลงทุน เป็นตน 
 4. เพื่อเป็นรากฐานความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เม่ือการบริหาร
การเงินของครัวเรือนไดผลดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีเงินเหลือใช ้ก็จะส่งผลใหเ้กิดการออมและ
การลงทุนของประเทศไดม้ากข้ึน เพราะเม่ือประชาชนสวนใหญ่มีความเป็นอยูท่ี่ดีแลว้ ก็ถือเป็นการ
ช่วย 
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการสังคมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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 สนทยา เขมวรัิตน์ และดวงใจ เขมวรัิตน์ (2556 : 12) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพราะการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท าให้บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได ้
 2. ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับรายรับรายจ่าย และเงินออมของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ช่วยใหบุ้คคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เป็นการป้องกนั
ไม่ใหมี้ภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป 
 4. ช่วยลดความวิตกกงัวลทางการเงินของบุคคล เพราะการวางแผนการเงินช่วยให้บุคคล
สามารถคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความจริง จึงท าให้สามารถ
วางแผนการเงินไดใ้กลเ้คียงความจริง และมีแผนรองรับการเกิดความจ าเป็นฉุกเฉินได ้
 อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560 : 6) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท าให้บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได ้
 2. ช่วยให้บุคคลสามารถจดัการกบัรายรับรายจ่าย รวมทั้งเงินออมของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ช่วยใหบุ้คคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั
ไม่ใหมี้ภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป 
 4. ช่วยลดความวติกกงัวลทางการเงินของบุคคล เน่ืองจากการวางแผนการเงินช่วยให้บุคคล
สามารถคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความจริง จึงท าให้สามารถ
วางแผนการเงินไดใ้กลเ้คียงความจริง และมีแผนรองรับการเกิดความจ าเป็นฉุกเฉินได ้
 กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 1) ช่วยใหบุ้คคลมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 2) ช่วยให้บุคคลสามารถจดัการกบัรายรับรายจ่าย 3) ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะ
ทางการเงินของตนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และ 4) ช่วยลดความวติกกงัวลทางการเงินของบุคคล 
 สาเหตุทีบุ่คคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีบุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวด้งัน้ี  
  สถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552 : 12-13) ได้
กล่าวถึงสาเหตุท่ีบุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไวว้่า การวางแผนทางการเงินมี
บทบาทและความส าคญัอย่างยิ่ง ในการท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน
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ตามท่ีตั้งใจไวไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด อยา่งไรก็ตาม จะพบวา่ในปัจจุบนั ผูค้นอาจละเลยและ
ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงินเท่าท่ีควรทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 1. สาเหตุทางดา้นของสถานภาพและฐานะทางการเงิน ซ่ึงครอบคลุมรวมถึงทั้งในส่วนของ
ผูท่ี้มีฐานะทางการเงินในระดบัปานกลางไปจนถึงผูท่ี้มีฐานะทางการเงินมัน่คง โดยในส่วนของผูท่ี้
มีฐานะทางการเงินในระดบัปานกลางซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่มกัจะคิดว่า ตนไม่มีทรัพยสิ์นหรือ
รายไดท่ี้มากเพียงพอถึง ระดบัท่ีตอ้งมีการวางแผนทางการเงิน และมองวา่การวางแผนทางการเงิน
เป็นส่ิงท่ีเสียเวลาและส้ินเปลือง โดยใช่เหตุในทางตรงกนัขา้มกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คงมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่สุขสบายดี ไม่มีความเสียงทางดา้นการขาดแคลนทรัพยสิ์นเงินทองส าหรับการ
จบัจ่ายใชส้อยทั้งในชีวติประจ าวนัและในอนาคต ไม่เห็นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางแผนทางการเงิน 
ซ่ึงความคิดของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแตกต่างกนั ทั้ง 2 กลุ่มน้ี เป็นความคิดท่ีค่อนขา้งผิด
อยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดของการวางแผนทางการเงินนั้นไม่ไดส้ร้างข้ึนมา เพื่อตอบสนองกบั
กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม ทั้งในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีร ่ ารวยหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีฐานะปานกลางทัว่ๆ ไป 
แต่สร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองกบักลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุถึง เป้ าหมายทาง
การเงินตามท่ีตอ้งการได ้โดยเป้ าหมายทางการเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นจริงได ้สมเหตุสมผลตาม
อตัภาพ สถานะและก าลงัท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถท่ีจะท าได ้
 2. สาเหตุทางด้านของความเช่ือและทศันคติท่ีผิด การวางแผนทางการเงินจะเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัความไม่แน่นอนหรือความเสียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตอนัเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ปรารถนาของมนุษยทุ์กคน เช่น การตาย พิการ ทุพพลภาพ และแมก้ระทั้ง การกลายเป็นบุคคลไร้ 
ความสามารถ เป็นต้น ถึงแมว้่า ความไม่แน่นอนดงักล่าวเป็นความจริงของชีวิตท่ีมีโอกาสจะเกิด
ข้ึนกบัใครคนใดคนหน่ึงก็ไดใ้นอนาคต แต่ ผลจากความเช่ือและทศันคติท่ีผิด ท าใหบุ้คคลโดยส่วน
ใหญ่ไม่อยากท่ีจะรับรู้ หลีกเล่ียงและประวิงเวลาของ การวางแผนเพื่อท่ีจะรองรับกับความไม่
แน่นอนหรือความเสียงดงักล่าวออกไปเร่ือยๆ จนถึงละเลยไม่ใส่ใจท่ี จะวางแผนทางการเงินเพื่อ
รองรับความเส่ียงดงักล่าวในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามสาเหตุของการละเลยเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
ในข้อน้ี ปัจจุบนัได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีบุคคล โดยส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูงข้ึนเช่ือในหลกัเหตุและผลและความเป็นจริงของชีวิตท่ีมีความไม่แน่นอนอยูต่ลอดเวลา 
มากกวา่ความเช่ือและทศันคติท่ีผดิตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในเบ้ืองตน้ 
 รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2553 : 7-8) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีบุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลไวว้า่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งให้บุคคลสามารถบรรลุ
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เป้าหมายทางการเงินตามท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนับุคคลส่วนใหญ่ยงัคงละเลยและ
ไม่ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเท่าท่ีควรซ่ึงอาจมาจากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรหรือวิชาการบริหารเงินส่วนบุคคลมิไดรั้บการบรรจุไวเ้ป็นหลกัสูตรพื้นฐานท่ี
นิสิต นกัศึกษาทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา แต่มกัจะไดรั้บการบรรจุไวเ้ป็นวิชาเลือกส าหรับเฉพาะ
บางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการให้ความส าคญัในเร่ืองการ
บริหารการเงินส่วน บุคคลในระดบัครอบครัวยงัอยูใ่นระดบัต ่าอยา่งไรก็ตาม สาเหตุท่ีกล่าวน้ีน่าจะ
มีแนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเน่ือง เพราะมีหน่วยงานและองค์กรท่ีเห็นความส าคญัของการบริหาร
การเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ี รับผิดชอบดา้นการศึกษาไดป้รับปรุงหลกัสูตรการศึกษาและให้
ความส าคญัในเร่ืองการใหค้วามรู้ดา้น การเงินส่วนบุคคลมากยิง่ข้ึน  
 2. การขาดการปลูกฝังและสร้างวฒันธรรมการออมและการลงทุน ท าให้บุคคลขาดความ
ตระหนกั รู้และเคยชินกบัการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัโดยไม่มีการวางแผนการเงิน  
 3. ขาดการตระหนกัรู้และค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัชีวิตและสินทรัพยท์  าให้ไม่
วางแผน การเงินเพื่อรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว เพราะคิดวา่ความเสียหายนั้นจะไม่เกิด หรือหาก
เกิดความเส่ียงก็ สามารถรับมือได ้ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน เช่น การตกงาน ประสบอุบติัเหตุ 
เสียชีวติ หรือภยัท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียแก่สินทรัพย ์เช่น ไฟไหม ้เป็นตน้  
 4. มีความเช่ือท่ีผดิ เร่ืองท่ีส าคญั คือ  
  1) เช่ือว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองของบุคคล ท่ีมีรายได้และ
สินทรัพยจ์  านวนมากเท่านั้น ท าให้กลุ่มบุคคลท่ีมีรายไดน้้อยหรือมีสินทรัพยไ์ม่มากไม่เห็นความ
จ าเป็นและความส าคญัของการวางแผนการเงิน  
  2) เช่ือว่าการวางแผนการเงินเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา และส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้าย โดยเหมาะกบัคนท่ีเป็นนกับญัชี นกัการเงิน และนกั เศรษฐศาสตร์เท่านั้น  
  3) เ ช่ือว่าการวางแผนเกษียณซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการเงินนั้ น 
เหมาะสม กบับุคคลท่ีใกล้เกษียณหรือเกษียณอายุแล้วเท่านั้น ท าให้กลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวยัท างาน
ละเลยการวางแผนเกษียณ เพราะคิดวา่ยงัมีเวลาเตรียมตวัอีกนาน  
  4) เช่ือวา่การฝากเงินกบัธนาคารเป็นการบริหารเงินออม ท่ีเพียงพอต่อการด าเนิน
ชีวิต และการฝากเงินกบัธนาคารนั้นไม่มีความเส่ียงท่ีตอ้งจดัการ ท าให้คนส่วน ใหญ่ละเลยท่ีจะ
เรียนรู้วิธีการบริหารเงินออมในทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกวา่และสามารถสร้าง ความมัง่
คัง่ให้กบัชีวิตได ้ไม่วา่การละเลยในการวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลจะเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุ
ใด ส่ิงท่ีเป็น ขอ้เท็จจริงและทุกคนตอ้งตระหนกั คือ หากบุคคลละเลยไม่วางแผนการเงินของตน
ยอ่มมีโอกาสท่ีจะ เกิดผลเสียหายในอนาคตได ้
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 กล่าวโดยสรุป สาเหตุท่ีบุคคลละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อบุคคล แต่ในทางตรงกนัขา้มการให้ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงิน นอกจากจะ
ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามท่ีตั้งใจไวแ้ลว้ ยงัช่วยให้ตวัเองและผูอ้ยู่ใน
อุปการะทุกคนมีหลกัประกนัในอนาคตท่ีมัน่คงว่า ถา้มีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาเกินข้ึนกบัผูท่ี้
เป็นหวัหนา้ครอบครัวผูท่ี้อยูใ่นอุปการะทุกคนสามารถจะด าเนินชีวิตต่อไปไดด้ว้ยระดบัมาตรฐาน
การด ารงชีวิตท่ีคงเดิม หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั และในระยะยาวการวางแผนทางการเงินท่ี
ดีจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตในบนัปลายภายหลงัเกษียณอายุอย่างมีความสุขตามอตัภาพท่ีควรจะเป็น
และไม่เป็นภาระของลูกหลานหรือญาติพี่นอ้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนการเดินทาง โดยจะตอ้งมีการส ารวจ
เป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ และสถานะทางการเงินในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนด
แนวทางในการปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบัการวางแผนการเดินทางซ่ึงจะตอ้ง
มีการส ารวจจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเส้นทางท่ีเหมาะสม  
 การก าหนดแนวทางในการเดินทางนั้นจะตอ้งมีการส ารวจเงินท่ีมีอยูร่ะยะเวลาท่ีตอ้งใชเ้งิน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งอาจตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง 
ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินก็จ  าเป็นต้องมีการส ารวจถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะ
สามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนท่ีเหมาะสมในขณะนั้น ๆ ดงันั้น ผูว้างแผนทางการเงินจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี  
 1. มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนได้
อยา่งเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เช่น การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ 
เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อจะเป็นตวับ่งบอกถึงระดบัราคาสินคา้ / บริหาร ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายใน
อนาคต ถ้าหากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน ย่อมส่งผลท าให้อ านาจซ้ือของเงินท่ีมี อยู่
ลดลงและส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการลงทนในอนาคตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
นอกจากนั้นแลว้ตวัเลขจดและการวา่งงานต่างๆ ก็จะส่งผลต่อระดบัของรายไดข้องแต่ละบุคคล รวม
ไปถุงเสถียรภาพของรายได้ เน่ืองจากถา้หากตวัเลขจดเพิ่มแนวโน้มลดลงและอตัราการวางงานท่ี
สูงข้ึน ก็อาจสูงผลท าใหต้อ้งมีการลดเงินเดือนหรือเลิกจา้งงานเกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด 
 2. เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยู่อย่างไม่จ  ากดั ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจงมีความ
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จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินตอ้ง
อาศยัแนวคิดในการบริหารเงินซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ซ่ึงสามารถคาดการณ์ สภาวะ
เศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผน
ในการใชจ่้ายเงินและแผนในการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นการวางแผนการเงินจง ตอ้งมีความรู้
ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค  เน่ืองจากในการวางแผนการเงินการลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยน์ั้น นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง
ของเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อท่ีจะน าข้อมูลจากรายงานทางเศรษฐกิจ ไปวิเคราะห์ถึงภาวะและ
ผลกระทบท่ีมีต่อตลาดการเงิน ภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการวาง 
แผนการลงทน ดงัการวางแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคของภาคเอกชน การลงทุน และการจา้งงาน เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีหาก 
แนวโนม้ลดลงยอ่มบ่งบอกถุงภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงตกต ่าซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองท าให้ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ  (GDP) และส่งผลสืบเน่ืองถึงยอดขายและก าไรของกิจการท่ีลดลงนั้ น 
หมายความวา่ กระแสเงินสดท่ีคาดวา่กิจการจะไดรั้บจากการลงทุนหรอขายสินคา้ก็จะลดลง และใน
ท่ีสุดก็จะส่งผลท าใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงเช่นกนั 
  ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมกัใชร้ะบุถึงความอยูดี่ก าหนดของประชาชน 
ในรูปตวัเงินมกัจะถูกอ้างอิงจากตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  เน่ืองจากการน าเขา/ 
บริการตางๆจะถกรวมไวในการบริโภค  การลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐแล้ว ตวัเลขจีดีพี 
ดงักล่าวมกัถูกน าไปใช้ในการอา้งอิงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ ส่งผลท าให้
รัฐบาลในหลายประเทศมุ่งเน้นการบริหารประเทศเพื่อให้มีอตัราการเจริญเติบโตของจีดีพี ดงันั้น 
ในหลายๆ คร้ังจึงมกัพบวา่ภาครัฐเขาไปแทรกแซงกลไกตลาดผา่นการใชจ่้ายของภาครัฐเพื่อส่งผล
กระทบต่อจีดีพีของประเทศอยา่งไรก็ตามจีดีพีอาจไม่ไดเ้ป็นตวัสะทอ้นท่ีแทจ้ริงถึงความกนัด้อยดี
ของประชาชนในประเทศ เน่ืองจากจีดีพีไม่ไดพ้ิจารณาถึงการกระจายรายไดท่ี้เกิดข้ึนในประเทศ 
ไม่ไดค้  านึงถึงมลภาวะท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณทรัพยากรท่ีอาจสูญเสียไป รวมทั้งอาจไม่ได ้
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมต่างๆและวถีิชีวติในสังคม เป็นตน้ 
 4. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค  คือการศึกษาถึงกลไกในการ
ก าหนดราคาสินคา้และ/หรือบริการในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการตดัสินใจเลือกใช้สินคา้/บริการ
หน่ึงๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้/บริการอ่ืนๆ นั้นหมายความวา่ราคาสินคา้/บริการ
ต่างๆ ท่ีแข่งขนัโดยตรงหรือสามารถใชท้ดแทนกนัยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีสุด ในการตดัสินใจ
เลือกใช้สินคา้/บริการใดๆรวมทั้งการตดัสินใจเลือกการลงทุน จึงจ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาตน้ทุน
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ของทางเลือกก่อนๆ ด้วยเช่นกนั ซ่ึงอาจมองได้ว่าตน้ทุนของทางเลือกอ่ืนๆ ก็เป็นตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส เช่นกนั (พฒันี ทองพึง. 2555 : 11-12) 
 แนวคิด และทฤษฎขีองการลงทุน 
 การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใช้จ่ายในวนัน้ีเพื่อสร้าง
ความมัง่คัง่ให้เพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินประเภท
ต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจาก
การลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไปมีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี 
เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอ านาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงิน
เฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอด
ช่วงระยะเวลาลงทุน (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2557: 2 อา้งถึงใน พีระพงษ ์แซ่จู, 2558)  
 รวี ลงกานี (2500) จากหนงัสือ การลงทุน: แนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงไดแ้ปลและเรียบเรียงจาก
หนงัสือ Investment ของ Bodie และคณะ ให้ความหมายโดยทัว่ไปของการลงทุนวา่ "คือการน าเงิน
ท่ีเหลือจากการใชจ่้ายหรือท่ีเกินจากความตอ้งการปกติไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนในอนาคตท่ี
คาดวา่จะไดรั้บมากข้ึน" 
 การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้  านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิดกระแส
เงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบั อตัราเงินเฟ้อ 
และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต การลงทุนแบ่งเป็นประเภท
ใหญ่ได ้3 ประเภท (จิรัตน์ สังขแ์กว้ 2544: 6 อา้งถึงใน สุรเชษฐ ์ชูตระกูลทรัพย,์2557)  
 1.1  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) 
 การลงทุนของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) 
เช่น รถยนต์ เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงั
ก าไรเป็นรูปตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใช้ทรัพยสิ์นเหล่านั้น การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่
อาศยัถือไดว้า่เป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกวา่ การลงทุน อสังหาริมทรัพย ์(Real 
Estate Investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยันอกจากจะให้
ความพอใจแก่เจ้าของบ้านแล้ว ในกรณีท่ีอุปสงค์ (Demand) ในท่ีอยู่เพิ่มข้ึนมากกว่าอุปทาน 
(Supply) มูลค่าบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะไดก้ าไรซ่ึงถือวา่เป็นเพียง ผลตอบแทน 
 1.2 การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) 
 การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจหมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พื่อประกอบธุรกิจหารายได้ 
โดยหวงัว่าอย่างน้อยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียงพอท่ีจะชดเชยความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่า 
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เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ ก าไร ซ่ึงก าไรจะเป็นตวัดึงดูดให้ผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน การ
ลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุปไดว้า่ เป็นการน าเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated 
Fund) และ/ หรือเงินกูย้มืจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ลงทุนในท่ีดิน 
โรงงาน อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อนาไปใชป้ระโยชน์ผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงัก าไรจาการลงทุนเป็นผลตอบแทน 
 1.3 การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) 
 การลงทุนตามความหมายของการเงิน หรือการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการซ้ือสินทรัพย ์
(Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกู้หรือหุ้นทุน (Stock) การ
ลงทุนลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มซ่ึงแตกต่าง ๆ จากการลงทุนของธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่
ตอ้งการท่ีจะประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากความเส่ียงหรือผูอ้อมเองมีเงินยงัไม่เพียงพอ ผูล้งทุนอาจนา
เงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือนอ้ยก็ตอ้งไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุน โดยมีผลตอบแทนทุนใน
รูปของ ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลแลว้แต่ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจ
ไดผ้ลตอบ แทนอีกลกัษณะหน่ึง คือก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) หรือขาดทุนจาก
หลกัทรัพย ์(Capital Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผลลงทุนได้จากการลงทุนเรียกว่า Yield ซ่ึงไม่ได้
หมายถึงอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ได้คานึกถึงก าไรจากการขาย
หลกัทรัพย ์หรือขาดทุน จากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield  ท่ีผูล้งทุนไดรั้บ
จากการลงทุนมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนกบัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยล์งทุนนั้น ๆ โดยปกติแลว้ผู ้
ลงทุนพยายามเลือกการ ลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 
 จุดมุ่งหมายในการลงทุน 
 จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผูล้งทุนแตกต่างกนัไประหวา่งผูล้งทุนแต่ละท่าน ผูล้งทุนบาง
ท่าน ลงทุนเพื่อหวงัรายได ้บางท่านหวงัไดก้ าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางท่านอาจตอ้ง การ
ได้ทั้งสองอย่าง ดงันั้นผูล้งทุนแต่ละท่านต้องมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองตามความ
ตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน ซ่ึงพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544 อา้งถึงใน สุรเชษฐ ์ชูตระกูลทรัพย,์2557) 
 1)  ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) 
 ความปลอดภยัของเงินลงทุนนอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเร่ิมแรกให้คงไว ้
แลว้ถา้มองใหไ้กลอีกนิดยงัหมายรวมถึงป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอ านาจซ้ือลดลงอนัเป็นผลจาก
ภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย จากความหมายดังกล่าวการลงทุนในหลักทรัพยมี์เวลาก าหนดคืนเงินตน้
จ านวนแน่นอน ซ่ึงได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้ และหุ้นบุริมสิทธ์ิท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนของ
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บริษทัท่ีมัน่คงก็อยูใ่นความหมายน้ี นอกจากน้ีการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คงและ
กาลงัขยายตวัก็อยูใ่นความหมายน้ีเช่นกนั 
 2) เสถียรภาพของรายได ้(Stability of Income) 
 ผูล้งทุนมกัจะลงในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดส้ม ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สม ่าเสมอ เช่น 
ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธ์ิ ผูล้งทุนสามารถท าแผนการใชเ้งินทุนไดว้า่ เขาจะน ารายได ้ท่ี
ไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ีดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็น
ประจ ายอ่มมีค่ามากกวา่ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีเขาสัญญาวา่จะให้ในอนาคต ซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะได้
ตามท่ีเขาสัญญาหรือไม่ 
 3) ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) 
 ตามกฎทัว่ไปไปแลว้ ผูล้งทุนมกัจะตั้งจุดมุ่งหมายไวว้่า พยายามจดัการให้เงินทุนของเขา
เพิ่มพูนข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของ
บริษทัท่ีกาลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น การน ารายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อใหเ้กิดการ
งอกเงยของเงินทุนไดดี้พอๆ กบัการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั ผูล้งทุนส่วนมาก เพิ่ม
มูลค่าของเงินลงทุนของเขาโดยการน าดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงย 
ของเงินทุนน้ีใหป้ระโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีวา่ 
 3.1) เพื่อปรับฐานะของผูล้งทุนในระยะยาวใหดี้ข้ึน 
 3.2) เพื่อรักษาอ านาจซ้ือใหค้งไว ้
 3.3) เพื่อใหก้ารจดัการคล่องตวัข้ึน 
 4) ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) 
 ความคล่องตวัในการซ้ือขาย หมายถึงหลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือหรือขายไดง่้ายและรวดเร็ว 
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นนั้ นจดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู ้ออก
หลกัทรัพยจ์  านวนผูถื้อหุ้นและความสนใจท่ีประชาชนทัว่ๆไปมีต่อหุ้นตวัน้ี หุ้นท่ีมีราคาสูงมกัจะ
ขายไดย้ากกวา่หุ้นท่ีมีราคาต ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่าย ๆ หุ้นราคา 500 บาท ยอ่มขายไดย้ากกวา่หุ้นราคา 
50 บาท เป็นตน้ 
 5) ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (Liquidity) 
 เม่ือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนมี Liquidity สูง ความสามารถในการหาก าไร (Profitability) ย่อม
ลดลง ผูล้งทุนตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี Liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกล้เคียงกบัเงินสด ก็
เพราะ หวงัไวว้่าหากโอกาสลงทุนท่ีน่าดึงดูดใจมาถึงเขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนไดท้นัที การ
จดัการส าหรับ เงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุนอาจแบ่งสันปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ หรือ
อาจใชเ้งินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บมาเพื่อซ้ือหุน้ใหม่ดงักล่าวก็ได ้
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 6) การกระจายเงินลงทุน (Diversifications) 
 วัตถุประสงค์ก็คือต้องการกระจายความเส่ียงและการกระจายความเส่ียงลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ระท าได ้4 วธีิ คือ 
 วิธีท่ี  1  ลงทุนผสมระหว่างหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุนและมีรายไดจ้ากการ
ลงทุน แน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายไดแ้ละราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ 
 วธีิท่ี  2  ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลาย ๆ อยา่งปนกนัไป 
 วิธีท่ี  3  ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเส่ียง
เร่ืองน ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
 วิธีท่ี  4  ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ Vertical หรือ 
Horizontal ถ้าเป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตั้ งแต่วตัถุดิบในจนสินค้า
ส าเร็จรูป ถา้เป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 
 7)  ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable tax Status) 
 ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารเงินลงทุนตอ้งให้ความ
สนใจ ปัญหาก็คือวา่จะทาอยา่งจึงจะรักษารายไดแ้ละก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ให้
ไดม้ากท่ีสุดท่ีจะมากได ้การจ่ายภาษีในอตัรากา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินท าให้ยากแก่การรักษา 
จ านวนรายไดน้ั้นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินไดจ้ากเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว โดยลงทุนใน
พนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี หรือซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะไดใ้น
รูปก าไรจากการขายหลกัทรัพยใ์นอนาคต ส าหรับในต่างประเทศ อตัราภาษีท่ีเก็บจากก าไรจากการ
ขาย หลักทรัพย์นั้นต่างกัน ก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ท่ีได้จากการขายสินทรัพย์ประเภททุน 
(Capital Asset) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไวเ้ป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่าน้ี จะเสียภาษีในอตัราสูงสุด 
25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการเงินลงทุนตอ้งดูวา่ผูล้งทุนท่านน้ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
สูงสุดเท่าไร ถา้เขาเสียภาษีในอตัรา 50% หรือสูงกว่า 50% แลว้ เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้
ก าไร จากการขาย หลกัทรัพยห์รือพนัธบตัรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 อญัญา ขนัธวิทย ์(2546, หนา้ 2-3 อา้งถึงใน สุรเชษฐ์ ชูตระกูลทรัพย์,2557) ไดใ้ห้ค  านิยาม
วา่ เงินลงทุน (Investment Capital) หมายถึง ทรัพยสิ์นตีมูลค่าตามราคาตลาดท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล
ลงทุนและครอบครองอยู่ บุคคลหรือนิติบุคคลในท่ีน้ี หมายรวมถึง บุคคลทัว่ไป บริษทั ห้างร้าน 
องค์กรมูลนิธิ สถาบนัต่าง ๆตลอดจนองค์กรและภาครัฐบาล ทรัพยสิ์นตีมูลค่าตามราคาตลาดท่ี
บุคคลหรือนิติบุคคลลงทุน และครอบครองอยู ่หมายรวมถึง ทรัพยสิ์นท่ีแทจ้ริงและมีตวัตนจบัตอ้ง
ได ้เช่นท่ีดิน อาคาร ทองค า เพชรนิลจินดา เคร่ืองประดบัและอ่ืน ๆ ทรัพยสิ์นทางการเงิน เช่น เงิน
สด เงินฝาก บตัรเงินฝาก หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้ เงินลงทุนจึงมี
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ความส าคญัละมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมัง่คัง่ของประเทศ 
ระดบัการออมและ การลงทุนของประเทศว่าสูงหรือต ่าเพียงใด ประเทศท่ีมีการลงทุนมากย่อมมี
ระดบัความมัง่คัง่กวา่ประเทศท่ีมีการลงทุนนอ้ยกวา่เงินลงทุนจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดอยา่ง
หน่ึงของโลก ลกัษณะเฉพาะของเงินทุน (Characteristics of Capital) มีลกัษณะเฉพาะ 3 ประการ
ดว้ยกนั คือ 
 1.  เคล่ือนยา้ยได ้(Mobile) โดยการถอนจากแหล่งลงทุนหน่ึงไปยงัแหล่งลงทุนอ่ืน 
 2.  ไวต่อส่ิงแวดล้อม (Sensitive) กล่าวคือ เม่ือมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน ก็จะมีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนของนกัลงทุน 
 3.  เป็นทรัพยากรท่ีขาดแคลน (Scare) หมายถึง ประเทศตอ้งการเงินลงทุน ในขณะท่ีจ านวน
เงินลงทุนมีจ านวนจ ากดั 
 เงินลงทุนจะโยกยา้ยจากแหล่งลงทุนท่ีหน่ึงให้อตัราผลตอบแทนต ่ากว่าหรือ มีความเส่ียง
สูงกวา่ไปยงัแหล่งลงทุนท่ีมีความมัง่คงและมีโอกาสในการทาก าไรมากกวา่ หรือมีระดบัความเส่ียง
ต ่ากวา่เสมอ แหล่งลงทุนท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัลงทุน และเป็นแหล่งท่ีเงินลงทุน มกัจะเคล่ือนยา้ย
ไปสู่ ไดแ้ก่ แหล่งลงทุนในประเทศท่ีมีความเส่ียงต ่า (Country Risk) เช่น ประเทศท่ีมีแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจดี มีรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ไม่
ถูกทางการควบคุมจนเกินควร (Over-Regulated) จนขาดความยืดหยุ่น มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ลงทุน และส าคญัท่ีสุด คือ มีโอกาสในการท าก าไรจากการลงทุน และมีเคร่ืองมือเพื่อช่วยบริหาร
ความเส่ียงไดค้รบถว้น 
 ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของผูล้งทุน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544 อา้งถึงใน สุรเชษฐ ์ ชู
ตระกูลทรัพย,์2557) 
 1) อายุของผูล้งทุน (The Age of the Investor) ผูล้งทุนท่ีมีอายุน้อยหรือระหว่าง 25-40 ปี 
มกัจะกลา้เส่ียงและสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุน แต่ผูล้งทุนท่ีมี
อายุระหว่าง 40-50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระ
ทางครอบครัวและผูล้งทุนท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ยิง่พอใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดแ้น่นอน 
 2)  การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว (Marital Status and Family 
Responsibilities) ผูล้งทุนท่ีมีครอบครัวแลว้ตอ้งรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวตอ้งให้
การศึกษาแก่บุตร ท าให้เขาเกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงและให้รายได้
แน่นอน ส่วนคนโสดไม่มีภาระผกูพนัยอ่มลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงได ้
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 )  สุขภาพของผูล้งทุน (The Health of the Investor) ปัญหาเร่ืองสุขภาพของผูล้งทุน มีผลต่อ
การก าหนดนโยบายลงทุนของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมตอ้งการรายได้ ท่ี
เกิดข้ึน ในปัจจุบนั (Current Income) มากกวา่หวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต 
 4)  นิสัยส่วนตัวของผู ้ลงทุน (Personal Habit) ผู ้ลงทุนท่ีมีนิสัยตระหน่ีอาจไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เขาอาจลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมี 
การขยายตวัในอนาคตก็ได้ ในทางตรงกนัขา้มผูล้งทุนท่ีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยย่อมตอ้งการได้รายไดท่ี้
แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน 
 5)  ความสมคัรใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risk of Investment) ผูล้งทุนบาง
ท่านอาจตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง ความเส่ียงในท่ีน้ีมีหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น 
ความเส่ียงในธุรกิจ ความเส่ียงในตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงในอ านาจซ้ือ เป็น
ตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะน้ีไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตแลว้ 
 6)  ความจ าเป็นของผูล้งทุน (Investor’s Needs) ความจ าเป็นของผูล้งทุนอาจ แตกต่างกนั 
บางท่านอาจมีความจ าเป็นทางด้านการเงิน บางท่านอาจมีความจ าเป็นในแง่ของความ รู้สึกและ
จิตใจ แน่นอนท่ีสุดส่ิงส าคญัท่ีเร่งเร้าให้เกิดการลงทุนก็คือตวัก าไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเ้พื่อใช้ใน
ยามชราเพื่อการศึกษาหรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดี้ข้ึน 
 เป้าหมายสุดทา้ยในการลงทุนของผูล้งทุน 
 ผูล้งทุนมกัจะมีเป้าหมายสุดทา้ยในการลงทุนไวว้่า พยายามลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ความพอใจแก่เขามากท่ีสุด ณ ระดบัความเส่ียงนั้น ๆ (พีรศกัด์ิ ชยัศุภ
กิจ, 2553) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย, 2549) 
 การพิจารณานกัลงทุน วา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนไดม้ากน้อยเพียงใดจะข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุน และความเส่ียงท่ีแตกต่าง
กนัไป โดยทัว่ไปสามารถแบ่งนักลงทุนออกได้ 3 ประเภท คือ นักลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Risk-Averse Investor) นักลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Loving Investor) นักลงทุนท่ีไม่สนใจ
ความเส่ียง (Risk-Neutral Investor) (ณรงค์ จารขจรกุล, 2541, หน้า 27-30 อ้างถึงใน สุรเชษฐ์ ชู
ตระกูลทรัพย,์2557) 
 1. นกัลงทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk-Averse Investment) นกัลงทุนประเภทน้ีในทุกระดบั
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน อรรถประโยชน์จะเพิ่มข้ึนในอตัราลดน้อยถอยลงเน่ืองจาก ผลตอบแทนท่ี
เพิ่มข้ึน ท าใหน้กัลงทุนตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีมากข้ึนและเน่ืองจากนกัลงทุนประเภทน้ีไม่ชอบความ
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เส่ียง อรรถประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากการเพิ่มผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดน้อยถอยลงและ
จะตอ้งไดรั้บความเส่ียงท่ีมากข้ึน 
 2. นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Loving Investor) เป็นนกัลงทุนท่ีชอบในความเส่ียงใน
ทุกระดบัของผลตอยแทนท่ีเพิ่มข้ึนและอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขั้นในอตัราท่ีเพิ่มถึงแมว้า่จะมีความ
เส่ียงเพิ่มข้ึนจากผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตาม เน่ืองจากนกัลงทุนประเภทน้ี 
 3. นักลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk-Neutral Investor) นักลงทุนประเภทน้ีทุกระดับ
ของผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนและจะทาใหอ้รรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มมากข้ึนในอตัราท่ีคงท่ี 
 ความหมายของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
 เพชรี ขุมทรัพย ์(2544, หน้า 2 อา้งถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) การลงทุนในหลกัทรัพย ์
หมายถึง การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีความ
พอใจในอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้ ทั้ งน้ีได้ค  านึงถึงความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด
ช่วงเวลาการลงทุนนั้นแลว้ 
 เบญจวรรณ ไชยยนัต ์(2539, หนา้ 25 อา้งถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) การลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์หมายถึง การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ผู ้
ลงทุนมีความพอใจในอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได ้โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดช่วงเวลาการลงทุนนั้นแลว้ ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนตอ้งเป็นหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีการซ้ือขาย
เป็นสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities) ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ 
พนัธบตัรชนิดต่าง 
 ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหุ้นถูกมองวา่เป็นแหล่งเงินขนาดใหญ่ท่ีเปิดกวา้งให้คนทัว่ไป
เขา้ไปตกัตวงผลประโยชน์จากการซ้ือขาย เพื่อสร้างความร ่ ารวยโดยใช้วิธีการทุกๆ อย่างภายใต้
กฎระเบียบในการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูก้  าหนด (วิฑูรย ์วิริยะพนัธ์ุ, 2537, หนา้17 อา้งถึง
ใน จุฑามาศ ใจทน,2554) แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้ นกัลงทุนจะเขา้ไปลงทุนซ้ือขายเพื่อความ
ร ่ ารวยนั้นจะตอ้งเป็นผูมี้โอกาส คือมีความรู้เก่ียวกบัการลงทุน มีขอ้มูลของหลกัทรัพยแ์ละตอ้ง
เขา้ใจกฎระเบียบในการเล่นหุ้น และท่ีส าคญัคือ ตอ้งมีเงินทุนซ่ึงไม่ใช่เป็นเร่ืองง่าย โดยเฉพาะนกั
ลงทุนมือใหม่จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ และมีขอ้มูลอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผูเ้สียหายหรือ
ขาดทุนจากการซ้ือขายหุน้ จากการคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัลงทุนทัว่ๆ ไป พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  ลกัษณะและประเภทของนกัลงทุน เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า มีการแบ่งนกัลงทุน
ซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามลกัษณะการซ้ือขายหรือพฤติกรรมในการซ้ือขายเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  (1)  ประเภทลงทุนหรือเรียกวา่ นกัลงทุน (Investor) คือ ซ้ือขายหุ้นโดยหวงัก าไรในระยะ
ยาว ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บคือ เงินปันผล และหุน้เพิ่มทุนมากกวา่ก าไรท่ีไดจ้ากการเพิ่มข้ึน
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ของราคาหุ้น (Capital Gain) นกัลงทุนประเภทน้ีจะนิยมซ้ือหุ้นท่ีเรียกวา่ “หุ้นลงทุน” ไดแ้ก่ หุ้นท่ีมี
ปัจจยัพื้นฐานของหุ้นท่ีมีค่า พี อี เร โซ ต ่า อตัราเงินปันผลสูง กิจกรรมของบริษทัมีความสดใสและ
ขยายตวั 
  (2)  ประเภทเก็งก าไรหรือเรียกว่า นกัเก็งก าไร (Speculator) คือ ซ้ือขายหุ้นโดยหวงัก าไร
จากการขายหุ้นเป็นส าคญั ไม่ไดซ้ื้อเพื่อลงทุนในระยะยาว เพื่อหวงัเงินปันผลและประโยชน์อ่ืน ๆ 
นกัเก็งก าไรจะนิยมซ้ือหุ้นท่ีเรียกว่า “หุ้นเก็งก าไร” ไดแ้ก่ หุ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคาข้ึนลง
รุนแรง และรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการทา้ทายและมีความเส่ียงสูง หุ้นเก็งก าไรไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นหุ้นท่ีมี
พื้นฐานดีเพียงแต่มีการซ้ือขายกนัมาก เพราะสามารถจะซ้ือขายเปล่ียนมือและท าก าไรจากส่วนต่าง
ของราคาไดภ้ายในวนัเดียวหรือภายในไม่ก่ีวนั 
 (3 ) ประเภทลงทุนและเก็งก าไรพร้อมกนั นกัลงทุนเหล่าน้ีจะซ้ือขายหุ้นทั้งหุ้นลงทุนและ
หุ้นเก็งก าไรทั้ง 2 ประเภท โดยมีการแบ่งวงเงินและเลือกจงัหวะเวลาในการแบ่งการลงทุนตาม
สภาพของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆจากการศึกษาประเภทของนกัลงทุนดงักล่าวแลว้ การท่ีจะช้ีชดัวา่ 
ซ้ือขายหุ้นแบบเก็งก าไรระยะสั้นหรือแบบลงทุนแบบเก็งก าไรระยะสั้นหรือแบบลงทุนระยะยาว
แบบไหนจะให้ผลตอบแทนดีกว่ากนันั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะตอ้งข้ึนกบัสภาพของตลาดหุ้น นิสัย
ของนกัเล่นหุ้น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองท่ีจะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือขาย
ดว้ย ซ่ึงถือเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลมากกวา่ แต่กล่าวในแง่รวมแลว้ นกัเล่นหุน้แบบเก็งก าไรระยะสั้นมี
ความเส่ียงสูงกวา่ ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ จึงน่าจะใชท้ั้ง 2 วธีิ 
 2) มูลเหตุและแรงจูงใจในการลงทุน นกัลงทุนทั้งประเภทเก็งก าไรและประเภทลงทุนใน
ระยะยาวท่ีเขา้ไปลงทุนในการซ้ือขายหุ้น ต่างหวงัความร ่ ารวยจากการเล่นหุ้นทุกคน ซ่ึงในปัจจุบนั
การเล่นหุ้นถือเป็นอาชีพได ้ถา้เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัหุ้นและมีเงินทุนเพียงพอ ดงัท่ีมีค  ากล่าวว่า
“ไม่มีธุรกิจอ่ืนใดท่ีท าแลว้จะรวยไดเ้ร็วและมากกวา่การเล่นหุ้น” (วิฑูรย ์วิริยะพนัธ์ุ, 2537, หนา้ 20 
อ้างถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยน์ั้น ไม่มีการก าหนดไวแ้น่นอนตายตวั แต่ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของผูล้งทุนเอง ในทางตรง
ขา้มการลงทุนซ้ือขายหุ้นก็มีความเส่ียงค่อนขา้งสูง เพราะราคาหุ้นมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 
ตามท่ีมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบตลาดหุ้นจากการศึกษาคน้ควา้และติดตามการซ้ือขายหุ้นของนกั
ลงทุนทัว่ ๆ ไปพอสรุปผลประโยชน์จากการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
  (1) เงินปันผล (Dividend) ตามปกติบริษทัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตให้น าหุ้นเขา้ซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยจ์ะจ่ายเงินปันผลให้ปีละคร้ัง แต่อาจมีบางบริษทัจ่ายเงินงวด 6 เดือน ซ่ึงมี
การจ่ายต่อเม่ือผลการด าเนินงานมีก าไร 
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  (2) ก าไรจากการขายหุน้ (Capital Gain) คือ การท่ีลงทุนซ้ือหุน้ไวแ้ลว้ก็ขายออกใน
ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซ้ือมา ซ่ึงส่วนของก าไรน้ีจะต้องมากกว่าค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 
(Commission) ท่ีจะตอ้งจ่ายใหโ้บรกเกอร์ 
  (3) สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน เม่ือบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งการขยายการ
ลงทุนจะมีการระดมเงินทุนก็จะให้มีสิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิม ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาท่ีก าหนด ซ่ึงจะ
เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาในตลาดในขณะนั้น เท่ากบัวา่ผูท่ี้มีหุน้เดิมอยูแ่ลว้สามารถซ้ือหุ้นไดใ้นราคาท่ี
ถูกลงกวา่เดิม 
 3) การวางแผนการลงทุน ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่การซ้ือ
ขายหลกัทรัพยน์ั้นมีขอ้จ ากดั กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการดงันั้น ผูท่ี้จะเขา้มาลงทุน
จึงตอ้งมีการวางแผนหรือเตรียมตวัมาก่อนท่ีจะเขา้มาลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงนอกจากจะตอ้งมี
เงินทุน มีเวลา และมีความตอ้งการท่ีจะลงทุนแลว้ จะตอ้งกระท าในส่ิงต่อไปน้ี คือ 
  (1) สมคัรเป็นลูกคา้โบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์ เน่ืองจากการซ้ือขายจะตอ้ง
กระท าผ่านโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์นั่นเอง ซ่ึงควรจะเลือกบริษทัท่ีติดต่อไดส้ะดวกมีความ
สนิทสนมคุน้เคยมีเง่ือนไข และบริการท่ีดี เพื่อประโยชน์ในการสั่งซ้ือขายต่อไป 
  (2) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับทุกกลุ่มทุกตวั ให้เขา้ใจว่าหุ้นใดประกอบกิจการ
อะไรผูบ้ริหารเป็นใคร ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและมีโครงการลงทุนต่อไปอยา่งไร และพิจารณา
ฐานะทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือขายหุน้นั้น ๆ 
  (3) ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ด้านการเมือง เศรษฐกิจและทางด้านสังคมทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตลาดหุ้นได้ นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นต่างประเทศก็เป็นส่ิงท่ีควรสนใจควบคู่ไปกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย์
ของไทย (Set Index) ดว้ย 
  (4) ปรึกษาผูท่ี้มีความรู้ เม่ือมีขอ้สงสัยต่าง ๆ นกัลงทุนใหม่ ๆ จ าเป็นตอ้งรู้ขอ้มูล
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น จึงตอ้งปรึกษากบัผูท่ี้มีประสบการณ์ เช่น นกัลงทุนเก่า 
ๆ หรือปรึกษากบัท่ีปรึกษาของโบรกเกอร์หรือศึกษาจากหนงัสือต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามผูล้งทุน
จะตอ้งใชว้จิารณญาณขั้นสุดทา้ยดว้ยตนเอง 
  (5) เตรียมตวัเตรียมใจให้พร้อม โดยขอให้คิดไวด้ว้ยวา่การซ้ือขายหุ้นไม่ใช่วิธีหา
รายไดห้รือสร้างความร ่ ารวยให้ในระยะเวลาสั้น ๆ จึงควรมีเงินออม ซ้ือขายอยา่งมีเหตุผล รอบคอบ
ใจเยน็ สภาพจิตใจมีความส าคญัมากในการซ้ือขายหุ้น อยา่เสียขวญัเม่ือมีการขาดทุน และอยา่โลภ
จนเกินไปเม่ือมีโอกาสท าก าไร 
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 4) การเลือกเป็นลูกคา้ของบริษทัสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัสมาชิก
คือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนเป็นสมาชิกหรือไดรั้บอนุญาตให้เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยท์  า
หนา้ท่ีเป็นนายหนา้ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือเรียกวา่ “โบรกเกอร์”นอกจากน้ียงัมีบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยอี์กส่วนหน่ึง 
จึงไม่สามารถท าการซ้ือขายผ่านตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ จึงตอ้งซ้ือขายผ่านบริษทัท่ีเป็นสมาชิกของ
ตลาดหลกัทรัพยอี์กต่อหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ ซบัโบรกเกอร์ (Sub-broker) 
 ปัจจุบนัมีบริษทัสมาชิกตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 44 บริษทั และมีบริษทัตวัแทนรับช่วงจาก
บริษทัสมาชิก (Sub-broker) ประมาณ 40 บริษทั ซ่ึงนกัลงทุนสามารถสมคัรเป็นลูกคา้เพื่อท าการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยไ์ด ้การสมคัรเป็นลูกคา้ของโบรกเกอร์หรือซบัโบรกเกอร์ ควรค านึงถือส่ิงต่อไปน้ี 
 (1) วงเงินค ้ าประกันเบ้ืองต้นไม่ควรสูงจนเกินไป โดยทัว่ไปแล้วบริษทัต่าง ๆ จะมีการ
ก าหนดวงเงินขั้นต ่าเป็นการค ้าประกนัท่ีจะให้ลูกคา้สั่งซ้ือขายหุ้น เพื่อป้องกนัความเสียหายในกรณี
ท่ีมีผูส้ั่งซ้ือแลว้ไม่ยอมช าระเงิน บริษทัก็จะน าหุน้ท่ีซ้ือไวอ้อกขาย ถา้ไม่พอช าระราคาก็จะบงัคบัเอา
กบัเงินท่ีฝากไวม้าช าระแทนวงเงินค ้าประกนั แต่ละบริษทัจะก าหนดไวไ้ม่เท่ากนัแลว้แต่นโยบาย
ของบริษทัส่วนใหญ่บริษทัหรือสาขาของบริษทัในกรุงเทพฯ จะก าหนดไวป้ระมาณ 300,000 บาท 
ถึง 500,000 บาท ในต่างจงัหวดั จะก าหนดไวป้ระมาณ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท 
 (2) สถานท่ีตั้งของบริษทั ควรจะอยูใ่กลบ้า้น ท่ีท างาน การเดินทางไปมาสะดวก เพราะตอ้ง
มีการไปติดต่อเป็นประจ า เช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน จากการซ้ือขายหุน้ 
 (3) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ กระดานหุ้น (Electronic Board)
ระบบส่ือสาร เช่น โทรศพัท ์โทรสาร ท่ีจดัไวใ้หบ้ริการควรครบถว้นและเพียงพอ 
 (4) คุณภาพการบริการของพนกังานในการสั่งซ้ือขาย การยนืยนัค าสั่งซ้ือขาย การแจง้ขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่น การรับเงินปันผล การช าระค่าจองซ้ือหุน้ ฯลฯ ตอ้งมีความรวดเร็ว ถูกตอ้งครบถว้น 
 (5) ช่ือเสียงของบริษทัเป็นอยา่งไร ฐานะทางธุรกิจมีความมัน่คงเพียงใด ตลอดจนพิจารณา
ถึงตวัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทันั้น ๆ ดว้ย 
 (6) มีการจดัหาขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัหุ้น ค าแนะน า หรือให้ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้เพียงใด
ใหบ้ริการดา้ยความเสมอภาคระหวา่งลูกคา้รายยอ่ยหรือลูกคา้รายใหญ่หรือไม่ 
 (7) ขอ้ควรพิจารณาอ่ืน ๆ เช่น ก าหนดเง่ือนไขส าหรับลูกคา้ในการซ้ือขาย มีความสนิท
สนมกบัพนกังานของบริษทัหรือมีการใหหุ้น้จองกบัลูกคา้ 
 5) การหาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น เม่ือมีการสมคัรเป็นลูกคา้ของบริษทัสมาชิก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัมีหน้าท่ีจะตอ้งให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูลจากระบบซ้ือขายในระหว่าง
เวลาท าการของบริษทัเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 
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 (1) ช่ือหุ้น ช่วงราคา และราคาท่ีสมาชิกซ้ือขายไดสู้งสุด และต ่าสุดในวนันั้นของหุ้นทุกตวั
ท่ีมีการซ้ือขายบนกระดานหลกั 
 (2) ราคาเสนอซ้ือสูงสุด ราคาเสนอขายต ่าสุดและราคาซ้ือขายล่าสุดของหุ้นทุกตัวบน
กระดานหลกั 
 (3) ราคาซ้ือสูงสุด ต ่าสุด และราคาซ้ือขายแรก (ราคาเปิด) ของหุน้ทุกตวั 
 (4) ราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในวนัท าการก่อนและการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายล่าสุด
ของหุ้นบนกระดานในขณะนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในวนัท าการก่อน(ราคา
ปิด) 
 (5) ปริมาณ มูลค่า และจ านวนรายการซ้ือขายสุทธิของหุน้แต่ละตวั 
 (6) จ านวนหุ้น ณ ราคาเสนอซ้ือสูงสุด และราคาท่ีต ่ารองลงมาอีก 2 ราคา ณ ราคาเสนอ
ขายต ่าสุด และราคาท่ีสูงกวา่ข้ึนไปอีก 2 ราคาของหุน้แต่ละตวั 
 (7) ดชันีราคาหุน้ของตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีรายกลุ่มอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลงของ
ดชันี เม่ือเปรียบเทียบกบัในวนัท าการก่อน 
 (8) การประกาศข้ึนเคร่ืองหมายส าหรับหุน้แต่ละตวั เช่น XD, XR, XA, NP, DSฯลฯ 
 (9) ข่าวสารท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์ห้แก่โบรกเกอร์ทางระบบซ้ือขายขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูล
จากระบบการซ้ือขายของบริษทัสมาชิก แต่ยงัมีขอ้มูลท่ีส าคญั ฯอีกหลายประการท่ีนกัลงทุนจะตอ้ง
ใชป้ระกอบการตดัสินใจสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงแหล่งขอ้มูลดงักล่าวพอสรุปไดด้งัน้ี (เสรี ลีลาลยั, 
2535, หนา้ 53 อา้งถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) 
 1. หนงัสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ซ่ึงจะมีข่าวต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ เช่น ข่าวการเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล รายงานผลการด าเนินงาน 
 2. วิทยุและโทรทศัน์ ในปัจจุบนัโทรทศัน์มีบทบาทมากในการติดตามข่าวสารการซ้ือขาย
หุน้ มีการถ่ายทอดใหช้มตลอดเวลาในการซ้ือขาย 
 3. นกัวเิคราะห์หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปรึกษาการลงทุนของห้องคา้หลกัทรัพยต่์าง ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไป 
แต่ละห้องคา้จะมีผูแ้นะน าการลงทุน เรียกวา่ เจา้หนา้ท่ีการตลาด ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย 
 4. จากนกัลงทุนดว้ยกนัเอง เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัหรือสอบถาม
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตนเองไม่รู้ ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นห้องคา้หลกัทรัพยแ์ทบทุกแห่งแหล่งขอ้มูลท่ีกล่าวแม้
จะมีประโยชน์แต่ก็มีขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ เช่น อาจจะรายงานขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น ช่วงเวลามี
จ ากดั และราคาอาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากหุ้นจะมีการเปล่ียนแปลงราคา และปริมาณการ
ซ้ือขายตลอดเวลา จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลอ่ืน ๆ ประกอบในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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 6) เทคนิคการเลือกซ้ือหุน้ 
 การเลือกซ้ือหุน้มีขอ้แตกต่างจากการซ้ือสินคา้อ่ืน ดงันั้น การซ้ือหุน้จึงตอ้งพิจารณาในเร่ือง
คุณสมบติัของบริษทัเจา้ของหุ้นโดยทัว่ไปก่อนจะตดัสินใจ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
(สรัญญา พาณิชยก์ุล, 2536, หนา้ 67 อา้งถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) 
 (1) ลกัษณะของอุตสาหกรรม บริษทันั้นอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด มีลักษณะการ
เติบโตอยา่งไร หุน้ท่ีมีคุณภาพดีจะเป็นหุน้ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัอยูต่ลอดเวลา 
 (2) ผลการด าเนินงานในอดีต เช่น ยอดขายสูง ก าไรดี 
 (3) นโยบายของรัฐ มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทันั้น ๆ หรือไม่ ถ้าบริษทัใดได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นผลดีต่อหุน้ของบริษทัดว้ย 
 (4) เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิตของบริษทั เช่น สามารถจดัหาปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเพียงพอ
และราคาไม่สูง 
 (5) อายขุองธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะมัน่คงยนืยาวเพียงใด แนวโนม้จะเป็นอยา่งไร 
 (6) ประเภทของธุรกิจ เช่น ส่งออก น าเขา้ หรือเฉพาะภายในประเทศ ปัจจยัท่ีจะกระทบมี
อะไรบ้าง รุนแรงเพียงใด ถ้าถูกกระทบมากจะท าให้ราคาหุ้นลดลงปัจจยัดังกล่าวข้างต้น เป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีนกัลงทุนควรพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือขายซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเทคนิค หรือ
การเก็งก าไร ถา้ตอ้งการซ้ือหุ้นพื้นฐานดี และลงทุนระยะยาว แนวทางท่ีกล่าวมาจะช่วยลดความ
เส่ียงไดม้ากทีเดียว 
คุณสมบติัของหุน้ท่ีมีพื้นฐานดีมี 6 ประการดงัน้ี 
 1. เป็นหุน้ของบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานดี มีก าไรสูง 
 2. จ่ายปันผลในอตัราสูง 
 3. มีมูลค่าทางบญัชีสูง 
 4. มีส่วนแบ่งตลาดสูงในการขายผลผลิต 
 5. ธุรกิจอยูใ่นโครงการส่งเสริมของรัฐบาล 
 6. อยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการขยายตวัอยูต่ลอดเวลา และเป็นธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงดี 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรม 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไวด้งัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 629) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรม (Behavior) ไวว้า่หมายถึงการ
กระท าหรือการแสดงออกของกลา้มเน้ือจากความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจ
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และภายนอกอาจท าไปโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคผ์ูอ่ื้นอาจ
สังเกตการกระท านั้นไดห้รือสามารถใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้
 วารุณี สุดแสวง (2551 : 14) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา
ของส่ิงมีชีวติ ท่ีสังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ไดท่ี้แสดงออกมาเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 
 อุไรรัชต์ บุญแท้ (2557 : 7) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม  (Behavior) ไวว้่า พฤติกรรม
(Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยแ์สดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้จากความรู้
ความเขา้ใจความเช่ือและเจตคติของคนท่ีมีบทบาทต่อการแสดงออกนั้น 
 นริศรา พลอยเพ็ชร (2558 : 11) ให้ความหมายของพฤติกรรมไวว้่า พฤติกรรม (Behavior) 
หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีบุคคลแสดงออกมา ทั้งท่ีสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไดแ้ก่ การกระท าทางกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การหยิบส่ิงของ เป็นตน้ และปฏิกิริยาและกิจกรรมท่ี
ไม่สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ กระบวนการทางจิตใจ เช่น ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ 
ซ่ึงเป็นการกระท าเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบโดยการแสดงออกของบุคคลอาจข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ 
  ทศันาวลัย ตนัติเอกรัตน์ (2559 : 1038) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไวว้่าพฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีแสดงออกมาเม่ือมีส่ิงเร้า โดยส่ิงเร้าท่ีมากระทบนั้นอาจมาจากส่ิงเร้า
ภายในและภายนอกท่ีแสดงออกมาในลกัษณะต่างๆ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจกระท า เช่น การพูด การ
เขียน การอธิบาย การยนื การแสดงออกทางสีหนา้ จงัหวะการพูด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ของแต่
ละบุคคลท่ีไม่สามารถจะสังเกตไดโ้ดยตรง 
 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคนอ่ืน (2552) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไว ้พฤติกรรม 
หมายถึง กิจกรรมของบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นได้เช่น การกระท าการตอบโต้กับ
ส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมภายในจิตใจท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความคิด ความรู้สึก เป็นตน้ประกอบกนั
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม  
 ศรีวรรณ จนัทรวงศ.์ (2548) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไว ้พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม
หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ ซ่ึงอาจรู้ไดโ้ดยการสังเกตหรือการใชเ้คร่ืองมือช่วยวดัพฤติกรรมรวม
ไปถึงการตอบสนองทางกลา้มเน้ือและการท างานของต่อมต่าง ๆ ในร่างกายอีกดว้ย  
 ประสิทธ์ิ ทองอุ่น (2542) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไว ้พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการ 
บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติปฏิบติั การกระท าท่ีแสดงออกใหป้รากฏสัมผสัไดด้ว้ยประสาททางใด
ทางหน่ึงของประสาทสัมผสัทั้งหา้ ซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ  
 ณรงค ์เส็งประชา (2541) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมไว ้พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยห์รือ กิริยาอาการท่ีมนุษยแ์สดงออก หรือปฏิกิริยาท่ีมนุษยแ์สดงออกเม่ือ
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เผชิญกบัส่ิงเร้า โดยมีรูปแบบการแสดงออก 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก 
กบัพฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน  
 Wade and Tavris (1999 : 245 ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไวว้่า พฤติกรรมคือการ
กระท าของคนเราท่ีสังเกตได ้
  Zimbardo and Gerrig (1999 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรมเป็นการ
กระท าของบุคคลเพื่อปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้
 Lahey (2001 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบติั
ของบุคคลท่ีสามารถสังเกตได ้
 สุรีรัตน์ เตชะทววีรรณ (2545) พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระท ากิจกรรมใด ๆ ก็
ตามแบบคลา้ยคลึงกนับ่อยคร้ัง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มหรือของตน ความหมาย ของค าวา่
พฤติกรรมอาจจะคลา้ย กบั ค าวา่ นิสัยแต่จะแตกต่างกนัเพียงมีการแสดงออกมาใหเ้ห็นได ้ถือวา่ เป็น
พฤติกรรมหากไม่แสดงออกมาให้เห็นเราจะเรียกวา่นิสัย ตรงกบัภาษาองักฤษท่ีวา่ Behaviour หรือ 
อเมริกนัเรียกว่า Behavior ซ่ึงแปลว่า การปฏิบติัตวั ความประพฤติ คุณสมบติั พฤติกรรม อาการ 
หรือการแสดงออก 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรม คือ การกระท าของบุคคลในทุกลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นโดยธรรมชาติ
ทางสรีระและท่ีจงใจกระท า ซ่ึงอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั และเป็นการกระท าท่ีสังเกตไดโ้ดยอาจใช้
ประสาทสัมผสัธรรมดาหรือใชเ้คร่ืองมือช่วยการสังเกต 
 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมไวด้งัน้ี 
 นริศรา พลอยเพช็ร (2558 : 12-13 ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมไวว้า่ พฤติกรรม
ของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่  
 1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท่ี์ท าให้เกิดกิจกรรม คนเรามี
พฤติกรรมเกิดข้ึนก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือต้องการท าตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตนไดต้ั้งไว ้คนเรามกัมีความตอ้งการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกนั และมกัจะเลือก
สนองตอบความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนความตอ้งการอ่ืนๆ  
 2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการประกอบ 
พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละดา้นท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้น 
พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ  าเป็นต้องเหมือนกนั และไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมได้ทุก
รูปแบบ  
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 3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะ้ประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือมีโอกาส
หรือ สถานการณ์นั้นๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม  
 4. การแปลความหมาย (Interpretation) แมจ้ะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแลว้คนเรา
ก็ มกัจะประเมินสถานการณ์ หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆลงไป เพื่อให้พฤติกรรม
นั้นมีความ เส่ียงนอ้ยท่ีสุด และสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากท่ีสุด  
 5. การตอบสนอง (Respond) หลงัจากไดแ้ปลความหมาย หรือไดป้ระเมินสถานการณ์แลว้  
พฤติกรรมก็จะถูกกระท า ตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตองของการแปลความหมาย  
 6. ผลท่ีไดรั้บ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแลว้ผลท่ีไดจ้ากการกระท านั้นๆ 
อาจจะตรงกบัความตอ้งการ หรืออาจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีตนเองไดค้าดหวงัไว ้  
 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ ของตนเองไดก้็จะประสบกบัความผิดหวงั ซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวงัแลว้คนๆ นั้นก็อาจจะ
กลบัไปแปล ความหมายใหม่ เพื่อท่ีจะหาวธีิท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเองใหม่ได ้
 Cronbach (1972) กล่าววา่ พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึน เพราะองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
 (1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม คนเรา
ตอ้งการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมบางอยา่งก็ให้ความพอใจหรือสนอง
ความตอ้งการไดท้นัที แต่ความตอ้งการหรือวตัถุประสงคบ์างอยา่ง ก็ตอ้งใชเ้วลานานจึงจะสามารถ
บรรลุความตอ้งการคนเราจะมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกนัและมกัจะเลือกสนอง
ความตอ้งการ ท่ีรีบด่วนก่อนและสนองความตอ้งการท่ีห่างออกไปในภายหลงั 
 (2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท า 
กิจกรรมเพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่างความ
ตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถ 
 (3) สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท า กิจกรรมเพื่อสนองความ
ตอ้งการ 
 (4) การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงลงไป 
จะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดว่า จะให้ความพอใจมากท่ีสุด
 (5) การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ โดยวธีิการท่ีได้
เลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 
 (6) ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือท ากิจกรรมแลว้ย่อมไดรั้บผลจากการ
กระท านั้น ผลท่ีได้รับอาจตรงกบัท่ีคาดคิดไว ้(Confirm) หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความคาดหมาย 
(Contradict) ก็ได ้
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 (7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถสนองความ
ตอ้งการไดก้็กล่าวไดว้า่เขาประสบความผิดหวงัในกรณีอาจจะตอ้งยอ้นกลบัไปแปลความหมายของ
สถานการณ์เสียใหม่และเลือกวธีิการตอบสนองใหม่ก็ได ้
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของพฤติกรรม ประกอบด้วยความมุ่งหมายความพร้อม
สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลท่ีไดรั้บและปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั 
 ประเภทพฤติกรรม 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษยจ์ะท าให้สามารถเขา้ใจมนุษย ์รวมถึงการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษยไ์ดม้ากข้ึน โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีมกัพบวา่ ปัญหาสังคมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน เป็นปัญหา
ท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษยท์ั้งส้ิน การศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูท่ี้
ศึกษาได้เขา้ใจ สามารถน าความรู้ขอ้สังเกตท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซ่ึง
การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตตามแนวทางนักพฤติกรรมศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ เพื่อบรรยายลกัษณะของพฤติกรรม เพื่ออธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรม เพื่อท านายพฤติกรรม และเพื่อก าหนดพฤติกรรม (Plotnik. 1996: 4)  
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประเภทพฤติกรรมไวด้งัน้ี  
 การจดัแบ่งประเภทของพฤติกรรมไดมี้นกัจิตวิทยาหลายคนไดแ้บ่งอาการแสดงออกของ
มนุษย ์แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ศรีวรรณ จนัทรวงศ ์(2548) 
 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นการกระท าการแสดงออกและกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถสังเกตไดช้ดัเจน แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
  1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกต
ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีซับซ้อน เช่น การเคล่ือนไหวของร่างกาย การหัวเราะ การ
ร้องไหเ้ป็นตน้ 
  1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือหรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยในการสังเกต เช่น การวิเคราะห์คล่ืนสมอง
(Electroencephalogram = EEG) ซ่ึงไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่ตอ้งใชเ้ข็มน าไฟฟ้าท่ีเรียกว่า
Microelectrode ไปสัมผสักับหนังศีรษะเพื่อเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าผ่านเคร่ืองขยายสัญญาณ
(Amplifier) ใหข้ยายขีดเป็นเส้นคล่ืนใหส้ามารถสังเกตดว้ยตาเปล่าได ้หรือการเปล่ียนแปลงปริมาณ
น ้าตาลในเลือดก็ตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั เป็นตน้ 
 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล มีลกัษณะเป็น
นามธรรม ไดแ้ก่ 
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  2.1 พฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกสัมผสั (Sensation) เช่น การเห็น การไดย้ิน การได้
กล่ิน การรู้รส การรู้สัมผสั เป็นตน้ 
  2.2 พฤติกรรมท่ีเป็นการเขา้ใจหรือตีความ (Interpreting) เช่น พอมนุษยไ์ดย้นิเสียง
สมองจะตีความส่ิงท่ีได้ยินให้ทราบถึงความหมายของเสียงนั้น แต่ถ้าพูดภาษาท่ีมนุษยไ์ม่รู้เร่ือง
หรือไม่เขา้ใจ มนุษยก์็จะไดย้นิเสียงในลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกสัมผสัเท่านั้น 
 2.3 พฤติกรรมท่ีเป็นความจ า (Remembering) หรือสัญญา หมายถึง ความจ าไดห้มายรู้ใน
พระพุทธศาสนา ถา้ขาดขอ้น้ีมนุษยก์็จะไม่มีววิฒันาการมาถึงปัจจุบนั 
 2.4 พฤติกรรมท่ีเป็นการคิด (Thinking) และการตดัสินใจ (Decision Making) อาจจะเป็น
จินตนาการ การคิดหาเหตุผล หรือการคิดฟุ้งซ่าน ดว้ยกลวธีิฉายภาพจริงเท่านั้น 
 ทศันาวลยั ตนัติเอกรัตน์ (2559 : 1038) ไดก้ล่าวถึง ประเภทพฤติกรรมแบ่งประเภทเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  
 1. พฤติกรรมภายนอก  (overt behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้โดยชัดเจน เป็น
พฤติกรรมท่ี สังเกตได ้เช่น การพูด การหวัเราะ การร้องไหร้้องไห ้การเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือ
แมแ้ต่การเตน้ของ หวัใจ ซ่ึงผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั  
 2. พฤติกรรมภายในหรือ "ความในใจ" (covert behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเจา้ตวัเท่านั้นจึง
จะรู้ดี ถา้ไม่บอกใครไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ไดดี้ เช่น การจ า การรับรู้ การ เขา้ใจ การไดก้ล่ิน การ
ไดย้ิน การฝัน การหิว การโกรธ ความคิด การตดัสินใจ เจตคติ จินตนาการ พฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในมีความสัมพนัธ์กนั โดยพฤติกรรมภายในเป็นตวั ตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอก 
เช่น คนเรายอ่มพูดหรือยอ่มแสดงกิริยาโดยสอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด ภายใน ถา้ตอ้งการศึกษา
พฤติกรรมภายในของคนก็ตอ้งศึกษาจากส่วนท่ีสัมผสัไดคื้อ พฤติกรรมภายนอก เราตอ้งศึกษาให้
เขา้ใจธรรมชาติของการคิด การตดัสินใจ การรับรู้ การรู้สึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายใน โดยทัว่ไป
แลว้มกัเน้นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมท่ีเกิดเน่ืองจากประสบการณ์เท่านั้น ซ่ึงพฤติกรรมนั้น ๆ มี 
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตามระยะเวลาท่ีผ่านไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและส าหรับ
การศึกษา พฤติกรรมเพื่อการพฒันาตนนั้น มุ่งเนน้ในการพฒันาจิต ความคิด หรือพฤติกรรมภายใน
เป็นล าดบัแรก เน่ืองจากพฤติกรรมภายในเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอก หากคิดดีการปฏิบติัก็
มกัดีดว้ย 
 ประสิทธ์ทองอุ่น (2542) กล่าววา่ ประเภทของพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 
 (1) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีเจา้ของพฤติกรรมเท่านั้น ท่ีรู้ได้
บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เจา้ของพฤติกรรมท่ีจะไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงถา้ไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
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ภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหน่ีงไดก้็โดยสันนิษฐานหรือคาดเดา
เท่านั้ นเอง พฤติกรรมภายในนั้นเป็นกระบวนการการท างานของสมอง (Mental Process) ซ่ึง
หมายถึง ขั้นตอนการท างานของสมองในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิด การตดัสินใจค่านิยม และแรง
บนั ดาลใจเป็นตน้ 
 (2) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของ
พฤติกรรมสามารถท่ีจะรู้ไดแ้ละบางพฤติกรรมเจา้ของพฤติกรรมยงัไม่รู้ถึงพฤติกรรมนั้นของตนเอง 
บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ตอ้งอาศยั การสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผสัโดยตรงหรือใช้
เคร่ืองมือ (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 
 กล่าวโดยสรุป ประเภทพฤติกรรมแบ่งประเภทเป็น 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภายนอก 
และ 2) พฤติกรรมภายใน 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer behavior) 
 ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่
ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 
 ศิ ริวรรณ เส รี รัตน์และคณะ  (2541)  อ้าง อิงจาก  Kotler, Philip.  (1999) .  Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 2.ช่วยให้ผูเ้ก่ียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
 3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
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  4.เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตรง
กบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
  5.ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

Engle, Blackwe และ Miniard กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคน้หาและการบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้
ร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง” เสรี วงษม์ณฑา (2548) กล่าววา่พฤติกรรมบริโภคคือพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หาการเลือกซ้ือการใช้การประเมินผล หรือการจดัการ
กบัสินคา้และบริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการ
คน้หาและวิจยัเก่ียวการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาด
สามารถจดักลยุทธ์ของการตลาด (Marketing strategies) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ได้อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใช้ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws, และ 1H Who?What? 
Why? Where? และ How?  เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง ประกอบด้วยOccupants 
Objects Objectives Organizations Occasion Outlets and Operations แสดงการใช้ 7 ค  าถามเพื่อหา
ค าตอบ7 ประการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกบั
ค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและตารางท่ีแสดงการประยุกต์ใช้ 7Osของกลุ่มเป้าหมาย และ
ค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัตารางท่ี2.1 แสดง
ค าถาม 7 ค  าถาม (6Wsและ1H ) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os)            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืน ๆ: 2546) 
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ตารางท่ี 2.1: ค  าถาม 6Ws 1H เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 
 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants)  
1. ทางดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวทิยา 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิต
ภฑัร์าคาการจดัจ าหน่ายและ
การส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัการตอบสนอง
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) หรือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค 
ตอ้งการจากผลิตภณัฑคื์อ 
1. คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ ์(Product 
Component)  
2. ความแตกต่างเหนือกวา่
คู่แข่งขนั (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
ประกอบ ดว้ยการบรรจุหีบห่อ
ตราสินคา้ รูปแบบสินคา้
บริการ คุณภาพ ลกัษณะ
นวตักรรมฯลฯ  
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
แตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) 
ประกอบดว้ยความแตกต่าง
ผลิตภณัฑก์ารบริการพนกังาน
และภาพพจน์ 
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ตารางท่ี 2.1: ค าถาม 6Ws 1H เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os)(ต่อ) 

 
3. ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกาย
และจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษา
ถึงปัจจ ัยท่ีมีอิทธิผลต่อ
พฤติกรรมซ้ือ คือ 
1. ปัจจยัภายนอก หรือ ปัจจยั
ทางจิตวทิยา 
2. ปัจจยัทางสังคม 
3. วฒันธรรม 
4. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies)  
2. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดว้ยกล
ยทุธ์ทางดา้นการโฆษณา การ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การใหข้่าว
และการประชาสัมพนัธ์ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจซ้ือ Who 
Participates in the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
(Organizations) และมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ย 1. ผูริ้เร่ิม 2. ผูมี้
อิทธิพล 3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ  
4. ผูซ้ื้อ 5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์การ
โฆษณาและ(หรือ)การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 

Participates in the buying) ในการตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ย 1. ผูริ้เร่ิม 2. ผูมี้
อิทธิพล 3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
 4. ผูซ้ื้อ 5. ผูใ้ช ้

การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (Who 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasion) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือ
ช่วงฤดูกาลใดของปีช่วงวนั
ใดของเดือนช่วงเวลาใดของ
วนัโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
ต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) เช่นท า
การส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึง
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 
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ตารางท่ี 2.1: ค  าถาม 6Ws 1H เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 

 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 
ท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพ สินคา้ ซุปเปอร์
มาร์เก็ตบางล าพูพาหุรัด 
สยามสแควร์ร้านขายของช า 
ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) บริษทัน า
ผลิตภณัฑสู่์ตลาด เป้าหมายใน
การพิจารณาวาจะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคา้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบ ดว้ยการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย และการประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาดทางตรง 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546) การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา 
 

โมเดลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus)ท่ีท า
ให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุ้นท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's black box)ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer's response)หรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's purchase decision)จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R 
Theory โดยมีรายละเอียดดงัน้ื 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) และ
ส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก
เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑส่ิ์งกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ซ้ึงอาจ
ใช้เหตุจูงใจซ้ือทางด้านเหตุผลและใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยาก็ได้ส่ิงกระตุ้นภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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 1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบดว้ย 
 1.1.1 ส่ิงกระตุน้ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวย 
งามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 
 1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะกบัผลิต 
ภณัฑ ์
 1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
 1.1.4 ส่ิงกระตุน้ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาอย่าง
ต่อเน่ือง การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน (Other Stimulus)   เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่ภาย 
นอกองคก์รซ่ึงองคก์รควบคุมไม่ไดส่ิ้งกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
 1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจรายได้ของ
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
 1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) อาทิเช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้น
ฝากถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
 1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) อาทิเช่น กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
 1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture) อาทิเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นกล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องด า 
(Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
 2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลมาจากปัจจยั
ต่างๆคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer decision process) มีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ (Problem recognition)    
 2.2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
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 2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation)  
 2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision)  
 2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) สามารถเขียนเป็น
แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค 
 2.3 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้น ของผูบ้ริโภคการรับรู้ปัญหาการคน้หา
ขอ้มูล การประเมินผลการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์.(2546) การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ 
(Buyer’s purchase decisions) หมายถึงพฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของผูซ้ื้อหลงัจากมีส่ิงกระตุน้ 
ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ (Buyer’s decision) ในประเด็นต่างๆดงัน้ี 
 3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) คือการท่ีผู ้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือ
ประเภทของผลิตภณัฑห์น่ึงๆ 
 3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึง 
 3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer choice) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกผูข้ายเพื่อซ้ือ
สินคา้หน่ึงๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัค านึงถึงสถานท่ีขาย และการบริการ 
 3.4 เวลาในการซ้ือ (Purchase timing) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกเวลาและ
ระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคา้หน่ึงๆ 
 3.5 ปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกปริมาณสินคา้ท่ี
ตอ้งการซ้ือในคร้ังหน่ึงๆ 
 
 ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าทีนิ่ยม (Structural-Functional Theory) 
 ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ีนิยมของมาลีนอฟสก้ี (Malinowski. 1884-1942) ได้น าเสนอ
แนวคิดหลกัของทฤษฎีการหน้าท่ีนิยมคือ วฒันธรรมสนองความตอ้งการจ าเป็นของปัจเจกบุคคล 
วฒันธรรมเติบโตมาจากความตอ้งการจ าเป็น 3 ประเภทของมนุษย ์คือ  
 1. ความต้องการจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Biological and Psychological Needs) เป็นความ
ตอ้งการเบ้ืองตน้ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด้ินรนเพื่อใหมี้ชีวติอยู ่เช่น 
ตอ้งการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การพกัผอ่น การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ 
 2. ความตอ้งการจ าเป็นดา้นสังคม (Instrumental Needs) จะเก่ียวกบัเร่ืองการร่วมมือกนัทาง
สังคมเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานและท าให้ร่างกายไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นเบ้ืองตน้ได ้
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เช่น การแบ่งงานกันท า การแจกจ่ายอาหาร การป้องกันภยั การผลิตสินค้า การบริการและการ
ควบคุมทางสังคม 
 3. ทางดา้นจิตใจ เช่น ความตอ้งการสงบทางใจ ความกลมกลืนกนัทางสังคมและเป้าหมาย
ชีวิต ระบบสังคมท่ีสนองความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความรู้ กฎหมาย ศาสนา นิยายปรัมปรา ศิลปะ
และเวทมนตร์คาถาโดยทัว่ไปเวทมนตร์คาถาท าหนา้ท่ีท่ีท าให้คนรู้สึกอบอุ่นใจเพราะงานบางอยา่ง
ท่ีมนุษยท์  าค่อนขา้งยากล าบากและมนุษยไ์ม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง ท าใหเ้กิด
ความไม่มัน่ใจจึงตอ้งพึ่งเวทมนตค์าถาให้ช่วยเพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจมากข้ึน ส่วนนิยายปรัมปรา
มกัใหอ้ านาจชนชั้นปกครองและใหค้่านิยมทางสังคม   
 มาลีนอฟสก้ี ย  ้าวา่วฒันธรรมทุกดา้นมีหนา้ท่ีตอ้งท า คือ การตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น
ของมนุษยอ์ย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ง 3 อย่าง ดงักล่าวแลว้ ส่วนต่างๆ ของวฒันธรรมมีหน้าท่ีเพื่อ
สนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของปัจเจกชนในสังคมนั้นๆ แนวความคิดดงักล่าวจึงเป็นหลกัส าคญัใน
การน ามาใชว้เิคราะห์พฤติกรรมของคนในสังคมทั้งหมดของแต่ละวฒันธรรม (มาริสา  
โกเศยะโยธิน. 2546 : 11) 
 Radcliffe-Brown (ทรงคุณ จนัทจร. 2553 : 21-22 ; อา้งอิงมาจาก Radcliffe-Brown. 1952 : 
254) ได้อธิบายการมองสังคมโดยเปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวิต (Organism) ท่ีว่าคนเราประกอบด้วย
ระบบการท างานของอวยัวะต่างๆ ซ่ึงแต่ละระบบก็มี “โครงสร้าง” และ“หน้าท่ี” ของตวัเองหาก
ระบบใดๆ หยุดท าหน้าท่ีจะท าให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติสังคมก็เช่นเดียวกนัก็ประกอบไปดว้ย
ระบบต่างๆ เช่น ระบบครอบครัวเศรษฐกิจศาสนาการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละระบบก็มีโครงสร้าง
ทางสังคม (Social Structure) ในแต่ละระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างจะประกอบไปด้วย
“สถาบนั” (Institutions) ต่างๆ เช่น ระบบศาสนาจะประกอบด้วยพิธีกรรมความเช่ือองค์กรทาง
ศาสนาเป็นตน้ซ่ึงแต่ละสถาบนัจะตอ้งท าหนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อให้ระบบด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ระบบต่างๆ ของสังคมจะท างานอยา่งประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อรักษาดุลยภาพ (Equilibrium) ของ
สังคมเอาไว ้
 นอกจากน้ี Radcliffe-Brown ยงัเสนอวา่ การศึกษาโครงสร้างสังคม (หรือความสัมพนัธ์ของ
คนในสังคม) โดยดูจากหนา้ท่ีของพฤติกรรมต่างๆ วา่มีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นปึกแผน่และ
รักษาความสมดุลของสังคมไดอ้ยา่งไร โดยเขาใหต้วัอยา่งของการอธิบายพิธีกรรมความเช่ือและเทพ
นิยายต่างๆ ของชาวอนัดามนัวา่เป็นส่วนหน่ึงของระบบศาสนา ซ่ึงมีหนา้ท่ีเสริมสร้างความรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคมพิธีกรรมช่วยเสริมสร้าง “อารมณ์ร่วม” และช่วยควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกสังคมให้อยูใ่นกรอบของจารีตประเพณี กล่าวอีกนยัหน่ึงคือพิธีกรรมมีหน้าท่ี
หลกัในการช่วยบ ารุงรักษาความสามคัคีกลมเกลียวระหว่างสมาชิกในสังคม ส่วนการตอบสนอง
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ทางด้านจิตใจนั้นเป็นหน้าท่ีรองลงมาจากพิธีกรรม (ยศ สันตสมบติั. 2556 : 35 ; อ้างอิงมาจาก 
Radcliffe-Brown. 1940 : 45-46)  
 ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี เป็นทฤษฎีท่ีเนน้อิทธิพลของกลุ่มหรือโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีต่อ
การปรับปรุงวิถีการปฏิบติังานของกลุ่มหรือหน่วยงานหากกฎระเบียบท่ีเหมาะสม ท าให้สมาชิกใน
หน่วยงานสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในขณะเดียวกนั
สมาชิกในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทตลอดจนบรรทัดฐานค่านิยมของ
หน่วยงานนั้นๆ อย่างเคร่งครัดทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีสนใจความต้องการของปัจเจกบุคคล 
(ผูก้ระท า) และโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นสถาบนัสังคมค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนมา เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี รวมทั้งเนน้ความสัมพนัธ์ทางสังคมโดยเฉพาะกลไกเพื่อขจดัความ
ขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 ระบบสังคมคือ ระบบท่ีประกอบไปด้วย ผู ้กระท า ท่ีหลากหลายท่ีมีการปฏิบัติใน
สภาพแวดลอ้มอย่างหน่ึง ผูก้ระท าเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และความสัมพนัธ์ท่ีเขามีต่อกนันั้นถูกตีกรอบโดยระบบของบรรทดัฐานท่ีเขามี
ร่วมกนั หรือถูกก าหนดโดยวฒันธรรมโดยเขาไดน้ าเอาแนวคิดการกระท าทางสังคมมาวิเคราะห์การ
กระท าระหว่างกนัขององคป์ระกอบย่อยของระบบสังคม จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. ทุกสังคมจะมีโครงสร้างต่างๆเป็นระบบ 
 2. ภายใตร้ะบบใหญ่จะประกอบไปดว้ยระบบย่อย ถา้ระบบใดไม่ท าหน้าท่ีหรือท าหน้าท่ี
เบ่ียงเบน ก็ท าให้ระบบย่อยอ่ืนมีการปรับสมดุลเดิมโดยอาศยัปัจจยัภายนอกในการปรับเปล่ียน
ระบบแนวทางการน าแนวคิดจากทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี  ควรเน้นการปรับปรุงโครงสร้างของ
องคก์ารตลอดจนสายบงัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆ ให้สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลง ใน
ปัจจุบนัเพื่อให้สมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ ปรับตวัเขา้กบัสังคมในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรจดั
ใหมี้การฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการปรับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง
ไป ตามกระแสของสังคม 
 การใชป้ระโยชน์ของทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม 
 ทรงคุณ จนัทจร (2553 : 30–32) ไดก้ล่าวถึง การใชป้ระโยชน์ของทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี
นิยมดงัน้ี  
 1. การใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
 ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยมเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ คือ 
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 1) เก่ียวกบัองค์กรท่ีท างาน สามารถน าโครงสร้างหนา้ท่ีใช้เป็นแนวทางจดัแบ่งส่วนต่างๆ 
ภายในองคก์ร 
 2) เก่ียวกบัการจดัองค์การ (Organizing) โดยการน าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีคล้ายคลึงกนัมา
รวมเป็นฝ่ายเดียวกนั 
 3) เก่ียวกบัการฝึกอบรมก่อนประจ าการระหวา่งประจ าการเพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 4) การเตรียมกฎระเบียบ วิธีการท างาน หรือเรียกวา่ วฒันธรรมองคก์าร ส าหรับเจา้หน้าท่ี 
ซ่ึงรวมถึงจดังบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้สอบงานท่ีจ าเป็นอาจรวมเรียกว่า Enablement ท า
ใหบุ้คลากรส านกังานสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 
 ส าหรับงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานส านกังาน เช่น อาชีพประมง อาชีพท านาท าไร่ อาชีพกรรมกร ก็
ยงัเก่ียวกบัองคก์ารอยูบ่างส่วนก็สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
 2. การใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติ 
 ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยมเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต คือ 
 1) สถานภาพและบทบาท สังคมสมยัใหม่ลว้นแต่จดัช่วงชั้นเป็นแบบชนชั้น (Social Class 
System) เร่ิมจากการท่ีแต่ละคนจะตอ้งมีสถานภาพและบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัสถานภาพชีวิตก็จะ
ราบร่ืนเรียบร้อย 
 2) การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) สมาชิกของสังคมทุกคนจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้
วฒันธรรมของสังคมอ่ืน การขดัเกลาทางสังคมจะท าให้สมาชิกของสังคมรู้จกัสถานภาพและ
บทบาทต่าง ๆ ของคนในท่ีต่าง ๆ ของสังคมกระบวนการขดัเกลาทางสังคมจะประกอบดว้ย การ
กระท าระหวา่งกนัทางสังคม (Social Interaction) ภาษา (Language) ความรัก (Affection) 
 3) องค์การทางสังคม (Social Organization) เป็นเร่ืองของกระบวนการจัดระเบียบทาง
สังคม (Process) และกลุ่มเป็นระเบียบ (Organized Group) ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัระเบียบแลว้ใน
สังคมหน่ึง กลุ่มสังคม (Social Group) ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) ชนชั้น (Social 
Class) และสมาคม (Association)  
 4) สถาบนัสังคม (Social Institution) เป็นเร่ืองของกฎระเบียบสังคมท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนใน
กระบวนการจดัระเบียบท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น กฎระเบียบสังคมเหล่าน้ีถูกจดัเป็นกลุ่มๆ หรือ
หมวดหมู่ใชเ้ฉพาะหนา้ท่ี รวม 10 กลุ่ม เรียกวา่สถาบนัสังคม 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม เป็นโครงสร้างของสังคมท่ีเสมือนร่างกายท่ี
ประกอบไปดว้ยเซลล์ต่างๆ และเป็นหนา้ท่ีของสังคม คือ การท าหนา้ท่ีของอวยัวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายโดยแต่ละส่วนของร่างกายจะช่วยเหลือและเก้ือกูลกนั เพื่อให้ทั้งระบบมีชีวิตด ารงอยู่ไดมี้
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ความส าคญัในการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีจ าเป็น 3 ดา้นของมนุษย ์ไดแ้ก่ ดา้นความจ าเป็นพื้นฐาน 
ดา้นสังคมและดา้นจิตใจ ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยมมีความเช่ือวา่ สังคมประกอบดว้ยโครงสร้างท่ี
เป็นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบมีหน้าท่ีแตกต่างกนัไป ในการพฒันาชุมชนจึงตอ้งเน้น
โครงสร้างของชุมชนอนัได้แก่ บุคคล กลุ่ม และองค์กร โดยมีเป้าหมายร่วมกนัมีการปรับตวัใน
ลกัษณะบูรณาการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้เต็มศกัยภาพเพื่อพฒันาชุมชน
ของตนเองต่อไป 
 
ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation)  
 มาสโลว์ (Maslow. 1970 : 15-22) ได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะถูกผลักดันด้วย
ความตอ้งการท่ีจ าเป็นตามล าดบัขั้น (The Basic Need Hierarchy) โดยกล่าวว่าความตอ้งการของ
มนุษยน์ั้นมีหลายอยา่ง และความตอ้งการเหล่านั้นไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ หาก
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ความตอ้งการนั้นก็จะยงัคงมีอยู่ต่อไป และจะไปผลกัดัน
พฤติกรรมของมนุษยต์ลอดเวลา จนเป็นเหตุท าให้ความตอ้งการในขั้นต่อไปเกิดข้ึนไดย้ากอีกด้วย 
แต่เม่ือความตอ้งการนั้น ๆ ไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอหรืออยู่ในระดบัท่ีมีความพึงพอใจ 
(Satisfy) แลว้มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขั้นอ่ืน ๆ อีกต่อไปตามล าดบั อาจจะกล่าวไดว้า่เม่ือมนุษย์
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นตน้แลว้มนุษยก์็จะมีความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ เขา้มาแทนท่ี 
หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ความตอ้งการในระดบัต ่าเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการ
ในระดบัสูงก็จะเขา้ไปแทนท่ี และจะพฒันาข้ึนตามล าดบั ความตอ้งการท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีจะเรียงล าดบั
จากต ่าไปสู่ระดบัสูง โดยแบ่งล าดบัความตอ้งการท่ีจ าเป็นของมนุษยไ์ว ้5 ขั้นดงัน้ี. (Lahey. 2004 : 
383)  
 ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย ์และส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีสุดของการด ารงชีวิต เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ น ้ า 
อาหาร อากาศ ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การพกัผ่อน ความตอ้งการในการขบัถ่าย ความตอ้งการท่ี
จะตอ้งไดรั้บการบ าบดัทางเพศ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและเป็นไปอยา่ง
สม ่าเสมอ ถา้หากร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองในขั้นน้ีแลว้ชีวติก็ไม่สามารถด ารงอยูไ่ด ้  
 ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (The Safety Needs) เม่ือได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการของร่างกายแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยัก็จะเขา้มาแทนท่ี มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการตอบสนองในดา้นความปลอดภยั ปราศจากภยัอนัตรายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวติ ซ่ึงถือวา่
เป็นธรรมชาติโดยทัว่ไปของมนุษย ์ 
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 ขั้นท่ี 3 ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความต้องการความรัก  (The Belongingness and Love 
Needs) เม่ือความตอ้งการสองขั้นแรกของมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการท่ีอยู่ใน
ระดบัท่ีสูงกว่าก็จะเขา้มาแทนท่ี และครอบง าพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้ได้รับการตอบสนอง 
ความตอ้งการนั้น ความตอ้งการในขั้นน้ีก็คือ ความรู้สึกเป็นเจา้ของและความตอ้งการความรักนบัถือ
ตั้งแต่พ่อแม่ ญาติ พี่นอ้ง สามีหรือภรรยา เพื่อนฝูง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตของตน 
ความต้องการในขั้นน้ี เป็นความต้องการท่ีมนุษย์ต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยอมรับหรือเห็น
ความส าคญัของตนเอง  
 ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งหรือไดรั้บเกียรติจากสังคม (The Esteem Needs) 
ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากสังคม หรือตอ้งการไดรั้บเกียรติจากสังคม ในขั้นน้ีถือ
เป็นความตอ้งการทางสังคมอยา่งหน่ึง กล่าวคือ เป็นความตอ้งการท่ีตอ้งการใหส้ังคมยอมรับตนเอง 
และเพื่อนตนเองจะไดมี้หนา้มีตาในสังคม  
 ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด (The Self – actualization Needs) 
ความตอ้งการในขั้นท่ี 5 น้ี เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการพิเศษ คนธรรมดา
ทัว่ไป ถา้ไดรั้บการตอบสนองในขั้นน้ีได ้ก็จะไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมเป็นพิเศษ เช่น ความตอ้งการ
ท่ีอยากจะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของโลก ความตอ้งการท่ีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานาธิบดี อยากจะเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงของโลกหรือของประเทศ ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ีแต่
ละคนก็จะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกนัไป (สุนนัท ์สีพาย และสมประสงค ์เสนารัตน์ : 2551) 

 

 
ท่ีมา : Abraham Maslow. 1970 : 38 
ภาพท่ี 2.1 ล าดบัชั้นความตอ้งการ  
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 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการ ความปรารถนา
และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความตอ้งการเหล่าน้ีจะเรียบล าดบัขั้นของความตอ้งการ 
ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปตามล าดบั ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 5 ขั้นไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการ
ทางกายภาพ 2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 3) ความตอ้งการทางสังคม 4) ความตอ้งการ
ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในสังคม และ 5) ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ  
 
ข้อมูลเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัสยาม 
 1. ประวติัความเป็นมา 
 มหาวิทยาลยัสยาม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบนัแรกของประเทศไทย 
ไดรั้บการริเร่ิมข้ึนเม่ือพ.ศ.2508 และไดส้ถาปนาอย่างเป็นทางการ เม่ือพ.ศ.2516 โดยอาจารย ์ดร.
ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ช่ือเดิมว่า "วิทยาลยัเทคนิคสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ไดเ้ปล่ียนสถานภาพ
เป็น "มหาวิทยาลยัเทคนิคสยาม"  และเปล่ียนช่ือเป็น "มหาวิทยาลยัสยาม" ในล าดบัต่อมา โดย
ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสยามมีสถานะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภา
มหาวทิยาลยั และ อาจารย ์ดร.พรชยั มงคลวนิช เป็นอธิการบดี 
 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัสยามมีนกัศึกษารวมกวา่ 15,000 คน มีนกัศึกษานานาชาติกวา่ 300 คน
จากกว่า 15 ประเทศทัว่โลก เปิดด าเนินการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ รวมทั้งส้ินกว่า 50 หลกัสูตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 13 คณะ คือ 1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะศิลป
ศาสตร์ 5) คณะนิเทศศาสตร์ 6) คณะวิทยาศาสตร์ 7) คณะพยาบาลศาสตร์ 8) คณะเภสัชศาสตร์ 9) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10) วิทยาลัยนานาชาติ 11) วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย 12) คณะ
แพทยศาสตร์ และ 13) บณัฑิตวทิยาลยั ไดผ้ลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมแลว้กวา่ 75,000 คน 
 มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลยันานาชาติ 
(International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International 
Association of University Presidents) ซ่ึงอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบนั และมหาวิทยาลยัยงัไดรั้บการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of South East Asian 
Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวแห่งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพฒันาองคก์รแห่งภาคพื้นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็น
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พนัธมิตรทางการศึกษากบัมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัต่างประเทศชั้นน ากวา่ 54 สถาบนัทัว่โลก (วกิิพี
เดีย มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 2. สถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลยัสยาม เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
10160 (วกิิพีเดีย มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 3. ปรัชญา / ปณิธาน / วสิัยทศัน์ / พนัธกิจ / อตัลกัษณ์นกัศึกษา / เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลัยสยาม มีปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์นักศึกษา  / 
เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยั ดงัน้ี (วกิิพีเดีย มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
  3.1 ปรัชญา มหาวิทยาลัยสยามสถาปนาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนองความ
ตอ้งการของชาติในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรท่ีเพียบพร้อมดว้ยความเป็น
เลิศทางวชิาการและมีทกัษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรดว้ยจริยธรรม โดยมีปรัชญาของ
มหาวิทยาลยั คือ ปญฺญา นราน ํรตฺน ํซ่ึงมีความหมายวา่ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” " Wisdom is 
an invaluable asset of mankind "  
  3.2 ปณิธาณ ดว้ยปรัชญาของมหาวิทยาลยัสยามดงักล่าว น าไปสู่การก าหนดปณิธาน
ของมหาวิทยาลยัดังน้ี มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นผูใ้ช้ปัญญาในการ
ด ารงชีวติ และมีความเป็นเลิศในวชิาการและวชิาชีพ” 
  3.3 วสิัยทศัน์ มหาวทิยาลยัสยามเป็นหน่ึงสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศและ
ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็น
นานาชาติ 
  3.4 พนัธกิจ มหาวทิยาลยัสยามเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การจดัการศึกษา
โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาคนให้มีความรู้ มีทศันคติ และสมรรถภาพ
ในการประกอบวิชาชีพให้สอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
เขา้ใจและยอมรับในความหลากหลายของวฒันธรรม มีทกัษะในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ในการด าเนินการดงักล่าวมหาวทิยาลยั จะส่งเสริมการวจิยั การบริการวชิาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ โดยประสานความ ร่วมมือกบัเครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการ
อยา่งใกลชิ้ด 
  3.5 อตัลกัษณ์นกัศึกษา “ซ่ือสัตย ์ใฝ่รู้ คู่วสิัยทศัน์สากล” 
  3.6 เอกลกัษณ์มหาวิทยาลยั จดัการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตวัสู่อาชีพ 
ในบรรยากาศของการอยูร่่วมกนัดว้ยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง 
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 4. ตราสัญลกัษณ์ 
 ตราประจ ามหาวิทยาลัยสยามประกอบด้วย ฟันเฟือง แผนท่ีประเทศไทย และเรือใบมี
ความหมายว่า สถาบันท่ีขับเคล่ือนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าถาวรสืบไป (วิกิพีเดีย 
มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ตราประจ ามหาวทิยาลยัสยาม 
 

 5. สีประจ ามหาวทิยาลยั 
 สีประจ ามหาวิทยาลยัคือ สีเหลือง-น ้ าตาล โดยมีความหมายว่า สีเหลือง หมายถึง ปัญญา 
ส่วนสีน ้ าตาล หมายถึง ความรู้ความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบัค าขวญัของมหาวิทยาลยัท่ีวา่ "ปัญญา
เป็นรัตนของนรชน" (วกิิพีเดีย มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 6. ตน้ไมป้ระจ ามหาวทิยาลยั 
 ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นหูกวางซ่ึงเป็นต้นไม้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากใน
มหาวิทยาลยัสยาม ในฤดูผลดัใบจะมีใบสีเหลืองและผลสีน ้ าตาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสีประจ าประจ า
มหาวทิยาลยั (วกิิพีเดีย มหาวทิยาลยัสยาม. 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 7. หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยัสยามมีหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 2.1 หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปริญญาโท หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต ์(ต่อเน่ือง) 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพิมพ ์(ต่อเน่ือง) 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 

คณะบริหารธุรกจิ 
ปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

โครงการนานาชาติ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ)  

คณะวทิยาศาสตร์ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร   

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
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ตารางท่ี 2.1 หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาแอนิเมชัน่และส่ือสร้างสรรค ์

คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 

คณะนิติศาสตร์ 
ปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต      
ปริญญาตรี หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  
คณะนิเทศศาสตร์ 
ปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์       
ปริญญาตรี หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประชาสัมพนัธ์ 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือดิจิทลั    
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยุ-โทรทศัน์-ภาพยนต ์ 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการแสดง 
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ตารางท่ี 2.1 หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
คณะแพทยศาสตร์ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต      
วทิยาลยัศิลปะการแสดง 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการแสดง   
 หมายเหตุ ขอ้มูลจากระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
 8. จ านวนนกัศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 มหาวทิยาลยัสยามมีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 9,343 คน เป็นนกัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี 8,520 คน ระดบัปริญญาโท 650 คน และระดบัปริญญาเอก 173 คน โดยจ าแนก
ตามคณะวชิา ดงัตารางท่ี 2 (ขอ้มูลจากระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2559) 
 
ตารางท่ี 2.2 จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก จ าแนกตามคณะวชิา 

คณะวชิา 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 907 47 5 959 
คณะบริหารธุรกิจ 1,817 455 51 2,323 
คณะศิลปศาสตร์ 1,466 86 117 1,669 
คณะนิเทศศาสตร์ 1,259 3 - 1,262 
คณะนิติศาสตร์ 253 59 - 312 
คณะวทิยาศาสตร์ 343 - - 343 
คณะพยาบาลศาสตร์ 534 - - 534 
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก จ าแนกตามคณะวชิา (ต่อ) 

 
คณะเภสัชศาสตร์ 341 - - 341 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 487 - - 487 
โครงการนานาชาติ 759 - - 759 
คณะแพทยศาสตร์ 190 - - 190 
วทิยาลยัศิลปะการแสดง 164 - - 164 

รวม 8,520 650 173 9,343 
หมายเหตุ ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนและวดัผล ปีการศึกษา 2559 ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ 
 ณิชาภา กุณวงศ ์(2556) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 
ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประชาชนต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง จ านวน 
370 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ การวเิคราะห์ไคสแควร์  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพรับจา้ง มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนระหวา่ง 3-4 คน มี
การศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมีรายจ่ายต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท การวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมีการวางแผนการเงินประจ าเดือนมากท่ีสุด ให้เหตุผลท่ีมีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิต แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล คือ ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ และใชป้ระสบการณ์ตรงของตวัเองในการวางแผนการเงินในการวาง
แผนการบริโภคและอุปโภคเก่ียวกบัดา้นการใช้จ่ายเก่ียวกบัดา้นอาหารการกินมากท่ีสุด มีการวาง
แผนการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพยเ์ก่ียวกบัการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์(บา้น ท่ีดิน) มีหน้ีสินจากการ
กู้ยืมจากกลุ่มออมทรัพย์ และต้องการออมและการลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์  โดยอัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการจากการเงินออม หรือการลงทุนควรอยู่ท่ี ร้อยละ 4-6 ส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่มีการวางแผนทางการเงินเน่ืองมาจากมีรายไดไ้ม่แน่นอนมากท่ีสุด และส่วนใหญ่



67 

 

ไม่แน่ใจถึงประโยชน์ของการวางแผนการเงินช่วยใหบ้รรลุเป้าทางการเงินจากการศึกษา พบวา่ อายุ 
อาชีพ และรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประจ าวนัประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือนและประจ าปี  
 วไิลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2557) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัในการท านายพฤติกรรมการออม
ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และ
ปัจจยัในการท านายพฤติกรรมการ ออมของนกัศึกษา ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาประกอบดว้ย เพศ ระดบั
การศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงิน ของครอบครัว เงินท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง ทศันคติของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการออมและการใชจ่้าย โดยใชว้ธีิ การวจิยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขต กรุงเทพมหานครจ านวน 455 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 73 มีการออมเงิน และเก็บเงินออมด้วยวิธีการฝาก
ธนาคาร โดยจะออมไวป้ระมาณร้อยละ 10-25 ของรายไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์
การถดถอยแบบโลจิสติคทวิพบว่า การท่ีนักศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการออมเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม
พฤติกรรมการออมของนกัศึกษา ในขณะท่ีการมีทศันคติชอบการใชจ่้ายและการมีทศันคติไม่สนใจ
เงินทองมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการออมของนกัศึกษา ส่วนเพศ ระดบัการศึกษาของบิดา ฐานะ
ทางการเงินของครอบครัวและเงินท่ีไดรั้บจากผูป้กครองไม่มีผลในการท านายพฤติกรรมการออม
ของนกัศึกษา 
 ญาณิศา เผือ่นเพาะ และพิทกัษ ์ศิริวงศ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การใหค้วามหมาย รูปแบบและ
กระบวนการออมของนักศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และ
กระบวนการออมรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการออมของนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  สาขาการ
ประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research“การสร้างทฤษฎีฐานราก” เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระดบัลึก การสังเกตและ
จดบนัทึก การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการแปลความและ
ตีความขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จานวน 18 คน  
 ผลการการศึกษาพบวา่ 1) การใหค้วามหมายค าวา่ “การออม” คือ (1) การแบ่งเงินส่วนหน่ึง
จากรายไดเ้พื่อเก็บไว ้ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (2) การเก็บเงินส่วน
หน่ึงจากรายไดเ้พื่อเอาไวเ้ป็นทุนและบริหารจดัการทุนนั้นใหง้อกเงย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
การลงทุน ท าธุรกิจส่วนตวั (3) การสร้างวินยัในการเก็บเงิน รวมถึงการวางแผนทางการเงินท่ีจะใช้
สร้างหลกัประกนัให้แก่ตนเอง ครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาของบุตร (4) การแบ่งเงินส่วนหน่ึง
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จากรายได้เพื่อเก็บไว ้ส าหรับซ้ือทรัพยสิ์นในอนาคตและ (5)การประหยดั รู้จกัเก็บเงินไวใ้ช้ซ้ือ
ส่ิงของท่ีอยากไดแ้ละจ าเป็น 2) รูปแบบการออมเงินมี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการออมท่ีเลือกตาม
ความสมคัรใจ และ (2)รูปแบบท่ีได้การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือครอบครัว 3) กระบวนการ
ออม มี 2 รูปแบบ คือ (1) กระบวนการออมแบบ มีการวางแผน และ2.กระบวนการออมแบบไม่มี
การวางแผน 4) ปัญหาและอุปสรรคในการออม คือ 1.ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบกบัรายไดห้ลกั 
(2) การใช้จ่ายท่ีไม่ไดว้างแผน (3) ปัญหาเกิดจากคนใกลชิ้ด (4) การวางแผนการออมไม่รอบคอบ 
และ (5) ค่าใชจ่้ายไม่แน่นอน 
 พิจิตรา กอ้งกิตติงาม (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของ
บณัฑิตจบใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนัเร่ิมมีผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยท์  า
การตลาดเจาะกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่หลงัพบวา่เป็นตลาดท่ีมีความตอ้งการสูง และมีพฤติกรรมการ
ซ้ือเปล่ียนไปจากในอดีต งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และท่ีอยู่
อาศยัในปัจจุบนัของบณัฑิตจบใหม่ รวมถึงแนวคิดการวางแผนดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการวางแผนทาง
การเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อ
ซ้ือท่ีอยู่อาศยั โดยเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากบณัฑิตจบใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 400 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาและปัจจุบันอาศัยอยู่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในบ้านเด่ียว มีสถานะเป็นผู ้อาศัย มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ยงัไม่มีหน้ีสิน และมีรายไดร้วมเฉล่ียอยูท่ี่ 25,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีการออม
เงินเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ขณะท่ีการออมเพื่อการซ้ือท่ีอยู่อาศยัเป็นวตัถุประสงค์ล าดบัท่ีสาม 
ทั้งน้ี เม่ือแบ่งกลุ่มบณัฑิตจบใหม่เป็น 4 กลุ่มตามลกัษณะการถือครอบท่ีอยู่อาศยัคือกลุ่มเจา้ของ 
กลุ่มผูเ้ช่า กลุ่มผูอ้าศยั และกลุ่มผูอ้าศยัสวสัดิการ พบวา่กลุ่มผูเ้ช่า และผูอ้าศยับา้นพกัสวสัดิการส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนามาจากจงัหวดัอ่ืนๆ และปัจจุบนัอาศยัในห้องแบ่งเช่า และคอนโดมิเนียมตามล าดบั 
ทั้ งน้ีร้อยละ 82 มีความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศยัก่อนรถยนต์ 2) บณัฑิตจบใหม่มีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ร้อยละ 65 มีแนวคิดในการวางแผนท่ีอยูอ่าศยัในอนาคต 
มีความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินระดบัปานกลาง ขั้นท่ี 2 ร้อยละ 56 มีรายไดแ้ละอาชีพท่ีมัน่คง 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีลักษณะงานเป็นพนักงานธุรการ/เลขานุการ/ติดต่อ
ประสานงาน และวิศวกร ขั้นท่ี 3 ร้อยละ 54 เป็นผูท่ี้ลงมือออมเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่ฝากออม
ทรัพยก์บัสถาบนัการเงิน ขณะท่ีกลุ่มผูเ้ช่าและผูอ้าศยับา้นพกัสวสัดิการใชก้ารฝากประจ าหรือออม
ทรัพยพ์ิเศษ ทั้งน้ีกลุ่มท่ีมีสัดส่วนการออมเพื่อท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุดคือกลุ่มผูอ้าศยั รองลงมาคือกลุ่มผู ้
เช่า ส าหรับขั้นท่ี 4 มีการวางแผนเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยร้อยละ 28.7 วางแผนจะซ้ือท่ี
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อยูอ่าศยัตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปนบัจากปัจจุบนั ขณะท่ีร้อยละ 25.3 วางแผนจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไม่เกิน 5 ปีนบั
จากปัจจุบนั เนน้คอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ีงานวิจยัน้ี
ไม่ครอบคลุมถึงการวางแผนขั้นท่ี 5 เน่ืองจากเป็นขั้นตอนของการซ้ือท่ีอยู่อาศยั เม่ือพิจารณาจาก
จ านวนเงินออมเพื่อท่ีอยู่อาศยั ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะซ้ือ และอุปทานท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
พบว่ากลุ่มผูเ้ช่าเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด 3) ความสม ่าเสมอของรายได้
(อาชีพ) ระดบัรายจ่าย และระดบัความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัส าคญั
ต่อการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะเร่ืองสัดส่วนเงินออมเพื่อท่ีอยู่อาศยั ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากสูง การสร้างแรงจูงใจของภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้การออม ส่วนอุปสรรคคือการ
ใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย  
 จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มบณัฑิตจบใหม่เกินกวา่คร่ึงเร่ิมมีการวางแผนและเร่ิมลงมือ
ออมเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตแลว้ นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบันโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานโยบายทั้งจากภาครัฐ สถาบนัการเงินใน
การส่งเสริม และให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยู่อาศยั รวมถึงผูป้ระกอบการในการ
เตรียมอุปทานท่ีอยูอ่าศยัใหส้อดรับกบัอุปสงคใ์นอนาคต 
 พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ และคณะ (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การบริหารการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์น
จงัหวดั   สุราษฎร์ธานี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ศึกษาระดบัปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ และ
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ทางการเงิน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมายทาง
การเงิน ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ และ  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ทางการเงิน กบัพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของลูกคา้ธนาคาร พาณิชยใ์นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และสถิติค่าการ
ถดถอยแบบพหุคุณ  
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมายทางการเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัจจยั ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัดา้น ประสบการณ์ทางการเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง และความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ปัจจยัดา้นความรู้ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ทางการเงินกบัพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ     
(1) ศึกษาระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ โดยประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีภาคการศึกษา 2555-57 ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ 433 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 0.87 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศชาย จ านวน 214 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 49.42 เพศหญิงจ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.58 ก าลงัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 
จ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.18 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง จ านวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.89 
พกัอยูท่ี่บา้นพกัของบิดา – มารดา จ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.95 รายไดข้องครอบครัวโดย
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-50,000 บาท จ านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.58 
 ระดบัการวางแผนทางการเงินของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.99)โดยพบวา่การวางแผนทางการเงิน เป็น
รายดา้น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.85)   (2) 
ดา้นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.00) และ (3) ดา้นกระบวนการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.11) 
 ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินทางดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ดา้นชั้นปีท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกขอ้เวน้แต่ค่าใชจ่้ายในเร่ือง ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่า
ข้ึนทะเบียนนกัศึกษา จากผลการวิจยัน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นวา่นกัศึกษาตอ้งให้ความสนใจในแสวงการ
หาความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยมหาวทิยาลยัตอ้งมีการ
สนบัสนุน ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ทกัษะการวางแผนทางการเงินโดยอาจจดัให้มีการศึกษา
สอดแทรกในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยั 
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 มุกดา โควหกุล (2559 : 128 - 148) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การออมของประชาชนโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู ้มีรายได้ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Chi-Square  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ เพศหญิง ส่วนใหญ่มี
อายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพในบริษทัเอกชน โดยมี
รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท และมีรายจ่าย 10,001 -15,000 บาท ส าหรับการจดัการเงิน
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 1) ด้านความรู้ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยรวม มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.6400) โดยอนัดบัแรกคือ ความส าคญัของการจดัการเงินส่วนบุคคล 
2) ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.5075)
โดยอนัดบัแรกคือ มีจดัการกบัรายรับ รายจ่ายของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ดา้นรูปแบบการ
จัดการเงินส่วนบุคคล โดยรวม มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (   = 3.7225) โดยอันดับแรกคือ 
เป้าหมายเพื่อสร้างฐานะและความมัน่คงทางการเงิน 4) ดา้นการวางแผนการจดัการเงินส่วนบุคคล 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.6875)โดยอนัดบัแรกคือ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
และเป้าหมายทางการเงิน และ5) ดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.8400) โดยอนัดบัแรกคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ เงินเฟ้อ การใชจ่้ายของ
ผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ียส่วนพฤติกรรมการออม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม
มากท่ีสุดคือ มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์(ทั้งออมทรัพยแ์ละฝากประจ า) มีการจดัสัดส่วนเงิน
ออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุด คือ ไม่ไดก้  าหนดไวแ้น่นอน ออมตามท่ีเหลือ จ านวนเงินออม
เฉล่ียต่อเดือน คือ มากกวา่ 5,000 บาท เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชย้ามฉุกเฉินมีระยะเวลา
การออมเงิน คือ 1 -5 ปี และส่วนใหญ่ผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออม คือ ตนเอง ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ การศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การออมทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นอายุ สถานภาพ และรายจ่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม
ด้านสัดส่วนเงินออมและผู ้มีส่วนตัดสินใจในการออม ส่วนด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออมในทุกด้าน ยกเวน้ด้านจ านวนเงินออมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส าหรับการจดัการการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วนบุคคล รูปแบบ
การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการจดัการการเงินส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมทุกดา้น ยกเวน้วตัถุประสงคก์ารจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
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กบัผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออมและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ทรายทอง เลิศเปียง (2559) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษาสาขาการบญัชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา สาขา
การบญัชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชการและเทคโนโลยี ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ 
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง จ  านวน 130 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ในภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงินของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
พอใชโ้ดยพฤติกรรมการใชเ้งินดา้นการศึกษามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมา คือดา้นนนัทนาการและ
กิจกรรมทางสังคม ส าหรับดา้นความจ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) ผลการศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการก าหนด
เป้าหมายท่ีตอ้งการอยู่ใน ระดบัมากท่ีสุด ส าหรับดา้นการวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงานอยู่ในระดบั
มาก ส่วนดา้นการเก็บเงินออม ดา้นจดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้ ความเขา้ใจในการลงทุน และดา้นการ
บริหารภาระหน้ีสิน อยู่ในระดบัปานกลาง 3)ผลของบนัทึกบญัชีส่วนบุคคลพบว่า ในระยะเวลา 1 
เดือนรายรับส่วนใหญ่มาจาก รับเงินจากผูป้กครอง อนัดบัสองจากเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา และรายได้
จากการท างานพิเศษเป็นอนัดับสุดท้าย รายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นค่าอาหารค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ค่าหอพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าของใช ้และค่ารักษาพยาบาล 
ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาของรายรับจ านวน ร้อยละ 100 มีรายจ่าย จ านวนร้อยละ 95.20คงเหลือ
เงินออมร้อยละ 4.80 
 จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 512 คน ผลการวิจยัพบวา พฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่มบุคคลวยัท างาน
ส่วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกบัรายได้ประจ าเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเขา้ใจต่อการวางแผนทาง
การเงิน และสามารถท าตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วนและออม
1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจดัท างบประมาณรายรับ –รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปีและเม่ือ
เปรียบเทียบ พบวา่ กรณีมีเงินเหลือกวา่ร้อยละ 89.7จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้
จ่ายก็มกัจะเลือกวธีิลดค่าใชจ่้ายลง เร่ืองวนิยัดา้นการเงินของบุคคลกลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 51.5 มีวนิยั
ดา้นการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายได ้และรายจ่าย พบว่ามีรายไดก้บัรายจ่ายในระดบัพอ ๆ กนั 
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กรณีเม่ือทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลง ซ่ึง
สอดคล้องกันในทุกระดับของรายได้ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 30.8วางแผนเปอร์เซ็นต์การออมอยู่
ในช่วง 6 – 10% ของรายไดซ่ึ้งกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมไดเ้พียงระยะสั้นๆ การเสนอแนะวธีิการ
จดัการการเงินของกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแกปั้ญหากรณี ค่าใช้จ่าย
มากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลง รองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้และการ
จดัท าาบญัชีรายรับ –รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่วิธีการ
จดัการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็น รองลงมาตอ้งมีการวางแผนใช้
จ่ายในแต่ละเดือน และมีวนิยัในการออม 
 กนกพล สมวรรณ  (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมการออมของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา
พฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t -test 
ANOVA (F-test) และสถิติ Pearson Chi-square 
 ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทัเอกชนท่ีมีการออมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ออมในส่วนใหญ่ พบวา่จะฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน มีจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 3,001 – 
5,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจออมของพนกังานบริษทัเอกชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นลกัษณะการออม 
ดา้นผลตอบแทน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของพนกังานบริษทัเอกชนไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการออม ส่วนใหญ่นั้นจะออมไวเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน ออมเพื่อซ้ือสินทรัพย ์ออม
เผือ่เกษียณอาย ุและออมเพื่อลงทุนตามล าดบั 
 สุพานี โสพร (2548) ท าการศึกษาเร่ือง “การวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของบุคลากร
สาย ง ผูพ้กัอาศยัในหอพกัจุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์” โดยท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย ง 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่พนกังานขบัรถ พนกังานรักษาความปลอดภยั นกัการภารโรง
คนงาน คนสวน ช่างทัว่ไป หรือผูใ้หบ้ริการแรงงานทัว่ไปตามแต่ท่ีหน่วยงานมอบหมาย ส่วนใหญ่มี
รายไดน้อ้ยและบางส่วนไดรั้บสวสัดิการให้พกัอาศยัในหอพกัเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลใหย้งัไม่มี
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ท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า บุคลากรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยักลุ่มท่ีพกัอาศยัในหอพกัจุฬานิวาสน้ีมีการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยู่อาศยัหรือไม่ 
อยา่งไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ผลการศึกษาพบวา่ ร้อย
ละ 59 ของกลุ่มประชากรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีสมาชิกอยูร่่วมกนัในครอบครัวทั้งหมด 3คน และจบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนโดยเฉล่ียต ่ากวา่ 15,000 บาท มีภูมิล าเนา
อยูต่่างจงัหวดั และลกัษณะการครอบครองท่ีอยูอ่าศยัในอดีตโดยมากเป็นลกัษณะการเช่า นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ร้อยละ47.5ของผูท่ี้พกัอาศยัในหอพกัสวสัดิการไดพ้กัอาศยัมานานเกินกวา่ 10 ปี และกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองโดย มีงบประมาณท่ีตั้งไวเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย
ประมาณ 639,535 บาท โดยร้อยละ 97.0 ใชว้ธีิจดัการเพื่อท่ีอยูอ่าศยัดว้ยการกูเ้งิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะขอ
กูจ้ากสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยู่อาศยัต่อเดือนจะอยูในช่วง 31-50% ของ
รายไดโ้ดยส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการวางแผนดา้นท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 1 ปีดา้นอุปสรรคในการ
วางแผนท่ีคาดว่าจะพบมากท่ีสุดคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัท่ีสูงข้ึน รองลงมาคือรายได้ไม่
เพียงพอ ส าหรับผูว้างแผนเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัทั้งหมดมีการออม ซ่ึงส่วนใหญ่จะฝากกบัสหกรณ์ออม
ทรัพยจุ์ฬาฯ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อเป็นรายจ่ายในอนาคตของครอบครัว เป็นหลกั ส่วน
ใหญ่จะมีการวางแผนดา้นการออมและการกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีวางแผนดา้นการลงทุน 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากไม่มีเงินเหลือพอและไม่มีความรู้ในการลงทุน 
 คณะกรรมการมาตรฐานของผู ้วางแผนทางการเงิน หรือ Certified Financial Planner 
Boardof Standards Inc. ของสหรัฐอเมริกา (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2552) ไดท้าการส ารวจพบว่า 
คนอเมริกนัท่ีเป็นชนชั้นกลางระดบับน มีความสามารถในการวางแผนทางการเงินไดเ้องประมาณ 
33 เปอร์เซ็นต์คนกลุ่มน้ีถูกจดัอยู่ใน กลุ่มอิสระ คือ พึ่งตนเองไดล้กัษณะส าคญัของคนท่ีสามารถ
วางแผนการเงินไดด้ว้ยตนเองประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจในการตดัสินใจทางการเงินของตนเอง
รู้สึกว่าตนเองมีความรู้และประสบความส าเร็จในการวางแผนการเงินมากกว่าผูอ่ื้น โดยเฉล่ียใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงคท์างการเงิน เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นอินเตอร์เน็ต การหา
ขอ้มูลการจดัการการเงินผา่นอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ียงัพอใจท่ีจะใชเ้วลาในการหาขอ้มูล
และตดัสินใจเก่ียวกบัการเงินดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยัมืออาชีพดาเนินการให้คนกลุ่มน้ีจะลงทุน
ในหุน้ดว้ยตนเองและมกัจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ากกวา่คนกลุ่มอ่ืนๆ 
 คนกลุ่มท่ีสองมีประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ของชนชั้นกลางระดบับนท่ีได้รับการสอบถาม
ทั้งหมด จดัอยูใ่น กลุ่มผูว้ิตกกงัวล กลุ่มน้ีมีความกงัวลใจเก่ียวกบัการตดัสินใจทางการเงิน เช่น ใน
การออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเองไม่ค่อยมัน่ใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง ไม่สนุกกบั
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การวางแผนทางการเงินหรือแมก้ระทัง่รู้สึกไม่สนุกเวลาคิดถึงเร่ืองเก่ียวกบัเงินๆทองๆ คนกลุ่มน้ี
อาจมีการวางแผนการเงินไวแ้ต่มกัจะสารภาพวา่ไม่ค่อยไดท้  าตามแผน อยา่งไรก็ดีแมจ้ะไม่สบายใจ
นกัแต่คนกลุ่มน้ีจะดูแลการเงินให้ตนเอง จากการส ารวจพบวา่คนกลุ่มน้ีจะกลวัการลงทุนท่ีมีความ
เส่ียง และมกัจะฝากเงินหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ
โดยรวมคนกลุ่มน้ีลงทุนเป็นสัดส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดจึ้งมีความมัง่คัง่โดยรวมไม่สูงมากกลุ่ม
สุดทา้ยเป็น กลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์คนกลุ่มน้ีจะแสวงหาคา
แนะน าจากมืออาชีพ และเม่ือไดค้าแนะน าแลว้เขาจะมัน่ใจวา่สามารถเป็นผูค้วบคุมชีวิตทางการเงิน
ของตนเองไดรู้้สึกวา่การลงทุนของเขาเพียงพอต่อความตอ้งการทางการเงินในอนาคตหรืออาจจะ
เกินกว่าความตอ้งการอีกดว้ย นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ียงัรู้สึกว่าไดป้ระโยชน์จากการวางแผนการเงิน 
กลุ่มคนเหล่าน้ีมกัจะมีความมัง่คัง่สูงกวา่อีกสองกลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้ และตอ้งการความช่วยเหลือจาก
มืออาชีพในเร่ืองทางการเงินบางเร่ืองท่ีตนเองอาจไม่มีความถนดั กลุ่มน้ีมกัเป็นกลุ่มท่ีเก็บออมและ
ลงทุนเป็นสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัรายไดข้องครอบครัว ส่วนใหญ่จะรับความเส่ียงจากการลงทุน
ไดป้านกลาง และชอบลงทุนในกองทุนรวมหุ้นทุนและกองทุนรวมตราสารหน้ีหรือพนัธบตัรจาก
งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ คนอเมริกาส่วนใหญ่จะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูว้ิตกกงัวล ซ่ึง
ไม่มัน่ใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง กลวัการลงทุนท่ีมีความเส่ียง และนิยมดูแลการเงินให้
ตนเอง รองลงมา จะถูกจดัอยู่ในกลุ่มอิสระ ท่ีพึ่ งพาตนเองได้ สามารถวางแผนทางการเงินด้วย
ตนเองได ้ทาการลงทุนต่างๆดว้ยตนเอง และกลุ่มสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ คน
กลุ่มน้ีจะแสวงหาคาแนะนาจากมืออาชีพ เป็นกลุ่มท่ีทาการเก็บออมและลงทุนเป็นสัดส่วนสูงเม่ือ
เทียบกบัรายไดข้องครอบครัว 
 ส านักวิจยัเอแบคโพลล์(เทวินทร์ขอเหน่ียวกลาง , 2546 อา้งใน สุดฤทยั จนัทร์แช่มช้อย
,2550, หนา้ 11) มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ร่วมกบัมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และมูลนิธิเพื่อการพฒันา
เด็กเล็ก (มพด.) โดยการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้
จดัทาการส ารวจเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยของเด็กและ
วยัรุ่น: กรณีศึกษาประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร” ส ารวจระหว่างวนัท่ี22 - 30 กนัยายน
พ.ศ. 2546 จากกลุ่มประชาชนอาย ุ15 – 60 ปีจานวน 1,255 คน จากงานวจิยัสรุปไดว้า่ นิสิตนกัศึกษา
ประสบปัญหาด้านการเงิน ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่วางแผนการเงิน ไม่จดัสรรระบบ
การเงินให้ดีจากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การท่ีนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาดา้นการเงิน น่าจะมีสาเหตุมาจากจดัสรรค่าใช้จ่ายไม่เป็นระบบและไม่มีการวางแผนด้าน
การเงิน 
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 ส านักวิจัยเอแบคโพลล์(2552) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ของ 
NewGen หรือคนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กบัการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย
ส ารวจจากตวัอยา่งผูมี้รายได7้5,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป อายุระหวา่ง 30 – 49 ปีจานวนทั้งส้ิน 447 
รายเม่ือวนัท่ี1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง18 มกราคม พ.ศ. 2552 ผลวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มคนมี
รายไดสู้งรุ่นใหม่อายุระหว่าง 30 – 49 ปีส่วนใหญ่ค่อนขา้ง มีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม มี
ความระมดัระวงัในการใช้เงินท่ีตอ้งเห็นถึง “ความจ าเป็นและประโยชน์” ก่อนตดัสินใจ มีรายรับ
มากกวา่รายจ่าย มีพฤติกรรมเก็บออมเงินสดของตนไวก้บัธนาคารมากท่ีสุด โดยมีเพียงส่วนน้อยท่ี
น าไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ผลส ารวจท่ีคน้พบเช่นน้ีอาจมองปัจจยัไดอ้ยา่งนอ้ยสามดา้นคือ 
 ดา้นท่ีหน่ึงธนาคารและสถาบนัการเงินยงัคงเป็นองคก์รท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากประชาชน
เพราะเห็นวา่มีความเส่ียงต ่าจึงน าเงินไปเก็บออมไวแ้มอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บต ่ามากก็ตามดา้นท่ี
สอง สถานการณ์การเมืองภายในประเทศขณะน้ี(พ.ศ. 2552) และสภาวะเศรษฐกิจโลกในยุควิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ท าให้คนกลุ่มน้ีมีความ กงัวลสูงต่อฐานะการเงินของตน ท าให้ไม่กล้าน าเงินสด
ออกมาลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆดา้นท่ีสาม คนกลุ่มน้ีอาจยงัไม่มีขอ้มูลท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ได้
มากเพียงพอ ยิ่งไปกวา่นั้น รัฐบาลและองคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเช่ือมัน่ในผลตอบแทน
จากการลงทุนยงัท างานไดไ้ม่ตรงใจของกลุ่มคนท่ีถูกศึกษาคร้ังน้ีในเร่ืองของการช้ีแนะการบริหาร
ความเส่ียงในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คนท่ีมีเงินเหล่าน้ีเลือกท าการฝากเงินไวใ้น
ธนาคารมากกวา่จะน าเงินไปลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากงานวิจยัดงักล่าว
ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใชจ่้ายเงินอยา่งรัดกุม และมีความ
ระมดัระวงัในการใชเ้งินมากข้ึน โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบในการออมดว้ยการฝากเงินกบัธนาคาร 
และประกอบกบัการท่ีไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนประเภทอ่ืนอย่างเพียงพอ ท าให้ตอ้งการ
หลีกเล่ียงความเส่ียงจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 
 จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยทาการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 512 คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่มบุคคลวยัท างาน
ส่วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกบัรายได้ประจ าเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเขา้ใจต่อการวางแผนทาง
การเงิน และสามารถท าตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วนและออม 
1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจดัท างบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปีและเม่ือ
เปรียบเทียบพบวา่ กรณีมีเงินเหลือกวา่ร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้
จ่ายก็มกัจะเลือกวธีิลดค่าใชจ่้ายลง เร่ืองวนิยัดา้นการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวนิยั
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ดา้นการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายไดแ้ละรายจ่าย พบวา่มีรายไดก้บัรายจ่ายในระดบัพอ ๆกนั กรณี
เม่ือทราบวา่เงินสดจะขาดมือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นลง ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
ในทุกระดบัของรายได ้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 30.8 วางแผนเปอร์เซ็นต์การออมอยู่ในช่วง 6 – 10% 
ของรายได ้ซ่ึงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมไดเ้พียงระยะสั้น ๆ การเสนอแนะวิธีการจดัการการเงิน
ของกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวธีิการแกปั้ญหากรณีค่าใชจ่้ายมากกวา่รายไดโ้ดย
ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลงรองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้และการจดัท าบญัชีรายรับ – 
รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการจดัการการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใช้จ่ายเท่าท่ีจ  าเป็น รองลงมาตอ้งมีการวางแผนใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
และมีวนิยัในการออม 
 งานวจิยัต่างประเทศ 
 Laily, Mohd & Sabri (2010) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการออมเพื่อชราภาพของพนกังานใน
ประเทศมาเลเซีย โดยส่งแบบสอบถามไปยงัพนกังาน 2,246 คน ท่ีท างานใน 23 หน่วยงานโดยแยก
เป็นราชการ 12 แห่ง และเอกชน 11 แห่ง ได้รับแบบาสอบถามคืนประมาณร้อยละ 90.6 การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการ Binary Logistic โดยมีการออมเพื่อยามชราเป็นตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา เช้ือชาติ สถานภาพการสมรส รายไดร้วมของครัวเรือน การรับมือ
ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ ความรู้ดา้นการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ผลิตภาพในการท างาน ผลการศึกษา
พบวา่ ลูกจา้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่มีการออมเพื่อชราภาพ รายไดไ้ม่ใช่ตวัแปรส าคญั
ในการออม พฤติกรรมทางการเงินมีผลต่อโอกาสในการออม การเขา้ถึงบริการทางการเงินและ
ความรู้เก่ียวกบับริการทางการเงินเป็นปัจจยัส าคญัในการออมขอ้เสนอแนะจากคณะผูว้ิจยัก็คือควร
จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเงินแก่พนกังาน 
 Kharchenko, Olga (2011) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัก าหนดระดบัความรู้ทางการเงินใน
ยูเครน และผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมการออมปัจจยัท่ีก าหนดระดบัความรู้ทางการเงินไดแ้ก่ เพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และความมัง่คัง่ ผลการศึกษาพบว่า อายุและท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยั
ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการอธิบายระดบัความรู้ทางการเงิน นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ทางการเงินและการออม พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง แต่มีความสัมพนัธ์ใน
ทางออ้มผา่นตวัแปรความมัง่คัง่ 
 Patti J. Fisherand and Catherine P. Montalto (2010) ไดศึ้กษาผลกระทบของแรงจูงใจและ
ระยะเวลาในการออมต่อพฤติกรรมการออมเงินโดยในการตดัสินใจในการใชจ่้ายและการออมเงิน
ของคนเรานั้นจะพิจารณาจากจุดอา้งอิงความเส่ียงของรายได้ท่ีแต่ละคนได้รับในแต่ละช่วงเวลา 
มากกวา่พิจารณา จากรายไดท่ี้ไดม้าตลอดช่วงอายหุรือชีวิต ถา้เล่ียงความเส่ียง การค านวณท่ีไดก้็จะ
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อยูสู่งเป็นการออมระยะสั้น ถา้รักความเส่ียงผลท่ีออกมาคืออยูต่  ่ากวา่จุดดงักล่าว หรือออมระยะยาว 
พฤติกรรมการออมเงินจึงมาจากแรงจูงใจท่ีต่างกนัออกไป พฤติกรรมการออมและแรงจูงใจก็มีความ
ซับซ้อนในบางมุม แต่ละคนมีการใช้และการออมเงิน ตลอดจนระยะเวลาในการออมท่ีต่างกัน
ออกไปในแต่ละช่วงเวลา 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม”  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางในวิธีการด าเนินการวจิยั  เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี  เป็นกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสยาม จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 15,000 คน (วกิิพีเดีย มหาวทิยาลยัสยาม, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อา้งถึงใน
ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ,์ 2555 : 148) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน ±5%  
 

   เม่ือ n =  จ านวนตวัอยา่งท่ีจะตอ้งท าการสุ่ม  
    N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
    E =  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
   ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่ง (n) ควรจะมีจ านวนเท่ากบั 390 คน  
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 จากการค านวณจากสูตร จะใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 390 คน จึงจะสามารถประมาณค่า
ร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกใน
การประเมินผล และวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 409 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่
ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนดคือไม่นอ้ยกวา่ 390 ตวัอยา่ง โดยเก็บตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลกัษณะของแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดด้ าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
  1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบับทความและรายงานวจิยั แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  1.2 ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสร้างเคร่ืองมือ โดยยดึกรอบแนวคิด
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
  1.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม  
  1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา โครงสร้างและภาษาใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีครอบคุลมแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  
  1.5 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บค าแนะน าแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการวจิยัไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงประจกัษ ์(Face Validity) และความครอบคลุม
ของเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี  
   1.5.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางค ์บุญยะพงศไ์ชย  เช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
   1.5.2 คุณสุบิน  เล้ียงพนัธ์ุสกลุ  เช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 
   1.5.3 คุณชุลีพร ลีลาเกียรติสกุล  เช่ียวชาญดา้นภาษา 
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 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้บัผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 ท่าน  ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.8079 ซ่ึงแสดงผลเอาไวอ้ยา่งละเอียดในภาคผนวก 
  1.6 ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข และ
เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ พิจารณาอีกคร้ัง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
  2.1 ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามทดลองกบักบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
สยาม   
  2.2 น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มหาวทิยาลยัสยาม  จ านวน 30 คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach) 

     =  1−k
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   เม่ือ  = ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
    k = จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
     = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
     = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยามจ านวน 30 คน ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั 0.757 ซ่ึงแสดงผลเอาไวอ้ยา่งละเอียดในภาคผนวก 
 
วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนวธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไวด้งัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
  1.1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัสยาม จ านวน 405 คน ดว้ยตนเอง 
  1.2 ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามมาได ้405 ฉบบั มีความสมบูรณ์ทั้ง 405 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
  1.3 กรอกรหสัแบบสอบถาม 
  1.4 ก าหนดตวัแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้  แลว้บนัทึกขอ้มูล 
  1.5 ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามด าเนินการดงัน้ี 
 1. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.1 ขอ้มูลทัว่ไปขอผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าเฉล่ียร้อยละ (Percentage) 
  1.2 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                       
(Standard Deviation) จดัล าดบัความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้นในภาพรวมแลว้น าเสนอ
ขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย  และมีเกณฑใ์ชใ้นการแปลความหมายขอ้มูล  การแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียไดก้ าหนดขอบเขตของค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 209) 
 
  ช่วงค่าเฉล่ีย การแปลความหมาย 
  4.51-5.00 หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00-1.50 หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
  1.3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)  เพื่อ
เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีจ านวนมากกวา่ 1 ตวัแปร (x1, x2, x3,….. x4)  
กบัตวัแปรตาม Y โดยท่ีความสัมพนัธ์อยูใ่นรูปเชิงเส้น และค่าสถิติท่ีใชก้ารทดสอบ ไดแ้ก่ ค่า
สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) และค่าสัมประสิทธ์ต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (Coefficient of Determination : R Square) 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  2.1 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิการของครอนบาค 
(Cronbach) 
  2.2 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
   2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คือ การเทียบความถ่ีของขอ้มูลท่ีตอ้งการกบั
ความพี่ของขอ้มูลทั้งหมดท่ีเทียบเป็น 100 มีสูตรดงัน้ี  
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   P =  
N

Xx100  

   P =  ค่าร้อยละ 
   X = จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
   N =  จ านวนประชากร 
   2.2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) คือ ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดหารดว้ยจ านวนขอ้มูล 
เป็นค่ากลางท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด  มีสูตรดงัน้ี 

   x   =  
N

x
 

   x  =  ค่าเฉล่ีย 
   X =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
   N =  จ านวนประชากร 
   2.2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ รากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียของผลรวมทั้งหมดของคะแนนเบ่ียงเบนก าลงัสอง มีสูตรดงัน้ี 
 

   S =  
)1(

)( 22

−

− 
NN

fxfxN  

   S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   fX =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั 
   N =  จ านวนประชากร 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม” ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งกบันกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ านวน 
405 คน และไดรั้บแบบสอบถามคืน ท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น จ านวน 405 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย 
จ าแนกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม” ใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
     แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ จ  านวน และร้อยละ รายละเอียดของผลการวเิคราะห์ มีดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4.1 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรเพศ (n=405) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 192 47.4 
หญิง 213 52.6 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.1 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
เพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา เพศชาย จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4  
 
ตารางท่ี 4.2 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรอายุ (n=405) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 306 75.6 
21- 25 ปี 86 21.2 
26-30 ปี 9 2.2 
31-35 ปี 4 1.0 
36-40 ปี 0 0 
มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 0 0 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.2 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
อาย ุพบวา่ อายสุ่วนใหญ่ต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมามีอาย ุ21- 25 ปี 
จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 อาย ุ26 – 30 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ     อาย ุ31 – 
35 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
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ตารางท่ี 4.3 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรระดบัชั้นปี 
(n=405) 
 

ระดับช้ันปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 1 285 70.4 
ชั้นปีท่ี 2 77 19.0 
ชั้นปีท่ี 3 17 4.2 
ชั้นปีท่ี 4 26 6.4 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.3 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
ระดบัชั้นปี พบวา่ ชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่  ชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.4 และชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  
 
ตารางท่ี 4.4 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรสาขาวชิา 
(n=405) 
 

สาขาวชิา จ านวน ร้อยละ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 2.2 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 8 2.0 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 12 3.0 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 5 1.2 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ 7 1.7 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 6 1.5 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   9 2.2 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต ์ 10 2.5 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการพิมพ ์ 5 1.2 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   12 3.0 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 15 3.7 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 41 10.1 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 32 7.9 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 31 7.7 
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ตารางท่ี 4.4 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรสาขาวชิา(ต่อ) 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 29 7.2 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตร
นานาชาติ)  

2 .5 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตร
นานาชาติ)  

1 .2 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 6 1.5 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 6 1.5 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 2.2 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 1.7 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาแอนิเมชัน่และส่ือสร้างสรรค ์ 8 2.0 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 6 1.5 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการโรงแรม 9 2.2 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว 20 4.9 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 29 7.2 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 21 5.2 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 16 4.0 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 12 3.0 
หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  11 2.7 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 11 2.7 
รวม 405 100 

 
 ตารางท่ี 4.4 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
สาขาวชิา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการ
ธนาคาร จ านวน 41 คิดเป็นร้อยละ 10.1 รองลงมาคือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 7.9 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา
การตลาด จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 7.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
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จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.2 หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 4.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.7 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 หลกัสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 11 คิด
เป็นร้อยละ 2.7 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต ์จ านวน 10 คิด
เป็นร้อยละ 2.5 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จ  านวน 9 คิด
เป็นร้อยละ 2.2 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 9 คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 
2.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการโรงแรม จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2 หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาแอนิเมชัน่และส่ือสร้างสรรค ์จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2 หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.7 หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.7หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ จ  านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.2 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการพิมพ ์จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา
ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ  านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.5 และหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ  านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.2 
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ตารางท่ี 4.5 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหลกัสูตร (n=405)  
 

หลกัสูตร จ านวน ร้อยละ 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 47 6.05 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 36 8.9 
บญัชีบณัฑิต 15 3.7 
บริหารธุรกิจบณัฑิต 143 35.3 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 29 7.2 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 64 15.8 
นิติศาสตรบณัฑิต 21 5.2 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 16 4 
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 12 3 
เภสัชศาสตรบณัฑิต  11 2.7 
แพทยศาสตรบณัฑิต 11 2.7 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.5 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
คณะ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 35.3 
รองลงมาคือ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จ านวน 64 คิดเป็นร้อยละ 15.8 หลกัสูตรวศิวกรรม
ศาสตรบณัฑิต จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 6.05 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต จ านวน 36 คิด
เป็นร้อยละ 8.9 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิต จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.2 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 12 คิด
เป็นร้อยละ 3 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7และ หลกัสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7   
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ตารางท่ี 4.6 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (n=405) 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 123 30.4 
3,001 – 5,000 บาท   199 49.1 
5,001 – 7,000 บาท 71 17.5 
7,001 – 9,000 บาท 12 3.0 
9,001 บาทข้ึนไป 0 0 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.6 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได ้3001 – 5000 บาท จ านวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 3,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.4 รายได ้5,001 – 7,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และรายได ้7,001 – 9,000 
บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางท่ี 4.7 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรแหล่งท่ีมาของ
รายได ้(n=405) 
 

แหล่งทีม่าของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
มาจากเงินกูจ้าก กยศ.  261 64.4 
มาจากผูป้กครอง 52 12.8 
มาจากหารายไดด้ว้ยตนเอง 92 22.7 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................) 0 0 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.7 จ  านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร
แหล่งท่ีมาของรายได ้พบวา่ แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มามาจากเงินกูจ้าก กยศ. จ  านวน 261 
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คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ มาจากหารายไดด้ว้ยตนเอง จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 และมาจากผูป้กครอง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
 
ตอนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียดของผลการวเิคราะห์ มี
ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม (n=405) 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา   S.D. มีผลต่อ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 4.07 0.46 มาก 
ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 3.95 0.57 มาก 
ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 3.91 0.69 มาก 
รวมค่าเฉลีย่ 3.99 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก
คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 4.07) รองลงมา
เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 3.95) และ
ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 3.91)  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล (n=405) 
 

ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

  S.D. มีผลต่อ 

1. สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วนบุคคล
ไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ 

4.31 0.68 มาก 

2. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล 

4.17 0.66 มาก 

3. การจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน 4.00 0.75 มาก 
4. มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ีวาง
ไว ้

3.90 0.75 มาก 

5. มีความเขา้ใจของการทบทวนและปรับปรุงแผน
ทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ  

3.98 0.78 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 4.07 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07) เม่ือจ าแนก
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วนบุคคล
ไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ (  = 4.31) รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ กระบวนการ / ขั้นตอน การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 4.17) การจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน (  = 4.00) มี
ความเขา้ใจของการทบทวนและปรับปรุงแผนทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ (
  = 3.98) มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ีวางไว ้(  = 3.90)  
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคล (n=405) 
 

ด้านวตัถุประสงค์การจัดการวางแผน 
ทางการเงินส่วนบุคคล 

  S.D. มีผลต่อ 

1. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อม
ทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ  
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ 

4.07 0.77 มาก 

2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้ค่าใชจ่้าย
ต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ใหมี้ภาระหน้ีสินท่ีมาก
เกินไป 

3.97 0.77 มาก 

3. เพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง 
บรรเทาความ เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.84 0.81 มาก 

4. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าใหเ้กิดความมัง่คงใน
ชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษี และอ่ืนๆ 

3.90 0.83 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.95 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.95) เม่ือจ าแนกเป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อมทาง
การเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ (  = 
4.07) รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
รวมทั้งการป้องกนัไม่ใหมี้ภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป (  = 3.97) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าให้
เกิดความมัง่คงในชีวิต เช่น การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี และ
อ่ืนๆ (  = 3.90) และเพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง บรรเทาความ เสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (  = 3.84)  
 
 
 



94 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (n=405) 
 

ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล   S.D. มีผลต่อ 
1. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน 

4.00 0.86 มาก 

2. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน 

3.94 0.85 มาก 

3. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได ้

3.79 0.83 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.91 0.69 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.91) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อเนน้ความ
มัน่คงทางการเงิน     (  = 4.00) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ นกัศึกษา
มีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน (  = 3.94) และ นกัศึกษามี
รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะบุคคล
ได ้(  = 3.79)  
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ตอนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัย
สยาม  
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (
) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียดของผลการวเิคราะห์ มีดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม (n=405) 
 

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยสยาม 

  S.D. มีผลต่อ 

ดา้นการหารายได ้ 3.98 0.53 มาก 
ดา้นการออม 3.99 0.48 มาก 
ดา้นการลงทุน 3.91 0.60 มาก 
ดา้นการใชจ่้าย 3.93 0.71 มาก 
รวมค่าเฉลีย่ 3.96 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรกคือ ดา้นการ
ออม (  = 3.99) รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 3.98) 
ดา้นการใชจ่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 3.93) และดา้นการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 3.91) อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการหารายได ้(n=405) 
 

ด้านการหารายได้   S.D. มีผลต่อ 
1. นกัศึกษากูเ้งินจากกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ) 4.17 0.81 มาก 
2. นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน  4.05 0.75 มาก 
3. นกัศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง 3.94 0.79 มาก 
4. นกัศึกษารับจา้งทัว่ไป เช่น พิมพง์าน, การหาขอ้มูล, การ
ส่งเอกสาร เป็นตน้ เพื่อหารายได ้

3.83 0.79 มาก 

5. นกัศึกษาหารายไดด้ว้ยการลงทุนคา้ขาย เช่น ขายของ
ออนไลน์, แผงขาย เป็นตน้ 

3.92 0.83 มาก 

6. นกัศึกษาขอทุนการศึกษา 3.94 0.84 มาก 
7. นกัศึกษาสมคัรท างานหารายไดพ้ิเศษในช่วงปิดภาค
การศึกษา 

4.00 0.78 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.98 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการหารายได ้ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.98) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ 
นกัศึกษากูเ้งินจากกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ) (  = 4.17) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่ นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน (  = 4.05) นกัศึกษาสมคัรท างานหา
รายไดพ้ิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา (  = 4.00) นกัศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง (  = 3.94) 
นกัศึกษาขอทุนการศึกษา ( =3.94) นกัศึกษาหารายไดด้ว้ยการลงทุนคา้ขาย เช่น ขายของออนไลน์
, แผงขาย เป็นตน้ ( =3.92) และนกัศึกษารับจา้งทัว่ไป เช่น พิมพง์าน, การหาขอ้มูล, การส่ง
เอกสาร เป็นตน้ เพื่อหารายได ้(  = 3.83) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการออม (n=405) 
 

ด้านการออม   S.D. มีผลต่อ 
1. นกัศึกษาจดัสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน 3.84 0.77 มาก 
2. นกัศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ีออกในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  

4.09 0.75 มาก 

3. นกัศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้าหมาย เช่น การ
ซ้ือสินคา้, ซ้ือทอง และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้

4.13 0.63 มาก 

4. นกัศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุกเดือน 3.91 0.75 มาก 
รวมค่าเฉลีย่ 3.99 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการออม ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ 
นกัศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้าหมาย เช่น การซ้ือสินคา้, ซ้ือทอง และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้(  
= 4.13) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ นกัศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ี
ออกในช่วงเทศกาลต่างๆ     (  = 4.09) นกัศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุกเดือน (  = 
3.91) และนกัศึกษาจดัสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน (  = 3.84)  
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการลงทุน (n=405) 
 

ด้านการลงทุน   S.D. มีผลต่อ 
1. ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น เงินฝากประจ า, ฝากออมทรัพย,์ 
สลากออมทรัพย,์ สลากออมสิน, และสลากอ่ืนๆ เป็นตน้  

3.99 0.77 มาก 

2. ลงทุนเก่ียวกบัเงินทุน ประกนัชีวติ ทองค า รถยนต ์รถมอเตอร์
ไซต ์เป็นตน้  

4.00 0.78 มาก 

3. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็นตน้  3.82 0.81 มาก 
4. นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของการใชจ่้ายดา้น
การลงทุน 

3.84 0.81 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.91 0.60 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการลงทุน ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ 
ลงทุนเก่ียวกบัเงินทุน ประกนัชีวติ ทองค า รถยนต ์รถมอเตอร์ไซต ์เป็นตน้ (  = 4.00) รองลงมา
เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น เงินฝากประจ า, ฝากออมทรัพย,์ สลากออมทรัพย,์ 
สลากออมสิน, และสลากอ่ืนๆ เป็นตน้ (  = 3.99) นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของ
การใชจ่้ายดา้นการลงทุน (  = 3.84) และลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็น
ตน้         (  = 3.82)  
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการใชจ่้าย (n=405) 
 

ด้านการใช้จ่าย   S.D. มีผลต่อ 
1. นกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย และวางแผนการ
ใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3.90 0.84 มาก 

2. นกัศึกษามีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
มีเงินออมไดอ้ยา่งเพียงพอ ต่อความมัน่คงในอนาคตรวมทั้ง
การวางแผนเกษียณ 

3.92 0.81 มาก 

3. นกัศึกษามีการวางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน ใน
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต 

3.90 0.81 มาก 

4. นกัศึกษามีการวางแผนค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้ายดา้น
สุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือลงทุนอยา่งเป็น 
ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวนรายไดที้ไดรั้บ 

4.01 1.68 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.93 0.71 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นการใชจ่้าย ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.93) เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ 
นกัศึกษามีการวางแผนค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือ
ลงทุนอยา่งเป็น ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวนรายไดที้ไดรั้บ (  = 4.01) รองลงมาเรียงตามล าดบั
นกัศึกษามีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อใหส้ามารถมีเงินออมไดอ้ยา่งเพียงพอ ต่อความ
มัน่คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ (  = 3.92) นกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย 
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และวางแผนการใชอ้ยา่งเหมาะสม (  = 3.90) และนกัศึกษามีการวางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน 
ในสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต (  = 3.90)  
 
ตารางท่ี 4.17 จ  านวนร้อยละขอ้มูลจ านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ ในช่วงท่ี
นกัศึกษาท างานอยูน่กัศึกษาไดมี้การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายหุรือไม่ (n=405) 
 

ในช่วงทีนั่กศึกษาท างานอยู่นักศึกษา 
ได้มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

มี 375 92.6 
ไม่มี  30 7.4 
รวม 405 100 

 

 จากตารางท่ี 4.17 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ ในช่วงท่ีนกัศึกษา
ท างานอยูน่กัศึกษาไดมี้การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายหุรือไม่ พบวา่ ในช่วงท่ีนกัศึกษา
ท างานอยูน่กัศึกษาไดมี้การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายสุ่วนใหญ่ มีการวางแผน จ านวน 
375 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมา ไม่มีการวางแผน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  
 

ตารางท่ี 4.18 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษามีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใด (n=405) 
 

นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพ่ือใช้จ่ายหลงัการ
เกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใด 

จ านวน ร้อยละ 

เงินฝากธนาคาร 98 24.2 

หุน้สหกรณ์, สลากออมสิน, พนัธบตัร 75 18.5 

กองทุนรวม 38 9.4 

การลงทุนซ้ือทองค า 87 21.5 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็น
ตน้ 107 26.4 

รวม 405 100 
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 จากตารางท่ี 4.18 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษามีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใด พบวา่ 
นกัศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมใน
รูปแบบใดส่วนใหญ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็นตน้ จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.การลงทุนซ้ือทองค า จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 หุน้สหกรณ์, สลากออมสิน, พนัธบตัร 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และกองทุนรวม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 
 
ตารางท่ี 4.19 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษา
ไดเ้กษียณอายหุากรายไดข้องนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวธีิการแกปั้ญหา อยา่งไร
ใหเ้หมาะสมท่ีสุด (n=405) 
 

ภายหลงัจากทีนั่กศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้ของ
นักศึกษา ไม่เพยีงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวธีิการ

แก้ปัญหา อย่างไรให้เหมาะสมทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

หารายไดใ้หม้ากข้ึน 94 23.2 
ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 189 46.7 
ยมืเงินจากญาติหรือเพื่อน 7 1.7 
กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน 54 13.3 
ท าบญัชีรายรับ –รายจ่าย 61 15.1 
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.19 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ ภายหลงัจากท่ี
นกัศึกษาไดเ้กษียณอายหุากรายไดข้องนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวธีิการ
แกปั้ญหา อยา่งไรใหเ้หมาะสมท่ีสุด พบวา่ ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้กษียณอายหุากรายไดข้อง
นกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวธีิการแกปั้ญหาส่วนใหญ่คือ ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ หารายไดใ้หม้ากข้ึน จ านวน 94 
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คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ท าบญัชีรายรับ –รายจ่าย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 กูเ้งินจาก
สถาบนัการเงิน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และยมืเงินจากญาติหรือเพื่อน จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.7 
 
ตารางท่ี 4.20 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง (n=405) 
 

นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทาง
การเงินจากส่ือใดบ้าง 

จ านวน ร้อยละ 

Internet 213 52.6 
โทรทศัน์ 107 26.4 
ป้าย โฆษณา 43 10.6 
วารสาร/นิตยสาร 16 4.0 
หนงัสือพิมพ ์ 5 1.2 
วทิย ุ 21 5.2 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................)   
รวม 405 100 

 
 จากตารางท่ี 4.20 จ  านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษาไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง  พบวา่ นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ือง
การวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง ส่วนใหญ่ Internet จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 
รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ โทรทศัน์ จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ป้าย โฆษณา จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6วทิย ุจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 วารสาร/นิตยสาร จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 และหนงัสือพิมพ ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 
 สมมติฐานขอ้ 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา  
 สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้
 H0: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการหารายได ้
 H1: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการหารายได ้
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนกัศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้น
การหารายได ้
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
t. Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.41 0.19  7.40 0.00   
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X1) 

0.11 0.05 0.09 2.04 0.04 0.70 1.43 

วตัถุประสงคก์ารจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (X2) 

0.22 0.05 0.24 4.61 0.00 0.54 1.85 

รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X3) 

0.32 0.04 0.41 8.55 0.00 0.63 1.59 

R. = 0.641     R Square = 0.411    Adjusted R Square (R2) = 0.407 (40.7%) 
F. = 93.247    Sig. = 0.000            Durbin-Watson = 1.873 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.21 การทดสอบเง่ือนไงของ Multiple linear regression analysis ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการหารายได ้ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity เน่ืองจาก Tolerance มีค่า
มากกวา่ 0.1 ทุกตวัแปร และค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวัแปรและผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X1) 
วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X2) และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X3)  มีค่าเท่ากบั 0.641 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้ร้อย
ละ 64.10 มีค่าสัมประสิทธ์ิกระบวนการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.411 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการหารายได ้ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
ร้อยละ 41.10 ส่วนค่า Adjust R2 เท่ากบั 0.407 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เม่ือขจดัอิทธิพล
ของค่า R2  ท่ีเกิดจากจ านวนตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้ร้อยละ 40.7 
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 93.247 และค่า Sig. เท่ากบั .000 หมายความวา่ตวัแปรอิสระอยา่ง
นอ้ยหน่ึงตวัมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผูว้จิยัจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการการท านาย ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  ดา้นการหารายได ้ดงัน้ี  
 
   Y1   = 1.41 + 0.11 + 0.22+ 0.32 
 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์จากตารางท่ี 23 พบวา่  
 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.04 
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ดา้นการหารายได ้



104 

 วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้
 รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม 
 H0: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม 
 H1: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม 
 
ตารางท่ี 4.22 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนกัศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้น
การออม 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
t. Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2.00 0.20  10.21 0.00   
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X1) 

0.18 0.05 0.17 3.29 0.00 0.70 1.43 

วตัถุประสงคก์ารจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (X2) 

0.14 0.05 0.17 2.82 0.01 0.54 1.85 

รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X3) 

0.18 0.04 0.26 4.72 0.00 0.63 1.59 

R. = 0.492     R Square = 0.242    Adjusted R Square (R2) = 0.236 (23.6%) 
F. = 42.700    Sig. = 0.000            Durbin-Watson = 1.792 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.22 การทดสอบเง่ือนไงของ Multiple linear regression analysis ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity เน่ืองจาก Tolerance มีค่ามากกวา่ 
0.1 ทุกตวัแปร และค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวัแปรและผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X1) 
วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X2) และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X3)  มีค่าเท่ากบั 0.492 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการออม ร้อยละ 
49.20 มีค่าสัมประสิทธ์ิกระบวนการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.242 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการออม ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ร้อยละ 
24.20 ส่วนค่า Adjust R2 เท่ากบั 0.236 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เม่ือขจดัอิทธิพลของค่า 
R2  ท่ีเกิดจากจ านวนตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการออม ร้อยละ 23.6 โดย
มีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 42.700 และค่า Sig. เท่ากบั .000 หมายความวา่ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย
หน่ึงตวัมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผูว้จิยัจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการการท านาย ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  ดา้นการออม ดงัน้ี  
 
   Y1   = 2.00 + 0.18 + 0.14 + 0.18 
 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์จากตารางท่ี 24 พบวา่  
 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ดา้นการออม 
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 วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 นอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการออม 
 รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการออม 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการลงทุน 
 H0: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการลงทุน 
 H1: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนกัศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้น
การลงทุน 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
t. Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.46 0.22  6.53 0.00   
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X1) 

-0.02 0.06 -0.01 -0.26 0.80 0.70 1.43 

วตัถุประสงคก์ารจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (X2) 

0.34 0.06 0.32 5.88 0.00 0.54 1.85 

รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X3) 

0.31 0.04 0.35 6.98 0.00 0.63 1.59 

R. = 0.596     R Square = 0.355    Adjusted R Square (R2) = 0.350 (35%) 
F. = 73.518   Sig. = 0.000            Durbin-Watson = 1.680 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.23 การทดสอบเง่ือนไงของ Multiple linear regression analysis ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการลงทุน ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity เน่ืองจาก Tolerance มีค่า
มากกวา่ 0.1 ทุกตวัแปร และค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวัแปรและผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X1) 
วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X2) และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X3)  มีค่าเท่ากบั 0.596 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการลงทุน ร้อยละ 
59.60 มีค่าสัมประสิทธ์ิกระบวนการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.355 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการลงทุน ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ร้อย
ละ 35.50 ส่วนค่า Adjust R2 เท่ากบั 0.350 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เม่ือขจดัอิทธิพลของ
ค่า R2  ท่ีเกิดจากจ านวนตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการลงทุน ร้อยละ 35.0 
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 73.518 และค่า Sig. เท่ากบั .000 หมายความวา่ตวัแปรอิสระอยา่ง
นอ้ยหน่ึงตวัมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผูว้จิยัจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการการท านาย ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  ดา้นการลงทุน ดงัน้ี  
 
   Y1   = 1.46 - 0.02 + 0.34 + 0.31 
 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์จากตารางท่ี 25 พบวา่  
 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.80 
มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการลงทุน 
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 วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการลงทุน 
 รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการลงทุน 
 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใชจ่้าย 
 H0: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใชจ่้าย 
 H1: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใชจ่้าย 
 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนกัศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้น
การใชจ่้าย 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผน

ทางการเงิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
t. Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.37 0.28  4.92 0.00   
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X1) 

-0.01 0.08 -0.01 -0.18 0.86 0.70 1.43 

วตัถุประสงคก์ารจดัการ
วางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล (X2) 

0.29 0.07 0.23 4.04 0.00 0.54 1.85 

รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (X3) 

0.38 0.06 0.37 6.87 0.00 0.63 1.59 

R. = 0.533     R Square = 0.284    Adjusted R Square (R2) = 0.279 (27.9%) 
F. = 53.065    Sig. = 0.000            Durbin-Watson = 1.714 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 การทดสอบเง่ือนไงของ Multiple linear regression analysis ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity เน่ืองจาก Tolerance มีค่า
มากกวา่ 0.1 ทุกตวัแปร และค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวัแปรและผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X1) 
วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (X2) และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล (X3)  มีค่าเท่ากบั 0.533 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย ร้อยละ 
53.30 มีค่าสัมประสิทธ์ิกระบวนการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.284 หมายความวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ร้อย
ละ 28.40 ส่วนค่า Adjust R2 เท่ากบั 0.279 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เม่ือขจดัอิทธิพลของ
ค่า R2  ท่ีเกิดจากจ านวนตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย ร้อยละ 27.9 
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 53.065 และค่า Sig. เท่ากบั .000 หมายความวา่ตวัแปรอิสระอยา่ง
นอ้ยหน่ึงตวัมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ผูว้จิยัจึงไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการการท านาย ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  ดา้นการใชจ่้าย ดงัน้ี  
 
   Y1   = 1.37 - 0.01 + 0.29 + 0.38 
 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์จากตารางท่ี 26 พบวา่  
 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.86 
มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย 
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 วตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย 
 รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการใชจ่้าย 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม” ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ซ่ึงสามารถน ามาสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัสามารถน ามาสรุปผลเพื่อให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 405 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา เพศชาย จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 
 อายุส่วนใหญ่ต ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาเรียงตามล าดบั อายุ 
21- 25 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 อายุ 26 – 30 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และอายุ 
31 – 35 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  
 ส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาเรียงตามล าดบั
ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 6.4 และชั้นปี
ท่ี 3 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  
 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
จ านวน 41 คิดเป็นร้อยละ 10.1 รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา
การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 7.9 จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 7.7 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตรนิติ
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ศาสตรบณัฑิต จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 4.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4 หลกัสูตร
บัญชีบัณฑิต จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 12 คิดเป็น
ร้อยละ 3 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 11 คิดเป็นร้อย
ละ 2.7 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จ  านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 2.5 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การโรงแรม จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน่และ
ส่ือสร้างสรรค ์จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยาน
ยนต ์จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
7 คิดเป็นร้อยละ 1.7หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จ านวน 6 คิด
เป็นร้อยละ 1.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร จ านวน 6 คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.5 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.2 หลกัสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ ์จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.2 หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ  านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 
0.5 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) จ  านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.2 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต จ านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 35.3 
รองลงมาคือ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จ านวน 64 คิดเป็นร้อยละ 15.8 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 6.05 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต จ านวน 36 คิดเป็นร้อย
ละ 8.9 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.2 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4 หลกัสูตร
บญัชีบณัฑิต จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 12 คิดเป็นร้อย
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ละ 3 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7และ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 2.7 
 รายได้ 3001 – 5000 บาท จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาเรียงตามล าดบั 
ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 3,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 รายได ้5,001 – 7,000 บาท จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และรายได ้7,001 – 9,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากเงินกูจ้าก กยศ. จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 
รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ มาจากหารายไดด้ว้ยตนเอง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ
มาจากผูป้กครอง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
  
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม  
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย (  = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
เป็นล าดบัแรกคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 4.07) 
รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 
3.95) และดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (  = 3.91) 
 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติัให้
เกิดประโยชน์ (  = 4.31) รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล (  = 4.17) การจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน (  = 4.00) มีความเขา้ใจ
ของการทบทวนและปรับปรุงแผนทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ (  = 3.98) มี
ความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ีวางไว ้(  = 3.90) 
 ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อมทางการเงินทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต กล่าวคือ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ (  = 4.07) รองลงมาเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ให้
มีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป (  = 3.97) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าใหเ้กิดความมัง่คงในชีวติ เช่น 
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี และอ่ืนๆ (  = 3.90) และเพื่อ
สามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง บรรเทาความ เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (  
= 3.84 ) 
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 ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ล าดบัแรก คือ นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อเน้นความมัน่คงทางการ
เงิน  (  = 4.00) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ นกัศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน (  = 3.94) และ นกัศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลได ้(  = 
3.79)  
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม  
 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
สยาม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย (  = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก
คือ ดา้นการออม (   = 3.99) รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั        
(   = 3.98) ด้านการใช้จ่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (   = 3.93) และด้านการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั           
(  = 3.91) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 ดา้นการหารายได ้เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ นกัศึกษากูเ้งิน
จากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (  = 4.17) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเรียงตามล าดบั
ไดแ้ก่ นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน (  = 4.05) นกัศึกษาสมคัรท างานหารายไดพ้ิเศษ
ในช่วงปิดภาคการศึกษา (   = 4.00) นักศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง  (   = 3.94) นักศึกษาขอ
ทุนการศึกษา ( =3.94) นกัศึกษาหารายไดด้ว้ยการลงทุนคา้ขาย เช่น ขายของออนไลน์, แผงขาย 
เป็นตน้ ( =3.92) และนกัศึกษารับจา้งทัว่ไป เช่น พิมพง์าน, การหาขอ้มูล, การส่งเอกสาร เป็นตน้ 
เพื่อหารายได ้(  = 3.83) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 ดา้นการออม เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ นกัศึกษาเก็บออมเงิน
ตามการตั้งเป้าหมาย เช่น การซ้ือสินคา้, ซ้ือทอง และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้(  = 4.13) มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ นกัศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ีออกในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  (  = 4.09) นักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุกเดือน (  = 3.91) และนักศึกษา
จดัสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน (  = 3.84) 
 ด้านการลงทุน เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับแรก คือ ลงทุนเก่ียวกับ
เงินทุน ประกนัชีวิต ทองค า รถยนต ์รถมอเตอร์ไซต ์เป็นตน้ (  = 4.00) รองลงมาเรียงตามล าดบั
ไดแ้ก่ ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น เงินฝากประจ า, ฝากออมทรัพย,์ สลากออมทรัพย,์ สลากออมสิน, 
และสลากอ่ืนๆ เป็นตน้ (   = 3.99) นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของการใชจ่้ายดา้น
การลงทุน (  = 3.84) และลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็นตน้ (  = 3.82)  
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 ด้านการใช้จ่าย เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ นักศึกษามีการ
วางแผนค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือลงทุนอย่างเป็น 
ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวนรายไดที้ไดรั้บ (  = 4.01) รองลงมาเรียงตามล าดบันกัศึกษามีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้สามารถมีเงินออมไดอ้ย่างเพียงพอ ต่อความมัน่คงในอนาคต
รวมทั้งการวางแผนเกษียณ (  = 3.92) นกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย และวางแผนการ
ใชอ้ยา่งเหมาะสม (  = 3.90) และนกัศึกษามีการวางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน ในสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต (  = 3.90)  
 จ านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ ในช่วงท่ีนกัศึกษาท างานอยูน่กัศึกษาได้
มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรือไม่ พบวา่ ในช่วงท่ีนกัศึกษาท างานอยูน่กัศึกษาไดมี้
การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุส่วนใหญ่ มีการวางแผน จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.6รองลงมา ไม่มีการวางแผน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 
 จ านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้
จ่ายหลงัการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใด พบว่า ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาได้
เกษียณอายุหากรายไดข้องนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวิธีการแกปั้ญหาส่วนใหญ่
คือ ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ หา
รายไดใ้หม้ากข้ึน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ท าบญัชีรายรับ –รายจ่าย จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และยืมเงินจากญาติหรือ
เพื่อน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 จ านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามตวัแปรดา้นการวางแผนเกษียณ นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการ
วางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง พบวา่ นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
จากส่ือใดบ้าง ส่วนใหญ่ Internet จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาเรียงตามล าดบั 
ไดแ้ก่ โทรทศัน์ จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ป้าย โฆษณา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.6วทิย ุจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 วารสาร/นิตยสาร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ
หนงัสือพิมพ ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
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วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้น
รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
5.2 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสยาม โดยผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่  
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่ต ่ากว่า 20 ปี รองลงมา ชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รองลงมา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได ้3001 – 5000 บาท 
และแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากเงินกูจ้าก กยศ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของมุกดา โควห
กุล (2559 : 128 - 148) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพในบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท และมี
รายจ่าย 10,001 -15,000 บาท  
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 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม พบวา่  
 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบั
แรก คือ สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และการจดัท า
เก่ียวกบัการแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทราย
ทอง เลิศเปียง (2559) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาสาขาการบญัชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ในภาพรวมพฤติกรรมการใชเ้งินของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใช ้โดยพฤติกรรม
การใช้เงินดา้นการศึกษามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นนนัทนาการและกิจกรรมทางสังคม 
ส าหรับด้านความจ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) ผลการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ
อยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด ส าหรับดา้นการวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการเก็บ
เงินออม ดา้นจดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้ ความเขา้ใจในการลงทุน และดา้นการบริหารภาระหน้ีสิน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 3)ผลของบนัทึกบญัชีส่วนบุคคลพบวา่ ในระยะเวลา 1 เดือนรายรับส่วนใหญ่
มาจาก รับเงินจากผูป้กครอง อนัดบัสองจากเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา และรายไดจ้ากการท างานพิเศษ
เป็นอนัดบัสุดทา้ย รายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นค่าอาหารค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัยานพาหนะ ค่าหอพกั ค่าโทรศพัท์ ค่าของใช้ และค่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาของรายรับจ านวน ร้อยละ 100 มีรายจ่าย จ านวนร้อยละ 95.20คงเหลือเงินออม ร้อยละ 4.80 
 ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อมทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบและคุม้ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ให้มีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป และเพื่อ
สามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง บรรเทาความ เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่
ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ Kharchenko, Olga (2011) ได้ศึกษางานวิจยั
เร่ืองปัจจยัก าหนดระดบัความรู้ทางการเงินในยูเครน และผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมการออมปัจจยั
ท่ีก าหนดระดบัความรู้ทางการเงินไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และความมัง่คัง่ ผล
การศึกษาพบวา่ อายแุละท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยัไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการอธิบายระดบัความรู้ทางการเงิน 
นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและการออม พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง แต่มีความสัมพนัธ์ในทางออ้มผา่นตวัแปรความมัง่คัง่  
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 ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับแรก คือ นักศึกษามี
รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน รองลงมาคือ นกัศึกษามี
รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน และนกัศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายเฉพาะบุคคล กล่าวคือ ให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสมจิตร์ วิริยานนท์ 
(2558) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจยัพบว่า ระดับการวางแผนทางการเงินของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( = 2.99)โดยพบว่าการวางแผนทางการเงิน เป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.85) (2) ดา้นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( = 3.00) และ (3) ดา้นกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.11)ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินทางดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาพบวา่มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัดา้นชั้นปีท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกขอ้เวน้แต่ค่าใช้จ่ายในเร่ือง ค่าบ ารุงการศึกษา ค่า
หน่วยกิต ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา จากผลการวิจยัน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นวา่นกัศึกษาตอ้งให้ความสนใจ
ในแสวงการหาความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดย
มหาวิทยาลยัตอ้งมีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ทกัษะการวางแผนทางการเงินโดย
อาจจดัให้มีการศึกษาสอดแทรกในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
โครงสร้างการหนา้ท่ีนิยมของมาลีนอฟสก้ี (Malinowski. 1884-1942) ไดน้ าเสนอแนวคิดหลกัของ
ทฤษฎีการหนา้ท่ีนิยมคือ วฒันธรรมสนองความตอ้งการจ าเป็นของปัจเจกบุคคล วฒันธรรมเติบโต
มาจากความต้องการจ าเป็น 3 ประเภทของมนุษย์ คือ 1)ความต้องการจ าเป็นพื้นฐาน (Basic 
Biological and Psychological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ของมนุษย ์ได้แก่ ความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด้ินรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ เช่น ตอ้งการอาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การ
พกัผ่อน การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ 2) ความตอ้งการจ าเป็นด้านสังคม  (Instrumental 
Needs) จะเก่ียวกบัเร่ืองการร่วมมือกนัทางสังคมเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานและท าให้ร่างกายไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นเบ้ืองตน้ได ้เช่น การแบ่งงานกนัท า การแจกจ่ายอาหาร การป้องกนั
ภยั การผลิตสินคา้ การบริการและการควบคุมทางสังคม และ 3) ทางดา้นจิตใจ เช่น ความตอ้งการ
สงบทางใจ ความกลมกลืนกนัทางสังคมและเป้าหมายชีวติ ระบบสังคมท่ีสนองความตอ้งการเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ ความรู้ กฎหมาย ศาสนา นิยายปรัมปรา ศิลปะและเวทมนตร์คาถาโดยทัว่ไปเวทมนตร์คาถา
ท าหนา้ท่ีท่ีท าให้คนรู้สึกอบอุ่นใจเพราะงานบางอยา่งท่ีมนุษยท์  าค่อนขา้งยากล าบากและมนุษยไ์ม่
สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะเกิดผลอย่างไรบา้ง ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจจึงตอ้งพึ่งเวทมนต์คาถาให้
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ช่วยเพื่อท าใหเ้กิดความมัน่ใจมากข้ึน ส่วนนิยายปรัมปรามกัใหอ้ านาจชนชั้นปกครองและใหค้่านิยม
ทางสังคม  
 3. พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
สยาม พบวา่  
 ด้านการหารายได้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับแรก คือ นักศึกษากู้เงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ) ม่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน 
และนกัศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของทรายทอง 
เลิศเปียง (2559) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
สาขาการบญัชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีผลการวจิยัพบวา่ 1) ใน
ภาพรวมพฤติกรรมการใชเ้งินของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใชโ้ดยพฤติกรรมการใชเ้งินดา้น
การศึกษามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมา คือดา้นนนัทนาการและกิจกรรมทางสังคม ส าหรับดา้นความ
จ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) ผลการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบวา่ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด 
ส าหรับดา้นการวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการเก็บเงินออม ดา้นจดัสรร
เวลาเพื่อหาความรู้ ความเขา้ใจในการลงทุน และดา้นการบริหารภาระหน้ีสิน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3)ผลของบนัทึกบญัชีส่วนบุคคลพบวา่ ในระยะเวลา 1 เดือนรายรับส่วนใหญ่มาจากจากเงินกูย้ืมเพื่อ
การศึกษา และรายได้จากการท างานพิเศษเป็นอันดับสุดท้าย รายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นค่าอาหาร
ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ค่าหอพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าของ
ใช ้และค่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั  
 ด้านการออม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับแรก คือ นักศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ีออกในช่วง
เทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ นกัศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้าหมาย เช่น 
การซ้ือสินคา้, ซ้ือทอง และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้และนกัศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุกเดือน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกพล สมวรรณ (2560) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการออม
ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีการ
ออมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการออมในส่วนใหญ่ พบวา่จะฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน มีจ านวน
เงินออมเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 3,001 – 5,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อเก็บไวใ้ช้จ่ายใน
ยามฉุกเฉิน ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจออมของพนักงานบริษทัเอกชน ได้แก่ ปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ดา้นลกัษณะการออม ดา้นผลตอบแทน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออม
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ของพนกังานบริษทัเอกชนไดแ้ก่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการออม ส่วนใหญ่นั้นจะออมไวเ้พื่อใชจ่้าย
ในยามฉุกเฉิน ออมเพื่อซ้ือสินทรัพย ์ออมเผือ่เกษียณอาย ุและออมเพื่อลงทุนตามล าดบั 
 ด้านการลงทุน ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับแรก คือ ลงทุนเก่ียวกับเงินทุน ประกันชีวิต ทองค า 
รถยนต ์รถมอเตอร์ไซต ์เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น 
เงินฝากประจ า, ฝากออมทรัพย,์ สลากออมทรัพย,์ สลากออมสิน, และสลากอ่ืนๆ เป็นตน้ และ
นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของการใชจ่้ายดา้นการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของพิจิตรา กอ้งกิตติงาม (2558) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของบณัฑิต
จบใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มบณัฑิตจบใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
และปัจจุบนัอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล ในบา้นเด่ียว มีสถานะเป็นผูอ้าศยั มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ยงัไม่มีหน้ีสิน และมีรายไดร้วมเฉล่ียอยูท่ี่ 25,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มี
การออมเงินเพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน ขณะท่ีการออมเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นวตัถุประสงคล์ าดบัท่ี
สาม 
 ดา้นการใชจ่้าย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัแรก คือ นกัศึกษามีการวางแผนค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้าย
ดา้นสุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือลงทุนอยา่งเป็น ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวนรายได้
ทีไดรั้บรองลงมาคือ นกัศึกษามีการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้สามารถมีเงินออมได้อย่าง
เพียงพอ ต่อความมัน่คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ และนกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – 
รายจ่าย และวางแผนการใช้อย่างเหมาะสม นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ใน
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของญาณิศา เผือ่นเพาะ และพิทกัษ ์
ศิริวงศ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการให้ความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของนกัศึกษาระดบั
มหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการการศึกษา
พบว่า 1) การให้ความหมายค าว่า “การออม” คือ (1) การแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากรายได้เพื่อเก็บไว  ้
ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต (2) การเก็บเงินส่วนหน่ึงจากรายไดเ้พื่อเอาไว้
เป็นทุนและบริหารจดัการทุนนั้นให้งอกเงย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการลงทุน  ท าธุรกิจ
ส่วนตวั (3) การสร้างวินยัในการเก็บเงิน รวมถึงการวางแผนทางการเงินท่ีจะใช้สร้างหลกัประกนั
ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาของบุตร (4) การแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากรายไดเ้พื่อเก็บ
ไว ้ส าหรับซ้ือทรัพยสิ์นในอนาคตและ (5)การประหยดั รู้จกัเก็บเงินไวใ้ชซ้ื้อส่ิงของท่ีอยากไดแ้ละ
จ าเป็น 2) รูปแบบการออมเงินมี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการออมท่ีเลือกตามความสมคัรใจ และ 
(2)รูปแบบท่ีไดก้ารสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือครอบครัว 3) กระบวนการออม มี 2 รูปแบบ คือ 
(1) กระบวนการออมแบบ มีการวางแผน และ2.กระบวนการออมแบบไม่มีการวางแผน 4) ปัญหา
และอุปสรรคในการออม คือ 1.ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบกบัรายไดห้ลกั (2) การใช้จ่ายท่ีไม่ได้
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วางแผน (3) ปัญหาเกิดจากคนใกลชิ้ด (4) การวางแผนการออมไม่รอบคอบ และ (5) ค่าใช้จ่ายไม่
แน่นอน 
 จ านวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกด้านการวางแผนเกษียณ ในช่วงท่ีนักศึกษาท างานอยู่นักศึกษาได้มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรือไม่ พบว่า ในช่วงท่ีนกัศึกษาท างานอยู่นกัศึกษาไดมี้การ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายสุ่วนใหญ่ มีการวางแผน นกัศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อ
ใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใด พบวา่ นกัศึกษามีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมในรูปแบบใดส่วนใหญ่การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด, ท่ีดิน เป็นตน้ ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้กษียณอายุหากรายได้
ของนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวิธีการแกปั้ญหา อย่างไรให้เหมาะสมท่ีสุด พบว่า 
นกัศึกษาจะมีวิธีการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ือง
การวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบ้าง พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทาง
การเงินจากส่ือ Internet ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยั
เร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง จาก
การศึกษาพบวา่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล โดยมีการวางแผนการเงินประจ าเดือนมากท่ีสุด ให้เหตุผลท่ีมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิต แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ ส่ือ
โทรทศัน์/วิทยุ และใช้ประสบการณ์ตรงของตวัเองในการวางแผนการเงินในการวางแผนการ
บริโภคและอุปโภคเก่ียวกบัดา้นการใช้จ่ายเก่ียวกบัดา้นอาหารการกินมากท่ีสุด มีการวางแผนการ
ซ้ือหรือครอบครองสินทรัพยเ์ก่ียวกบัการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์(บา้น ท่ีดิน) มีหน้ีสินจากการกูย้ืมจาก
กลุ่มออมทรัพย ์และตอ้งการออมและการลงทุนในเงินฝากออมทรัพย ์โดยอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการจากการเงินออม หรือการลงทุนควรอยูท่ี่ร้อยละ 4-6 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิไล
ลักษณ์ เสรีตระกูล  (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยในการท านายพฤติกรรมการออมของ
นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 73 มีการออมเงิน และเก็บเงิน
ออมดว้ยวิธีการฝากธนาคาร โดยจะออมไวป้ระมาณร้อยละ 10-25 ของรายได ้และยงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนการเดินทาง โดยจะตอ้งมีการส ารวจเป้าหมาย
ทางการเงินท่ีตอ้งการ และสถานะทางการเงินในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบัการวางแผนการเดินทางซ่ึงจะตอ้งมีการส ารวจ
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จุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเส้นทางท่ีเหมาะสม (พฒันี ทองพึง. 2555 
: 11-12) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาดา้นการหารายได ้
พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ 
ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการหารายได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ด้านการลงทุน 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการลงทุน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใช้จ่าย
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการใชจ่้าย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  1.1 มหาวิทยาลยัสยามควรสนบัสนุนช่องทางการให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงหน่วยงานในสังกัดภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนบัสนุนการวางแผนทางการเงินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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  1.2 หน่วยงานภาครัฐ / สถาบนัทางการเงิน ควรมีมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนเป็นประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน และการออมเงิน ไดแ้ก่ 
  1.2.1 การให้ความรู้ดา้นบญัชีรายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครัว เพื่อให้มี
แนวทางในการประหยดัและเก็บออมเงินไดเ้พิ่มมากข้ึน 
  1.2.2 หารายไดพ้ิเศษช่วงเวลาวา่งหลงัจากงานประจ า เพื่อการออมเงินท่ีมากและมีไว้
ใชจ่้ายยามฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ของมหาวทิยาลยัสยาม  
  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัสยาม 
  2.3 ควรศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยสยาม 

-------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการเงินและการธนาคาร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม  ทั้งน้ีผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดโ้ปรดใหข้อ้เทจ็จริงในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
 รายละเอียดของแบบสอบถามมีดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา และส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนกัศึกษา   
 ค าตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั และจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวั
ท่านในการรายงานขอ้มูล จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ตอบแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมาตาม
ขอ้เท็จจริง  เพื่อผลการศึกษาจะไดเ้ป็นจริงมากท่ีสุด  และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่านเป็นอยา่งดี  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ  โอกาส น้ี  

 
 

นางสาวธนพร  จนัทร์สวา่ง 
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัสยาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสยาม 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
........................................................... 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงไปในช่อง □ ทีต่รงกบัสภาพเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
   1) ชาย  2) หญิง 
2. อาย ุ
   1) ต ่ากวา่ 20 ปี  2) 21- 25 ปี 
   3) 26-30 ปี  4) 31-35 ปี 
   5) 36-40 ปี  6) มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป  
3. ระดบัชั้นปี 
   1) ชั้นปีท่ี 1   2) ชั้นปีท่ี 2 
   3) ชั้นปีท่ี 3   4) ชั้นปีท่ี 4 
4. สาขาวชิา  / คณะวชิา 
   1) สาขา (โปรดระบุ)  .................................................................................................. 
   2) คณะ (โปรดระบุ)  ................................................................................................... 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
   1) ต ่ากวา่ 3000 บาท   2) 3001 – 5000 บาท   
   3) 5001 – 7000 บาท  4) 7001 – 9000 บาท  
   5) 9001 บาทข้ึนไป  
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6. แหล่งท่ีมาของรายได ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
   1) มาจากเงินกูจ้าก กยศ.   2) มาจากผูป้กครอง 
   3) มาจากหารายไดด้ว้ยตนเอง  4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................) 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
7. สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วน
บุคคลไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ 

     

8. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

     

9. การจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน      
10. มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ี
วางไว ้

     

11. มีความเขา้ใจของการทบทวนและปรับปรุงแผน
ทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ  

     

ด้านวตัถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
12.  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความ
พร้อมทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ  
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลกัเกษียณ 

     

13.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้
ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ใหมี้ภาระ
หน้ีสินท่ีมากเกินไป 

     

14.  เพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความ
เส่ียง  บรรเทาความ เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

     

15.  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าใหเ้กิดความมัง่คง
ในชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อ
สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี และอ่ืนๆ 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา (ต่อ) 

ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
16. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน 

     

17. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน 

     

18. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได ้

     

 
ส่วนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านการหารายได้ 
19. นกัศึกษากูเ้งินจากกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ)      
20. นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน       
21. นกัศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง      
22. นกัศึกษารับจา้งทัว่ไป เช่น พิมพง์าน, การหาขอ้มูล
,  การส่งเอกสาร เป็นตน้ เพื่อหารายได ้

     

23. นกัศึกษาหารายไดด้ว้ยการลงทุนคา้ขาย เช่น ขาย
ของออนไลน์,  แผงขาย  เป็นตน้ 

     

24. นกัศึกษาขอทุนการศึกษา      
25. นักศึกษาสมคัรท างานหารายได้พิเศษในช่วงปิด
ภาคการศึกษา 
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ส่วนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา (ต่อ) 

 
ด้านการออม      
26. นกัศึกษาจดัสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน      
27. นกัศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ีออกในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

     

28. นกัศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้าหมาย เช่น การ
ซ้ือสินคา้,  ซ้ือทอง  และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้

     

29. นกัศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุกเดือน      
ด้านการลงทุน 
30. ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น เงินฝากประจ า, ฝาก
ออมทรัพย,์ สลากออมทรัพย,์ สลากออมสิน,  และ
สลากอ่ืนๆ  เป็นตน้  

     

31. ลงทุนเก่ียวกบัเงินทุน ประกนัชีวติ ทองค า รถยนต ์
รถมอเตอร์ไซต ์เป็นตน้   

     

32. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด,  ท่ีดิน 
เป็นตน้  

     

33. นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของการ
ใชจ่้ายดา้นการลงทุน 

     

ด้านการใช้จ่าย 
34. นกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย และ
วางแผนการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

     

35. นกัศึกษามีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้
สามารถมีเงินออมไดอ้ยา่งเพียงพอ ต่อความมัน่คงใน
อนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ 

     

36. นกัศึกษามีการวางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน ใน
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต 

     

ด้านการใช้จ่าย (ต่อ)  
37. นกัศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่าย
ดา้นสุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือลงทุน
อย่างเป็น ระบบ และเหมาะสมกับจ านวนรายได้ที
ไดรั้บ 
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ด้านการวางแผนเกษียณ 
1. ในช่วงท่ีนกัศึกษาท างานอยูน่กัศึกษาไดมี้การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายหุรือไม่  
  มี    ไม่มี 
 
2. นกัศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมในรูปแบบ
ใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  เงินฝากธนาคาร  หุน้สหกรณ์,  สลากออมสิน,  พนัธบตัร เป็นตน้ 
  กองทุนรวม   การลงทุนซ้ือทองค า  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น,  คอนโด,  ท่ีดิน เป็นตน้ 
 
3.ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้กษียณอายหุากรายไดข้องนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมีวธีิการ
แกปั้ญหา อยา่งไรใหเ้หมาะสมท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ )  
  หารายไดใ้หม้ากข้ึน  ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น  
  ยมืเงินจากญาติหรือเพื่อน  กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน  

 ท าบญัชีรายรับ –รายจ่าย 
 
4. นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
   Internet   โทรทศัน์  
  ป้าย โฆษณา   วารสาร/นิตยสาร 
  หนงัสือพิมพ ์  วทิย ุ

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................) 
 
 

   ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก   ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  บุญยะพงศ์ไชย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวชิาการเงินการธนาคาร  วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ภาคผนวก   ค 
แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
และผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

เร่ืองปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยสยาม 

 
 
แบบตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือของผูเ้ช่ียวชาญ   (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
เคร่ืองมือการวจิยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม  เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้ค าถาม  มีความเหมาะสม
ในการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  ซ่ึงจะท าการประเมินความเท่ียงตรงใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 3 โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรง 

 +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสมไม่ 
 -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 
โดยใส่เคร่ืองหมาย  (/)  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาว่าขอ้ความมีความสอดคล้อง 

หรือถูกตอ้งเพียงใด  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
1. สามารถน าหลกัการเก่ียวกบัแผนการเงินส่วน
บุคคลไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ 

    

2. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 

    

3. การจดัท าเก่ียวกบัการแผนทางการเงิน     
4. มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการเงินท่ี
วางไว ้

    

5. มีความเขา้ใจของการทบทวนและปรับปรุงแผน
ทางการเงินตามความจ าเป็นของสถานการณ์นั้นๆ  

    

ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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1.  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความ
พร้อมทางการเ งินทั้ งในปัจจุบันและอนาคต 
กล่าวคือ  
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลกัเกษียณ 

    

2.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้
ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้งการป้องกนัไม่ใหมี้ภาระ
หน้ีสินท่ีมากเกินไป 

    

3.  เพื่อสามารถป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความ
เส่ียง  บรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

    

 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (ต่อ) 
4.  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าใหเ้กิดความมัง่คง
ในชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อ
สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี และอ่ืนๆ  

    

ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
1. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อเนน้ความมัน่คงทางการเงิน 

    

2. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน 

    

3. นกัศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได ้

    

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
ด้านการหารายได้ 
1. นกัศึกษากูเ้งินจากกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ) 

    

2. นกัศึกษาท างานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน      
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3. นกัศึกษาขอเงินจากผูป้กครอง     
4. นักศึกษารับจา้งทัว่ไป เช่น พิมพ์งาน,  การหา
ขอ้มูล,  การส่งเอกสาร เป็นตน้ เพื่อหารายได ้

    

5. นกัศึกษาหารายไดด้ว้ยการลงุทนคา้ขาย เช่น ขาย
ของออนไลน์,  แผงขาย  เป็นตน้ 

    

6. นกัศึกษาขอทุนการศึกษา     
7. นกัศึกษาสมคัรท างานหารายไดพ้ิเศษในช่วงปิด
ภาคการศึกษา 

    

ด้านการออม 
1.นกัศึกษาจดัสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน 

 
    

2. นกัศึกษาสะสมเหรียญกษาปณ์ท่ีออกในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

    

3. นกัศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้าหมาย เช่น 
การซ้ือสินคา้,  ซ้ือทอง  และอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อใช ้

    

4. นกัศึกษาฝากเงินสะสมทรัพยแ์บบเท่ากนัทุก
เดือน 

    

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านการลงทุน 
1. ลงทุนเก่ียวกบัเงินฝาก เช่น เงินฝากประจ า, ฝาก
ออมทรัพย,์ สลากออมทรัพย,์ สลากออมสิน,  และ
สลากอ่ืนๆ  เป็นตน้  

    

2. ลงทุนเก่ียวกบัเงินทุน ประกนัชีวติ ทองค า 
รถยนต ์รถมอเตอร์ไซต ์เป็นตน้   

    

3. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น, คอนโด,  ท่ีดิน 
เป็นตน้  

    

4. นกัศึกษามีการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองของ
การใชจ่้ายดา้นการลงทุน 
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ด้านการใช้จ่าย 
1. นกัศึกษามีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย และ
วางแผนการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

    

2. นกัศึกษามีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
เพื่อใหส้ามารถมีเงินออมไดอ้ยา่งเพียงพอ ต่อความ
มัน่คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ 

    

3. นกัศึกษามีการวางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน 
ในสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต 

    

4. นกัศึกษามีการวางแผนค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใชจ่้าย
ดา้นสุขภาพ และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือ
ลงทุนอยา่งเป็น ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวน
รายไดที้ไดรั้บ 

    

ด้านการวางแผนเกษียณ 
1. ในช่วงท่ีนักศึกษาท างานอยู่นักศึกษาได้มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายหุรือไม่  
( )1. มี  ( )2.ไม่มี 

    

2. นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้จ่าย
หลงัการเกษียณอาย ุโดยการลงทุน และการออมใน
รูปแบบใด  ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ )  
( )1.เงินฝากธนาคาร 

    

( )2.หุ้นสหกรณ์,  สลากออมสิน,  พนัธบตัร เป็น
ตน้ 

    

( )3.กองทุนรวม      
( )4การลงทุนซ้ือทองค า      
( )5.การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เ ช่น บ้าน,  
คอนโด,  ท่ีดิน เป็นตน้ 

    

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 
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ด้านการวางแผนเกษียณ  (ต่อ)  
3.ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้กษียณอายหุากรายได้
ของนกัศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นกัศึกษาจะมี
วิธีการแกปั้ญหา อย่างไรให้เหมาะสมท่ีสุด (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ )  
( )1.หารายไดใ้หม้ากข้ึน  

    

( )2.ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น      
( )3.ยมืเงินจากญาติหรือเพื่อน      
( )4.กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน      
( )5.ท าบญัชีรายรับ -รายจ่าย     
4. นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินจากส่ือใดบา้ง ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
( )1. Internet  

    

( )2.โทรทศัน์      
( )3.ป้าย โฆษณา      
( )4.วารสาร/นิตยสาร     
( )5.หนงัสือพิมพ ์     
( )6.วทิย ุ     
( )7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................)     
 
 
 

ลงช่ือ..................................................................(ผูเ้ช่ียวชาญ) 
  (.................................................................................) 
  ................./........................./...................... 
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