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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล เดช
(รัชกาลที่ 9) พระราชทานเป็ นแนวทางในการแก้ไขวิฤตการณ์ ทางการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีบทบาท
ต่ อการก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่ งเน้นในเรื่ องของการดารงชี วิ ตอยู่ด้วยความ
พอเพียงสมดุลและยัง่ ยืน ส่ วนหนึ่งของแนวนโยบายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส่ งเสริ มให้เกิ ด
การออมซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การประหยัดอดออมนั้นจะนามา
ซึ่ งความสมดุ ล ในการจั ด การทรั พ ยากรและยั ง ท าให้ มี ท รั พ ยากรใช้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น อี ก ด้ ว ย
(มรกต ฉายทองคา, 2557 : 1) อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาที่เรี ยกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หรื อ
“ทางสายกลาง” คือ ความพอเพียง ความพอดี ความสมดุล ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณไม่สุดโต่งในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ ง (วิษณุ บุญมารัตน์ , 2551 : 20-21) จะเห็ นได้ว่า การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลจึ งมี
ความส าคัญต่ อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนด้วยเช่ นกัน ในการนี้ รัฐบาลเองก็ มี ส่ วนร่ วมในการ
ส่ งเสริ มแนวนโยบายเศรษฐกิ จพอเพียงดังกล่ าวด้วยการจัดให้มี โครงการและการรณรงค์ เพื่อการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลมาโดยตลอดโดยเฉพาะในรัฐบาลปั จจุบนั ที่นาโดยคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) ก็ได้มีส่วนช่วยสนับสนุ นการออมในสังคมไทยด้วยการกาหนดให้การออมเป็ นหนึ่ ง
ในค่านิยม 12 ประการที่ พลเมืองไทยพึงยึดถือและปฏิบตั ิตาม (มรกต ฉายทองคา, 2557 : 1)
เงินออมถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็ นแหล่งเงิ นทุนที่
จะนามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศไทยมีเงินออมภายในประเทศซึ่ งเป็ นฐานเงินทุน
ที่เพียงพอ จะช่วยให้การพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศลดลง การกูย้ ืมเงินทุนจากต่างประเทศอาจจะ
ทาให้เกิ ดภาระผูกพันกับต่างประเทศผูเ้ ป็ นเจ้าของเงิ นทุ นทั้งในด้านการชาระหนี้ และผูกมัดบาง
ประการด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มการวางแผนการเงินหรื อการออมเงินใน
ประเทศให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างอิสระ และ
พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด การมีเงิ นออมนอกจากจะช่ วยสร้ างความมัน่ คงส่ วนบุคคลแล้วยังถื อเป็ น
เรื่ องสาคัญระดับชาติช่วยลดการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุน ซึ่ งตะทาให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง (จุฑาธิ บดิ์ ฤกษ์สันทัด, 2558 : 1)
ผลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครั วเรื อน พ.ศ. 2560 ของสานักงานสถิ ติ
แห่ งชาติ กระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม (2561 : 9) ซึ่ งสานักงานสถิติแห่ งชาติได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลทุ ก เดื อน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครั วเรื อนตัวอย่างในทุ กจังหวัด ทัว่
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ประเทศ จานวนประมาณ 52,000 ครัวเรื อน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยนาเสนอ
เฉพาะข้อมูลที่สาคัญ ๆ คือ รายได้ค่าใช้จ่าย หนี้ สิน และการกระจายรายได้ของครัวเรื อน ผลการ
สารวจพบว่า การเปรี ยบเทียบรายได้ ค่าใช้ จ่ายและหนี้สินต่อรายได้ (ปี 2550-2560) เมื่อเปรี ยบเทียบ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้ สินต่อรายได้ พบว่าครัวเรื อน ทัว่ ประเทศตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 มีรายได้
เฉลี่ ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ น ในการยังชี พ และพบว่ารายได้ และค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ปี 2550 ถึ ง
2560 เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อย ๆ คื อรายได้เพิ่ ม จาก 18,660 บาท เป็ น 26,946 บาท และค่ า ใช้จ่า ยฯ เพิ่ ม จาก
14,500 บาท เป็ น 21,437 บาท ตามลาดับ และเมื่ อพิจารณาผลต่า งของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ใน
ปี 2560 พบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการยังชีพ 5,509 บาท ต่อเดือน หรื อประมาณ 1,900
บาทต่อคน (ขนาดของครัวเรื อนเฉลี่ย เท่ากับ 2.9 คน) ซึ่ งส่ วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการชาระหนี้ เช่น
หนี้ เพื่อการซื้ อบ้าน/ที่ดิน หนี้ เพื่อการ อุปโภคบริ โภค และรายได้ส่วนที่เหลือจากการชาระหนี้ และ
ไม่ได้ถูกใช้สอย ออกไปก็มีเหลื อไว้สาหรับการเก็บออม เป็ นต้น เมื่อเปรี ยบเทียบหนี้ สินต่อรายได้
ของครัวเรื อนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 พบว่า หนี้ สินต่อรายได้ในปี 2560 สู งสุ ดคือ 6.6 เท่าและรายได้
ต่าสุ ดอยู่ ในช่วงปี 2554 และ 2558 ซึ่ งเท่ากันคือ 5.8 เท่า ดังภาพประกอบที่ 1 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน และหนี้ต่อรายได้ของครัวเรื อนปี 2550 - 2560

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561 : 9)
ภาพที่ 1.1 รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้ ต่อรายได้ของครัวเรื อนปี 2550 - 2560
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บุคคลใดมีการวางแผนทางการเงินที่ดี ย่อมทาให้บุคคลนั้นมีความมัน่ คงทางการเงิ น ความ
มัน่ คงในการดาเนิ นชี วิต และมีอิสรภาพทางการเงินอย่างยัง่ ยืน การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลจึง
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิตซึ่ งจะช่วยจัดการกับ “เงิน” ไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการ
ดาเนิ นชี วิตแต่จะช่ วยจัดการกับ “เงิ น” ให้เป็ นเครื่ องมื อสนับสนุ นชี วิตไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้
เพื่อให้บุคคลนั้นมีการ ดารงชี วิตอย่างมีความสุ ข ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุที่เกิดจาก “เงิน” อันนามาซึ่ง
ความมัน่ คงของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจ าวัน ของทุ ก คน และมี ค วามส าคัญ ต่ อ บุ ค คลทุ ก ช่ ว งอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
รู ้จกั หาเงิน (How to Earn) การรู ้จกั ออมเงิน (How to Save) การรู ้จกั ใช้เงิน (How to Spend) และการ
รู ้จกั ทาให้เงินงอกเงย (How to Invest) การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล (Personal Financial Planning)
อย่า งเหมาะสมจะช่ วยท าให้ ทุ ก คนสามารถจัดการกับ เรื่ องเงิ นได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางการวางแผนทางการเงินมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ควรมีการกาหนด
เป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ 2) มีการวางแผนหาเงิ น/เปลี่ ยนงาน 3) ควรมี การเก็บเงิ นออมบางส่ วน 4)
ควบคุมการใช้จ่ายเงิ น 5) บริ หารภาระหนี้ และ6) จัดสรรเวลาเพื่อหาความรู ้และสร้างความเข้าใจใน
การลงทุน (ทรายทอง เลิศเปี ยง, 2557 : 17)
การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับบุคคลทัว่ ไป เพราะสามารถช่ วย
ให้การจัดการทางการเงิ นของแต่ ละบุ คคลเป็ นไปตามขั้นตอนที่ กาหนด และสามารถที่ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการบรรลุ เป้ าหมายชี วิตทั้งนี้ เงิ นจะ
เข้ามามีส่วนช่วยอานวยความสะดวก ในการซื้ อหาสิ่ งของจาเป็ นสาหรับใช้ในชี วิตประจาวัน การให้
ความสาคัญกับการวางแผนการเงิ นเสมื อนเป็ นกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน เพื่อให้มีชีวิตที่ ดีและมี
ความสุ ขในบั้นปลายชี วิต ทั้งนี้ วิธีการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไม่สลับซับซ้อนอาจจะเป็ นการฝาก
เงิ นไว้กบั ธนาคาร เพื่อกิ นดอกเบี้ย แต่ในหลายๆ สภาวะการฝากเงิ นกับธนาคารนั้นอาจจะเป็ นการ
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องเพราะเงิ นผลตอบแทนที่ได้กลายเป็ นว่า เงินฝากด้อยค่าลง เช่น หากภาวะเงิ นเฟ้ อ
หนักจนอัตราดอกเบี้ย ที่ได้รับจากการฝากเงินกับทางธนาคารและหักภาษีดอกเบี้ยเงิ นฝากแล้วยังต่ า
กว่า อัตราเงินเฟ้ อ จะหมายความว่าเม็ดเงินโตไม่ทนั ระดับราคาสิ นค้าและบริ การ หากไม่ใช่การออม
ในลักษณะง่าย ๆ ดังกล่าวการบรรลุแผนทางการเงินอย่างดีจะต้องใช่การลงทุนในรู ปแบบอื่น เพื่อให้
ได้ผลมากกว่า การออมตามปกติ (สัมมา คีตสิ น, 2552 : 1)
ในปั จจุบนั รู ปแบบของการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลและการลงทุนได้มีการพัฒนาอย่าง
มาก โดยมี ก ารให้ค วามสนใจในการลงทุ น นอกเหนื อ จากการน าเงิ นไปฝากธนาคาร เพื่ อหวัง
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย แต่อตั ราดอกเบี้ยค่อนข้างลดลง และอัตราเงินเฟ้ อเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
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การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลในปั จจุบนั นั้นมีหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ 1) การวางแผนการซื้ อหรื อ
ครอบครองสิ นทรัพย์ 2) การวางแผนในด้านของหนี้ สิน 3) การวางแผนการออมและการลงทุน 4)
การวางแผนผลประโยชน์ของพนักงาน 5) การวางแผนทางภาษี 6) การวางแผนการเกษียณ ทั้งนี้ ข้ นั
อยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ช่วงอายุ รายได้ เป็ นต้น (อรอนงค์ ไชยบุญเรื อง, 2552 : 1) ดังนั้น การวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลเป็ นแนวคิดที่ทาให้นกั ศึกษาจะต้องเตรี ยมความพร้อมและนาชี วิตไปสู่ ความมัน่ คง
ทางการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่การปลูกฝังการออมและการใช้เงินที่ดี ควรมีวนิ ยั ตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่
วัยทางานก็จะต้องรู ้วิธีการวางแผนการเงิ นและการจัดสรรเงิ นให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในประจาวัน
การใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลจึงเป็ นแนวคิดสาคัญที่จะทาให้
นักศึกษาสามารถดาเนินในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ความมัน่ คงในชีวติ หลายๆ
คนทองถึงการมีรายได้สูงๆ การมีทรัพย์สินเงินทองเป็ นจานวนมาก (นันทิดา วัฒนประภา, 2559 : 1)
สถาบันอุ ดมศึ กษาหรื อมหาวิทยาลัย ถื อได้ว่าเป็ นองค์กรหรื อสถาบันทางการศึ ก ษาที่ มี
ความสาคัญมากสาหรับคนหนุ่มคนสาว ที่จะผ่านเข้ามาและผ่านออกไป สู่ กระแสวังวนแห่ งชี วิตอัน
กว้างใหญ่ก่อนที่คนๆ หนึ่ งจะก้าวเข้าสู่ ประตูมหาวิทยาลัย เขายังถูกมองว่าเป็ นเด็กนักเรี ยนที่มีความ
เป็ นเด็กๆ อยูภ่ ายใต้การดูแลของปกครอง หรื อบิดามารดาอย่างใกล้ชิด ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าจุน ชี้ นา
บอกกล่ าว กากับและตักเตื อนในแทนจะทุ กเรื่ อง แต่ครั้ นเมื่ อเวลาผ่านไป 4 ปี โดยประมาณคนๆ
เดี ยวกันนั้นก็จะเดิ นออกจากประตูมหาวิทยาลัยไปในฐานะบัณฑิ ต ซึ่ งหมายความว่า ผูร้ อบรู ้ ท้ งั ใน
ด้านวิชาการ วิชาชี พและในการดารงชี วิต พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อประกอบอาชี พ
เลี้ยงตนเอง (สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์, 2552 : 1)
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่ งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนน
เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 2508 ท่านผูก้ ่อตั้ง ดร. ณรงค์
มงคลวนิ ช ได้มีดาริ ให้เปิ ดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับการสถาปนาอย่างเป็ นทางการ
ภายใต้ชื่ อ “วิ ท ยาลัย เทคนิ ค สยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2529 ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
ทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม” โดยปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันให้จดั การเรี ยนการ
สอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ภายใต้สังกัดของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัยสยาม (มหาวิทยาลัยสยาม,
2561 : เว็บไซต์)
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามได้จดั การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรต่างๆ ทั้งสิ้ น 49 หลักสู ตร
โดยแบ่งออกเป็ น 10 คณะ คือ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ วิทยาลัย
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นานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มีนกั ศึกษาอยูใ่ นคณะและสาขาวิชาต่างๆ รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 15,000
คน ทั้งนี้ ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยสยาม ได้ผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกสังคมไปแล้วไม่
น้อยกว่า 69,081 คน (มหาวิทยาลัยสยาม, 2561 : เว็บไซต์)
พฤติกรรมการวางแผนการเงินของนักศึกษาและครอบครัวที่ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยให้
ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้องในทุกแง่ทุกมุ่มของชี วิต เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นกั ศึกษาต้อง
ใช้ในทุ กเรื่ องในระหว่างกาลังศึกษาอยู่ จะเห็ นได้ว่า การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นที่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญโดยเฉพาะในเรื่ องทักษะในการ
วางแผนทางการเงิ นที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบรรลุถึงคุณภาพชี วิตที่ดีเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่เข้าสู่ วยั ทางานจนกระทัง่
ถึงวัยเกษียณอายุ ความรู ้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย จะมีผลต่อวิธีการคิดที่
ดีของนักศึกษาที่จะวางแผนทางการเงินตลอดชี วิต ดังนั้น การดาเนิ นชี วิตของนักศึกษาที่ขาดความรู ้
ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิ นของแต่ละบุคคล ก็คงไม่ต่างกับการพายเรื อที่ไม่มีเข็มทิศนา
ทาง ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหลักสาคัญในกระบวนการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
นักศึ กษาจะต้องมี ความรู ้ ในระบบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล เพื่อช่ วยในการวางแผนให้เป็ น
ระบบ มี แ นวทางการคิ ด ในแต่ ล ะขั้น ตอนที่ ก าหนด ซึ่ งจะน าไปสู่ ห นทางแห่ ง ความประสบ
ความสาเร็ จอย่างที่ต้ งั ใจไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลในปั จจุบนั มี หลาย
รู ปแบบ เช่น การวางแผนการซื้ อหรื อครอบครองสิ นทรัพย์ การวางแผนด้านหนี้สิน การวางแผนด้าน
การออมและการลงทุน เป็ นต้น (สมจิตร์ วิธิยานนท์, 2558 : 1) จากการศึกษาผลงานวิจยั ของสนทยา
เขมวิรัตน์ (2552 : 48) เรื่ องการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบว่า ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงิ นอยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิ
เป็ นบางครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ซึ่ งนับว่านักศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงินในระดับต่ามาก
การวางแผนทางการเงินถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวนในปั จจุบนั ที่
นักศึกษาจะมองข้ามในเรื่ องนี้ เนื่ องจากการดาเนิ นชี วิตในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ค่าครองชี พ
เพิ่มขึ้น อาหาร สิ นค้า และบริ การต่างๆ มีราคาสู งขึ้น รวมถึ งกระแสสื่ อโฆษณาต่างๆ ที่กระตุน้ ให้
บุคคลมีค่านิยมในเรื่ องกรบริ โภคนิยมและวัตถุนิยมมากขึ้น ทาให้บุคคลไม่คานึ งถึงการประหยัดขาด
การเก็บออม และการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง จนทาให้ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการเงิน และดาเนิ นชี
วิจอยู่ได้อย่างไม่มีความสุ ข (วิไลลักษณ์ เสรี ตระกูล, 2557 : 303) ดังนั้น การวางแผนทางการเงิ นจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อชีวิต และการออมยังถือเป็ นการวางแผนทางด้านการเงินอีกรู ปแบบหนึ่ งที่
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มีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ งมาสะสมเก็บไว้ เพื่อสาหรับเป้ าหมายต่างๆ ตามความต้องการของบุคคลที่
วางไว้ให้เป็ นจริ งขึ้นมาได้ เช่น ทุนการศึกษาต่อ ใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิ น เก็บไว้ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
ในอนาคต ใช้ซ้ื อในสิ่ งของหรื อสิ นทรั พย์ที่ต้องการ เพื่อการลงทุ นและเพื่ อผลตอบแทน เป็ นต้น
รวมทั้งการออมทาให้ผูอ้ อมเกิดความรู ้ สึกมัน่ คงทางด้านการเงิ น มีความปลอดภัยในชี วิต เกิ ดความ
ภูมิใจที่สามารถออมได้ยา่ งต่อเนื่ อง เห็นคุณค่าของเงิน และมีนิสัยรักการออม นอกจากนี้ เงินออมยัง
ใช้แก้ปัญหาความเดื อดร้ อนทางการเงิ นที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้ดว้ ย (สิ รินดา กลิ่ นจันทร์ หอม, 2555)
เช่น การเจ็บป่ วย การเกิดอุบตั ิเหตุ วิกฤติทางเศรษฐกิ จภาวะเงิ นเฟ้ อ ความเสี่ ยงและความมัน่ คงของ
สถาบันการเงิ นต่างๆ เป็ นต้น ดังนั้น บุ คคลควรมี ระบบหรื อวางแผนการออมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็ นหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคตได้ (อนงนาฏ ศุภกิจวณิ ชกุล
และประสพชัย พสุ นนท์, 2559 : 376) โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้มากกว่ารายได้ที่ได้รับพยายาม
จัดสรรสัดส่ วนรายได้ส่วนหนึ่งไว้สาหรับการออม หรื อหาวิธีการเพิ่มรายได้ให้มีมากขึ้น
บุคคลที่ได้รับอิทธิ พลมากที่สุดคือ นักศึกษาที่ยงั ไม่สามารถหารายได้ดว้ ยตนเอง เพราะอยู่
ในช่ วงที่ กาลังศึ กษา ซึ่ งรายได้ของนักศึ กษาส่ วนใหญ่ก็ได้มาจากผูป้ กครอง อาจจะได้รับเป็ นราย
สัปดาห์หรื อรายเดือน ส่ วนจานวนเงินได้รับน้อยหรื อมากขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและฐานะการเงิ นของ
ครอบครัวแต่ละบุคคล (ปพิชญา บุญศรี , 2555) แต่พฤติกรรมของนักศึกษาภายใต้สภาวะเศรษฐกิ จ
ปั จจุบนั ดารงชี วิตอย่างไม่พอเพียง มีการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันค่อนข้างมากตามค่านิยม มีการบริ โภค
ที่ เกิ นวัยและฐานะที่ ย งั ไม่ สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้มี ความอยากได้อยากท าในสิ่ งที่ นามา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง และแสดงตนเองให้เห็นถึงความมีฐานะทางครอบครัว ซึ่ งสวน
ทางกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปานทิพย์ แสนสง, 2557) เช่น การรับประทานอาหารราคาแพงใน
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อภัตตาคารหรู ๆ ความบันเทิ งการชมภาพยนตร์ เล่ นเกมส์ ออนไลน์ เที่ ยวใน
สถานที่กลางคืน ซื้ อเสื้ อผ้าและเครื่ องประดับตามแฟชัน่ ซื้ อหรื อเปลี่ ยนเทคโนโลยีโทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอร์ พกพาที่ทนั สมัยอยู่เสมอ เนื่ องจากนักศึกษาเป็ นช่วงที่ตอ้ งการการเรี ยนรู ้ สิ่งแปลกใหม่
ต้องการเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรื อสังคม ส่ งผลให้มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ฟุ่มเฟื อยเกินความ
จาเป็ นไม่คานึงถึงการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และไม่รู้จกั การประหยัด และอดออม (วันดี หิรัญสถาพร
และคณะ, 2558)
จากประเด็นปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่าการวางแผนทางการเงิ นเป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างมากในการดาเนิ นชี วิต นอกเหนื อจากสถาบันครอบครัวที่จะปลูกฝังการวางแผนทางการเงินแก่
นักศึกษาให้รู้จกั การอดออมและความพอเพียง เพราะในการดาเนิ นชี วิตของนักศึกษา เมื่อสาเร็ จ
การศึกษาออกไปการทางาน สามารถจัดการกับรายได้ของตนเองได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาถึงปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
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มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อหาแนวทางที่จะนาไปสู่ การบริ หารจัดการเงินในการประกอบธุ รกิจในอนาคต
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม
1.3 คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยามเป็ นอย่างไร
2. พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นอย่างไร
1.4 กรอบแนวควำมคิด
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรต้นหรื อตัวอิสระและตัวแปร
ตามในงานวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับชั้นปี , สาขาวิชา / คณะวิชา, รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ
1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล, วัตถุ ประสงค์การจัดการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล, รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล
ประกอบด้วย ด้านการหารายได้, ด้านการออม, ด้านการลงทุ น, ด้านการใช้จ่าย, ด้านการวางแผน
เกษียณ
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้นปี
4. สาขาวิชา / คณะวิชา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. แหล่งที่มาของรายได้
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรม
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
1. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของ
การวางแผนทางการเงิ น ส่ วน
บุคคล
2. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร จั ด การ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
3. รู ปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล

พฤติกรรมกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินส่ วนบุคคล
ของนักศึกษำ
1. ด้านการหารายได้
2. ด้านการออม
3. ด้านการลงทุน
4. ด้านการใช้จ่าย
5. ด้านการวางแผนเกษียณ

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจยั ด้านเนื้อหา
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก คื อ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จะ
ศึกษาศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้

9

1.1 ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
1.2 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
2. ขอบเขตการวิจยั ด้านประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม จานวน 400 คน
3. ขอบเขตการวิจยั ด้านระยะเวลา
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการ 4 เดือน
ระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
1.6 สมมติฐำนงำนวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมุติฐานงานวิจยั มีดงั นี้
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ข้อมู ลส่ วนบุ คคล หมายถึ ง ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุ คคล เช่ น เพศ, อายุ,
ระดับชั้นปี , สาขาวิชา / คณะวิชา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้
2. นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ระดับ ปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยสยาม
3. มหาวิทยาลัยสยาม หมายถึง มหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้ งั อยูถ่ นนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
4. ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ดังนี้
4.1 ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล หมายถึ ง
ความสามารถในการจา และเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคล ได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อ ๆ
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กันมา ได้แก่ การมีความรู ้ความเข้าใจการจัดการการเงินส่ วน บุคคล และความสาคัญของการจัดการเงิ น
ส่ วนบุคคล
4.2 วัตถุ ประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลหมายถึ ง ความมุ่งหมาย
หรื อเป้ าหมายของแต่ละบุคคลในการจัดการการเงินส่ วนบุคคล ได้แก่ การจัดการกับรายรับ รายจ่ายของ
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และความสามารถที่จะบรรลุ เป้ าหมายในการดาเนิ นชี วิต และเป้ าหมาย
ทางการเงินตามที่ตอ้ งการได้
4.3 รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลหมายถึง แบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่
เป็ นองค์ประกอบหรื อเป้ าหมายในการจัดการการเงินส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เป้ าหมายระยะสั้น ได้แก่
เป้ าหมายการใช้จ่ายประจาวัน เพื่อการดา รงชีวติ และเป้ าหมายระยะยาว ได้แก่ เป้ าหมายเพื่อสร้างฐานะ
และความมัน่ คงทางการเงิน
5. พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล หมายถึ ง กระบวนการในการจัดการกับเงิ น
ของบุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ นที่ตอ้ งการในด้านต่างๆ เช่น การหารายได้ การออม
การลงทุน การใช้จ่าย วางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ เป็ นต้น
5.1 ด้านการหารายได้ หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินเดือน เป็ นต้น
5.2 ด้านการออม หมายถึง วิธีการเก็บเงินสาหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้ใช้ใน
อนาคตเพื่อ ความสะดวกในการใช้จ่าย เพื่อความปลอดภัยและเพื่อไม่ให้เงินเก็บสู ญหายหรื อลดจานวน
ลง เป็ นต้น
5.3 ด้านการลงทุ น หมายถึ ง วิ ธี เพิ่ มค่ าของเงิ นที่ มี อยู่ด้วยช่ องทางต่ างๆ เช่ น ซื้ อ
สังหาริ มทรัพย์เป็ น ต้น โดยยอมแลกความเสี่ ยงที่มีเพิ่มเข้ามากับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
5.4 ด้านการใช้จ่าย หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านการ
ดารงชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
5.5 ด้านการวางแผนเกษียณ หมายถึง การคานวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ แล้วมาประเมิน
ว่าในปั จจุบนั มีรายรับเท่าไหร่ และรายจ่ายเท่าไหร่ จากนั้นก็จดั การวางแผนการเงิ น โดยแบ่งส่ วนหนึ่ ง
เป็ นเงินที่ใช้เก็บเพื่อเกษียณอายุ รวมถึงแบ่งเงินอีกจานวนหนึ่ งไว้ใช้ลงทุนหรื อเข้ากองทุนเพื่อการออม
ต่าง ๆ
1.8 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โดยหน่ วยงานที่ จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ คื อ หน่ วยงาน
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ภาครัฐและหน่ วยงานภาคเอกชน รวมถึ งประชาชนสามารถนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจ และการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของบุคลต่างๆ
2. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยสยาม โดยหน่วยงานที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ คือ หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินในการพัฒนารู ปแบบการ ออมให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และเป็ นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารต่างๆ นามา
สร้ างเป็ นกรอบแนวคิดทางการศึกษา โดยแบ่งกลุ่ มของเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องออกเป็ น
ประเด็น ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.2 วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.3 ความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
1.4 ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.5 ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.6 เป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.7 ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.8 สาเหตุที่บุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
1.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.10 แนวคิด และทฤษฎีของการลงทุน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.1 ความหมายของพฤติกรรม
2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม
2.3 ประเภทพฤติกรรม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer behavior)
2.5 ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่นิยม (Structural-Functional Theory)
2.6 ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ แรงจู ง ใจมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human &
Motivation)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม
3.1 ประวัติความเป็ นมา
3.2 สถานที่ต้ งั มหาวิทยาลัย
3.3 ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
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3.4 ตราสัญลักษณ์
3.5 สี ประจามหาวิทยาลัย
3.6 ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
3.7คณะ / สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
การวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล (Personal Financial Planning) เป็ นวิธี ก ารที่ บุ ค คล
นามาใช้ในการบริ หารจัดการกับเงิ นของตนเอง โดยมีเป้ าหมายหลักก็คือ เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายใน
การดาเนิ นชี วิตตามที่ ต้องการหรื อที่ ก าหนดไว้ นัก วิชาการให้ความหมายของการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล ไว้ดงั นี้
สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552 : 8) ให้ความหมาย
ของการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลไว้ว่า การวางแผนทางการเงิ นเป็ นการพยายามเชื่ อมช่ องว่าง
ทางด้านการเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ที่ใดในปั จจุบนั ” กับ “เราต้องการไป ณ ที่ใดในอนาคต” ภายใต้
เงื่ อนไขข้อจากัดเฉพาะของแต่ละ บุคคล การจัดทาแผนให้แต่ละบุคคลไม่ใช่ เรื่ องง่ายแต่สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ เพราะต้องการกลุ่มความรู ้ และทักษะพิเศษต่างๆ (a whole set of special skills and
technical knowledge) เช่น การลงทุนใน หลักทรัพย์ หน่วยลงทุน ประกันชีวติ อสังหาริ มทรัพย์ การ
จัดการมรดก และการวางแผนภาษี เป็ นต้น
ทิฆมั พร โคตรทัศน์ (2553 : 21) ให้ความหมายของการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลไว้ว่า
การวางแผนทางการเงิ น (Financial Planning Efficiency) หมายถึ ง การจัด เตรี ยมข้อ มู ล ต่ า งๆ
ทางด้านการเงินเป็ นการล่วงหน้า เพื่อเป็ นแนวทางหรื อกาหนดทิศทางในการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
ในอนาคต
สุ ดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555 : 16-18) ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ไว้ว่า การบริ หารทรั พยากรทางการเงิ นที่บุคคลมี อยู่หรื อได้มาให้บรรลุ จุดมุ่งหมาย คื อ ให้ได้รับ
ความมัน่ คงของบุคคลและครอบครัว ซึ่ งจะนามาซึ่ งความสุ ขและและความมีเสถียรภาทางการเงิ น
ของบุคคล
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Hallman and Rosenbloom (2000) ให้ความหมายของการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลไว้วา่
“เป็ นกระบวนการประเมินสรรค์สร้าง และนาแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิด
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคลต้องการ ให้บรรลุภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่
ละบุคคล”
Altfest (2007) ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไว้วา่ การวางแผน การเงิน
ส่ วนบุ ค คลเป็ นกระบวนการในการจัดการกับ เงิ นของ บุ คคลเพื่ อให้บุ คคลบรรลุ เป้ าหมายทาง
การเงินที่ตอ้ งการ
กล่าวโดยสรุ ป การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (Personal Financial Planning) หมายถึง
กระบวนการกาหนดแนวทางการใช้เงิ นอย่างมีทิศทางให้บรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ นเหมาะสมกับ
รายได้ที่ได้รับและเพื่อให้เกิดความมัง่ คัง่ ทางเงินในอนาคต
ณัฐพล นิมมานพัชริ นทร์ (2549) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล หมายถึงการ
ค้นหาทางเลื อกเพื่อสนับสนุ นกระบวนการในการตัดสิ นใจล่วงหน้าเกี่ ยวกับปริ มาณและเวลาของ
เงิ นทุ น แหล่ ง ของเงิ น ทุ น และการจัดสรรเงิ นทุ น ด้วยการก าหนดกิ จกรรม วิธี ก าร เวลา และ
ผูร้ ับผิดชอบประกอบการจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ทางการเงิน
ศิรินุช อินละคร (2548) ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ไว้ว่า เป็ น
กระบวนการในการจัดการกับเงินของบุคคลเพื่อให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ตอ้ งการโดย
เป้ าหมายของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. เป้ า หมายที่ เกี่ ย วกับ เงิ น (Financial Goals) หรื อเรี ย กว่า “เป้ าหมายทางการเงิ น ” เป็ น
เป้ าหมายที่สามารถกาหนดในรู ปตัวเงิ นได้ และหากบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ นจะทาให้บุค คลมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เป้ าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามสถานะภาพของบุคคล
รวมทั้ง สถานะทางการเงิ นของบุ ค คลนั้น เช่ น ต้องการเก็ บ เงิ นซื้ อบ้า น ต้องการเก็ บ เงิ นไว้เป็ น
ทุนการศึกษาบุตร ต้องการเก็บเงินไว้สาหรับใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุตอ้ งการมีเงินเพียงพอสาหรับ
ใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน สิ่ งสาคัญที่จะทาให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ตอ้ งการได้คือ “เงิน”
ดังนั้นการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดีจะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ตอ้ งการ
ได้
2. เป้ าหมายที่ไม่เกี่ ยวกับเงิ น (Non – Financial Goals) เป็ นเป้ าหมายที่ยากที่จะกาหนดใน
รู ปตัวเงินได้เช่น ต้องการให้ชีวิตครอบครัวมีความสุ ข ต้องการช่วยเหลือผูย้ ากไร้ตอ้ งการช่วยเหลื อ
สั ต ว์ที่ ถู ก ทิ้ ง ซึ่ งบุ ค คลสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายเหล่ า นี้ ได้โ ดยอาจจะไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ เ งิ น เลย
วัตถุประสงค์ ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
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รัชนีกร วงศ์จนั ทร์ (2554 : 5-6) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้มีความรู ้และความเข้าใจด้านการเงินรู ้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ “เงิน” ใน
ระบบเศรษฐกิ จ และเข้าใจสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับ การเงิ นส่ วนบุคคล เช่ น เงิ นสด เช็ค บัตรเดบิต บัตร
เครดิต สิ นเชื่อ และบริ การทางการเงินใหม่ๆ เช่น บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele banking) หรื อ
การดาเนิ นการธุ รกิ จการค้าบนอินเทอร์ เน็ต (Ecommerce) เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจทางการเงินใน
การดาเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถด้า นการเงิ น สามารถใช้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจทางการเงิ น ใน
ชี วิตประจาวันอย่างคนรอบรู ้และเฉลียวฉลาด รู ้จกั จัดลาดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถบริ หารการเงินใน ชีวติ ประจาวันและแก้ไขปั ญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจัดหาเงิน การใช้จ่ายเงิน
อย่า งเหมาะสมคุ ้ม ค่า และมี จริ ย ธรรม รั บ ผิดชอบต่ อตนเอง ครอบครั ว สั ง คม และประเทศชาติ
รวมทั้ง เข้า ใจผลกระทบอันเกิ ดจากการละเลย ในการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คลที่ มี ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่ อ ให้รู้ วิธี ก ารบริ ห ารและจัด การ“เงิ น ” รู ้ แ ละสามารถปฏิ บ ัติ ต ามแผนการจัด สรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานะ ของแต่ละบุคคลในการจัดหาเงิน การออม การ
ใช้จ่าย การลงทุน โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ผลตอบแทนและผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ
กล่าวโดยสรุ ป วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล คือ การกาหนดการใช้
จ่ายเงิ นในกิ จการต่างๆ เพื่อให้มีความรู ้และความเข้าใจด้านการเงินรู ้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของ “เงิน”
ความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้ให้ความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
รัชนีกร วงศ์จนั ทร์ (2553 : 4-5) ได้ให้ความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไว้วา่
เนื่ อ งจากการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเป็ นเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจ าวัน ของแต่ ล ะบุ ค คล และมี
ความส าคัญต่ อบุ ค คลทุ ก ช่ วงอายุ ดัง นั้น แต่ ล ะคนจึ ง ควรต้องมี ก ารวางแผนการเงิ นซึ่ ง ถื อ เป็ น
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นตลอดช่ วงชี วิต การวางแผนการเงิ นจึ งมี บทบาทสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความมัน่ คง
ทางการเงิ น ความ มัน่ คงในการดาเนิ นชี วิต และการมี อิสรภาพทางการเงิ นในอนาคต ตลอดจน
สามารถตอบสนองเป้ าหมายที่ แต่ละบุคคลต้องการได้ อันจะนามาซึ่ งความมัน่ คงของครอบครั ว
สังคม และประเทศชาติ ซึ่ งสามารถสรุ ปความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลได้ดงั นี้
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1. สร้ างความมัง่ คัง่ มัน่ คง ให้กบั ชี วิตของบุคคล และครอบครัว การวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคลเป็ นแนวทางในการวางแผนอย่างถู กต้องในการจัดหาเงิน การ เก็บออม การบริ หารรายจ่าย
และการนาเงิ นไปลงทุน ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความมัง่ คัง่ ทางการเงินและมัน่ คงใน ชีวิตอันจะนามาซึ่ ง
ความสุ ขในการดาเนิ นชี วิตของบุคคลและครอบครัว เช่น บุคคลมีวิธีการหารายได้ที่ดี ถูกต้องและ
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง มีวนิ ยั ในการออมเงินอย่างสม่าเสมอ รู ้จกั ควบคุม รายจ่าย ทา
ให้มีเงิ นออมเพิ่มขึ้ น และมี การวางแผนการลงทุ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สร้ างผลตอบแทนได้สูง ขึ้ น
ตลอดจนรู ้ จกั วางแผนป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับชี วิตและสิ นทรัพย์โดยการวางแผนประกันภัยเพื่อ
รองรับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อีกทั้งมีการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลง นอกเหนือจากนี้ยงั มี
การเตรี ยมเงิน ไว้ใช้สาหรับวัยเกษียณอย่างเพียงพอไม่เป็ นภาระแก่ลูกหลานหรื อผูอ้ ื่น และเตรี ยม
แผนการส่ งมอบมรดกให้รุ่นลูกหลาน หากทาได้อย่างที่กล่าวมานี้ ก็จะส่ งผลให้บุคคลมีความมัง่ คัง่
มัน่ คง และมีความสุ ขให้กบั ชีวติ ได้
2. ตอบสนองความต้องการและเป้ าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ การวางแผนการเงินที่ดี
และมี การปฏิ บตั ิ ตามแผนการเงิ นที่ ได้วางไว้ จะช่ วยให้บุคคลบรรลุ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการได้ เช่ น
วางแผนการเงิ นสาหรับการศึกษาต่อ วางแผนการเงิ นสาหรับการซื้ อบ้าน ซื้ อ รถ วางแผนการเงิน
สาหรับการแต่งงาน วางแผนการเงินสาหรับวัยเกษียณอายุ เป็ นต้น
3. สร้างบุคลากรที่มีความรู ้ทางด้านการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล การศึกษาการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลจะก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญทางด้าน การวางแผนการเงินส่ วน
บุคคล (Personal Financial Planner) ซึ่ งสามารถให้คาแนะนา และช่ วยวางแผน ให้แก่ บุคคลอื่ นที่
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งบุคคลเหล่านั้นอาจเป็ นบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง
เพื่อน หรื อลูกค้า เป็ นต้น
4. เป็ นรากฐานเสริ มความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ เมื่อบุคคลสามารถ
วางแผนการเงินและนาไปปฏิบตั ิจนบรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ ทาให้มี สุ ขภาพทางการเงินที่ดี มี
ความมัง่ คัง่ และมัน่ คงในการดาเนิ นชี วิต ไม่ก่อให้เกิดภาระกับสังคม เพราะทุกคน รู ้จกั หา รู ้จกั ออม
รู ้ จกั ใช้ รู ้ จกั ขยายผล เกิ ดการลงทุ นสร้ างความเติ บ โตให้ก ับระบบเศรษฐกิ จ และเมื่ อมี เพียงพอ
สาหรับตนเองแล้วรู ้ จกั แบ่งปั นให้กบั สังคม ไม่ก่อปั ญหาคดี ความทางด้านสิ นทรัพย์ในสังคม ก็จะ
ส่ งผลให้ประเทศชาติมีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556 : 14) ได้ให้ความสาคัญของการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
1. เป็ นเครื่ องมือควบคุ มการใช้จ่าย เนื่ องจากความต้องการบริ โภคสิ นค้า และบริ การของ
บุคคลมีมากมายไม่จากัด หากไม่สามารถควบคุมให้ดี จะก่อให้เกิดภาวะหนี้สินได้
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2. ก่อให้เกิ ดการออมเงิ น เพราะการวางแผนการเงิ นจะทาให้บุคคลทรายรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้ง หมด ว่า เป็ นรายจ่ า ยที่ จ าเป็ นหรื อ ฟุ่ มเฟื อย จึ ง ท าให้ บุ ค คลสามารถควบคุ ม รายจ่ า ยได้อย่า ง
เหมาะสม จนมีเงินเหลือเพื่อการออมได้
3. เป็ นเครื่ องมือป้ องกันปั ญหาหนี้สิน เพราะการวางแผนการเงินที่ดีจะทาให้บุคคลมีการใช้
จ่ายอย่างรอบคอบ ตามฐานะของตนจึงไม่ตอ้ งเผชิญกับภาระหนี้สิน
4. เป็ นเครื่ องมือสร้ างความมัง่ คัง่ และมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากเมื่อบุคคลมีรายได้สูง
กว่ารายจ่ายก็จะมีเงินออมมากพอที่จะสร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัวได้
5. ช่วยทาให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็ น
จริ ง เพราะเมื่อมีการวางแผนทางการเงิน จะช่วยทาให้บุคคลทรายรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละ
เดือนว่าเป็ นเท่าไร จึงทาให้บุคคลสามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนเองได้ตรงตามความ
เป็ นจริ ง จนเกิดการระมัดระวังการใช้จ่ายไม่ให้เกินตัว
กล่าวโดยสรุ ป ความสาคัญของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล เนื่องจากการเงินส่ วนบุคคล
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันของแต่ละบุคคล เพื่อให้คนมีการวางแผนการเงินของตนเอง
และครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มให้คนตระหนักถึงความสาคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ทุก
แง่ทุกมุมของชีวติ จะก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู ้ทางด้านการวางแผนการเงิน
ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
กิ จติ พร สิ ทธิ พนั ธุ์ (2552 : 13-14) ได้กล่ าวถึ งขอบเขตของการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลไว้ว่า การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลที่ดีน้ นั ผูว้ างแผนควรมี ความเข้าใจด้านเศรษฐกิ จ
และสังคมรวมทั้งรู ้ จกั นาเครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารการเงิน (Financial Management Tools) มา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์เพื่อการวางแผนที่ถู กต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็ นไปได้มากขึ้น โดยการ
บริ หารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สาคัญๆ ของ บุคคลใน 6 ลักษณะ ด้วยกันคือ
1. การสร้ า งฐานะความมั่น คงทางการเงิ น (Financial Health) ซึ่ งได้แ ก่ ก ารมี ง านท าที่
เหมาะสมก่ อให้เกิ ดรายได้ที่มนั่ คง รู ้ จกั วางแผนใช้จ่ายทางบประมาณตลอดจนการรู ้ จกั เลื อกใช้
เครดิตเพื่อเสริ มฐานะความเป็ นอยูข่ องชีวติ อีกด้วย
2. การรู ้ จกั ใช้เงิ นอย่า งฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงิ นเป็ นในทุ ก ด้านไม่ ว่า
เรื่ องอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม การคมนาคม และอื่นๆ
3. การใช้เงิ นเพื่อที่ อยู่อาศัย (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีที่พานักอันสุ ขสบาย
และปลอดภัย อีกทั้งเป็ นการลงทุนที่ไม่เสี ยหลาย
4. การสร้างความมัน่ คงให้แก่ชีวติ และทรัพย์สินด้วยการทาประกันภัย (Insurance Program)
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5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลักทรัพย์ลงทุน
และสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม
6. การวางแผนการเงินสาหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่ คงและสุ ข
สบายตลอดชัว่ อายุขยั ของบุคคล
รัชนีกร วงศ์จนั ทร์ (2553 : 6) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้
ว่ า การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลจะครอบคลุ ม ถึ ง การจัด การการเงิ น ที่ ส าคัญ ๆ ของบุ ค คล
ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการบริ โภคอุปโภคที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Consumption Planning) เริ่ มต้นจาก
การมี งานทาที่ เหมาะสมเพื่อสร้ างรายได้ที่มนั่ คง รู ้ จกั เก็บออม ควบคุ มค่าใช้จ่ายทั้ง บริ โภคและ
อุปโภค บริ หารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างความ มัง่
คัง่ และความมัน่ คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว
2. การบริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เป็ นการสร้ าง
ความมัน่ คงให้กบั ชี วิตและสิ นทรัพย์ของบุ คคล โดยการวางแผนบริ หารความ เสี่ ยงของชี วิตและ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ที่อยูใ่ นความครอบครอง และเป็ นหลักประกันใน ชีวิตและ
บุคคลที่อยูภ่ ายใต้การดูแลรับผิดชอบ
3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่ภาครัฐมอบให้
โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี ซึ่ งสามารถนาค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการวางแผนภาษี ไป
ลงทุนสร้างสิ นทรัพย์และความมัน่ คงให้กบั ชีวติ ได้
4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็ นการเพิ่มรายได้จากการลงทุน โดยการ
นาเงิ นออมที่สะสมไว้ไปลงทุ นในทางเลื อกต่าง ๆ ที่ เหมาะสม เพื่อแสวงหาอัตราผลตอบแทนที่
สู งขึ้นสาหรับการบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ น ภายใต้ความเสี่ ยง และเงื่ อนไขการลงทุนของแต่ละ
บุคคล
5. การวางแผนเพื่ อ วัย เกษี ย ณ (Retirement Planning) เป็ นการเตรี ย มการส าหรั บ ชี วิ ต
หลังจากเกษียณอายุแล้ว ให้มีช่วงชี วิตเกษียณอย่างสุ ขเกษม มี สิ นทรัพย์มากพอสาหรับใช้จ่ายในวัย
เกษียณ มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่เป็ นภาระให้แก่ลูกหลานและสังคม
6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็ นการวางแผนกระจายความมัง่ คัง่ ให้กบั ทายาท
รุ่ นต่อไป หรื อวางแผนมอบมรดกเป็ น สาธารณะกุศลให้กบั สังคม เพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผูม้ ีสิทธิ ที่จะได้รับมรดกภายหลังจาก เจ้าของมรดกเสี ยชีวติ แล้ว
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สุ ดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555 : 16-18) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนทางการเงิ น
ส่ วนบุคคลไว้วา่ การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการจัดการการเงิ นที่สาคัญๆ ของ
บุคคลดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการบริ โภคอุปโภคที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Consumption Planning) เริ่ มต้นจาก
การมีงานทาที่เหมาะสมเพื่อสร้ างรายได้ที่ มนั่ คง รู ้ จกั เก็บออม ควบคุ มค่าใช้จ่ายทั้ง บริ โภคและ
อุปโภค บริ หารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างความ มัง่
คัง่ และความมัน่ คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว
2. การบริ หารความเสี่ ยงและการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เป็ นการสร้ าง
ความมัน่ คงให้กบั ชี วิตและสิ นทรัพย์ของบุ คคล โดยการวางแผนบริ หารความ เสี่ ยงของชี วิตและ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ที่อยูใ่ นความครอบครอง และเป็ นหลักประกันใน ชีวิตและ
บุคคลที่อยูภ่ ายใต้การดูแลรับผิดชอบ
3. การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่ภาครัฐมอบให้
โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี ซึ่ งสามารถนาค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการวางแผนภาษี ไป
ลงทุนสร้างสิ นทรัพย์และความมัน่ คงให้กบั ชีวติ ได้
4. การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็ นการเพิ่มรายได้จากการลงทุน โดยการนา
เงิ นออมที่สะสมไว้ไปลงทุนในทางเลื อกต่าง ๆ ที่ เหมาะสม เพื่อแสวงหาอัตราผลตอบแทนที่ สูงขึ้ น
สาหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้ความเสี่ ยง และเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล
5. การวางแผนเพื่ อ วัย เกษี ย ณ (Retirement Planning) เป็ นการเตรี ย มการส าหรั บ ชี วิ ต
หลังจากเกษียณอายุแล้ว ให้มีช่วงชี วิตเกษียณอย่างสุ ขเกษม มี สิ นทรัพย์มากพอสาหรับใช้จ่ายในวัย
เกษียณ มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่เป็ นภาระให้แก่ลูกหลานและสังคม
6. การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็ นการวางแผนกระจายความมัง่ คัง่ ให้กบั ทายาท
รุ่ นต่อไป หรื อวางแผนมอบมรดกเป็ น สาธารณะกุศลให้กบั สังคม เพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผูม้ ีสิทธิ ที่จะได้รับมรดกภายหลังจาก เจ้าของมรดกเสี ยชีวติ แล้ว
กล่าวโดยสรุ ป ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล คือ การวางแผนการเงิ น
ส่ วนบุคคลจะครอบคลุ มถึ งการจัดการการเงิ นที่สาคัญๆ ของบุคคลดังต่อไปนี้ 1) การสร้างฐานะ
ความมัน่ คงทางการเงิน 2) การรู ้ในการจัดการเงินอย่างชาญฉลาด 3) การใช้เงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย 4) การ
สร้ างความมัน่ คงให้แก่ ชีวิตและทรัพย์สินด้วยการทาประกันภัย 5) การลงทุนประเภทต่างๆเลื อก
หลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม และ 6) การวางแผนการเงินสาหรับอนาคต
ยามปลดเกษียณ
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ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
พนมพล สุ ขวัฒนทรัพย์ (2558 : 16-17) ได้กล่าวถึ งประเภทของการวางแผนทางการเงิ น
ส่ วนบุคคลไว้วา่ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดีจะเป็ นตัวกาหนดทิศทาง และการตัดสิ นใจ
ทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายทางการเงิ นที่ตอ้ งการได้หากบุคคลใดเริ่ มต้นทาการ
วางแผนทางการเงินเร็ วมีการปฏิบตั ิตามอย่างมีวนิ ยั และสม่าเสมอแล้ว บุคคลนั้นก็จะเข้าใกล้ความมี
อิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้น แผนการเงินหลักๆ ที่สาคัญที่ควรวางแผนเริ่ มปฏิบตั ิมีดงั นี้
1. แผนการออม บุคคลควรทาการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านที่มีมากกว่าการฝาก
ธนาคารไม่วา่ จะเป็ นพันธบัตร สลาก สหกรณ์แล้วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ งแต่ละช่องทาง
ในการออมก็ จะมี ค วามเสี่ ย งที่ แตกต่ า งกัน เช่ น ผลตอบแทนที่ สู ง ก็ จะมาพร้ อมกับ ความเสี่ ยงที่
เพิ่มขึ้นเสมอที่สาคัญต้องทาการออมอย่างพอเหมาะพอดี และสอดรับกับเงื่ อนไขทางการเงิ น เพื่อ
ไม่ให้รู้สึกว่าการออมเป็ นภาระและสามารถทาการออมได้อย่างสม่าเสมอ
2. แผนการลงทุน บุคคลจะต้องไม่ลืมกฎการกระจายความเสี่ ยงเช่ นเดี ยวกับการออม คือ
เลือกลงทุนในช่องทางที่มีความเสี่ ยงในระดับที่รับได้แล้วศึกษาข้อดี ขอ้ เสี ยของการลงทุนนั้นอย่าง
รอบด้าน ซึ่ งแผนการลงทุนในแต่ละปี ก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์และตัวแปร
ในช่ วงนั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การลงทุ น เช่ น ถ้าหากบุคคลไม่อยากเผชิ ญหน้ากับ
ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการลงทุนระยะยาวเป็ น
หลักของการลงทุนที่จะทาให้เงินของบุคคลงอกเงยได้อย่างยัง่ ยืน
3. แผนการบริ หารหนี้ แผนนี้ มีความจาเป็ นที่จะต้องทาเพื่อปลดเปลื้ องภาระหนี้ สิน โดยจะ
เริ่ มต้นด้วยการที่ บุค คลต้องรู ้ เรื่ องหนี้ ก่ อนว่ามี หนี้ รวมทุ กประเภททั้ง หมดเท่า ไหร่ เมื่ อตั้ง ใจจะ
สะสางหนี้ กอ้ นเดิม ต้องหยุดสร้างหนี้ กอ้ นใหม่หรื ออย่าสร้างหนี้ เพิ่มสาคัญที่สุดคือต้องรู ้จกั ใช้จ่าย
และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากขึ้น และหาวิธีปลดหนี้ อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป จัดลาดับความสาคัญของหนี้ที่ตอ้ งเร่ งชาระก่อนหลัง
4. แผนบริ หารความเสี่ ยง ไม่มีใครสามารถป้ องกันความเสี่ ยงทุกๆอย่างที่จะต้องเผชิ ญใน
ชี วิตได้ แต่ก็มีหนทางที่ จะสามารถป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิ นได้ ซึ่ งความเสี่ ยงทางการเงิ นที่
สาคัญๆนั้นเกิ ดจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย และความตาย ความเสี่ ยงเหล่านี้ เมื่อเกิ ดขึ้นจะ
สร้ างความสู ญเสี ยทางการเงิ นเป็ นอย่างมาก ดังนั้นบุคคลจึงควรวางแผนบริ หารความเสี่ ยงไว้ดว้ ย
โดยการทาประกันชี วิต เพื่อไม่เป็ นการสร้างภาระให้กบั คนที่อยู่ขา้ งหลัง หรื อสร้างความเสี่ ยงทาง
การเงินให้กบั ครอบครัว
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5. แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยีและความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทาให้มีการ คาดการณ์
ว่าในอนาคต อายุเฉลี่ ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้ นไปอี ก ทาให้บุคคลต้องวางแผนการเงิ น เพื่อวัย
เกษียณ เป็ นการรับมือกับช่ วงชี วิตที่ยาวขึ้น ที่จะต้องใช้เงิ นมากขึ้น เนื่ องจากชี วิตในช่ วงนี้ จะ ไม่มี
รายได้ประจาที่เคยได้รับ สุ ขภาพร่ างกายก็เริ่ มถดถอยลง ทาให้ตอ้ งมีเงินจานวนมากไว้ใช้จ่าย ตอน
แก่ จึงต้องมีการวางแผนที่จะมีเงิ นเพื่อเตรี ยมไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดู แลรักษาพยาบาลในยาม แก่
ชราหรื อในยามที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอกจากนี้ การกาหนดจานวนเงินทุนในอนาคต บุคคล ควร
ทราบระยะเวลาก่อนที่จะถึงกาหนดเกษียณอายุ เพื่อกาหนดเงินออมสะสมได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก
อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน ย่อ มมี แ ผนการทางการเงิ น ในอนาคตที่ ต่ า งกัน (บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ จัด การ
กองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.)
6. วางแผนภาษีอากร มีผูม้ ีรายได้จานวนมาก วางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลังจากที่
พบว่า ส่ วนใหญ่เสี ยภาษีมากเกินเหตุอนั ควรเนื่ องจากไม่ได้ทาการศึกษาล่วงหน้า ทั้งที่มีหลากหลาย
ช่องทางที่จะช่วยในการประหยัดภาษีได้และรัฐก็เปิ ดโอกาสให้ใช้สิทธิ ตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่
ไม่วา่ จะเป็ นประกัน เงินผ่อนบ้าน กองทุนสารองเลี้ยงชี พ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (Retirement
Mutual Fund) และกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็ นต้น ซึ่ งหากบุคคลทา
การวางแผนไว้เป็ นอย่างดี ก็จะพบว่าสามารถช่ วยประหยัดภาษี ไ ด้เยอะในแต่ละปี และถื อว่าน่ า
เสี ยดายสาหรับอีกหลายคน ที่แม้จะมุ่งมัน่ กับการออมและการลงทุน ภายใต้กลยุทธ์ทุกรู ปแบบ แต่
กลับมองข้ามปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงนัน่ คือการเสี ยภาษี
กล่าวโดยสรุ ป ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล คือ การวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลที่เป็ นตัวกาหนดทิศทาง และการตัดสิ นใจทางการเงิ น และมีการปฏิบตั ิตามอย่างมีวินยั
อย่างสม่าเสมอ
เป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงเป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
เพรี ยว เสรี รักษ์ (2559 : 11-12) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ได้แก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น เป้ าหมายทางการเงินระยะกลาง และเป้าหมายทางการเงินระยะ
ยาว ดังนี้
1. เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้นมีระยะเวลาในการที่จะบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ ต้ งั ไว้
ภายในเวลา 3 ปี โดยส่ วนใหญ่เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้นมีวตั ถุประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อความ
สะดวกสบาย ต้องการให้ตนเองและครอบครัวมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายขึ้น
2. เป้ าหมายทางการเงินระยะกลาง เป็ นการเตรี ยมเพื่อที่จะไปสู่ เป้ าหมายทางการเงินระยะ
ยาว เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง มีระยะเวลาสาหรับการที่จะบรรลุตามเป้ าหมายทางการเงินที่ต้ งั
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ไว้ภายใน 3-7 ปี เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้นเน้นความสุ ขสบาย ในปั จจุบนั ขณะที่เป้ าหมายทาง
การเงินระยะกลางเน้นที่การสร้างสิ นทรัพย์อนั ก่อนให้เกิดความมัง่ คัง่ เพิ่มพูนมากขึ้น และยังมีส่วน
ให้ชีวติ สุ ขสบายมากขึ้น
3. เป้ าหมายทางการเงิ นระยะยาว คือเป้ าหมายทางการเงิ นที่สาคัญที่สุด แต่คนส่ วนใหญ่
มักจะละเลย เพราะเห็ นผลชี้ ไม่ทนั ใจเป้ าหมายทางการเงิ นระยะยาวเป็ นสิ่ งที่สาคัญ จึงไม่ควรจะ
ละเลยจึ งจาเป็ นต้องมี การวางแผนทางการเงิ นระยะยาวอย่างเคร่ งครั ด เพื่อที่ จะทาให้การใช้ชีวิต
ภายหลังการเกษียณอายุไม่ขดั สนทางการเงิน
วีรชัย ผ่องศรี (2559 : 17) ได้กล่าวถึง เป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ควร
มีการกาหนดทั้งเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งถ้าหวังจะให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดีก็ควรมีการกาหนดเป้ าหมายทางการเงิ นในระยะสั้น (Short – Term Financial Planning)
เอาไว้แต่ถา้ มุ่งหวังจะให้ครอบครัวมีรากฐานที่มนั่ คงและตนเองมีความสุ ขสบายในบั้นปลายของ
ชี วิตก็ ต้องเตรี ย มการวางแผนการเงิ นระยะยาว(Long – Term Financial Planning) ไว้ด้วยในการ
วางแผนทางการเงิ นที่ดีน้ นั ผูว้ างแผนควรมีความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมรวมทั้งรู ้ จกั นา
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการบริ ห ารการเงิ น (Financial Management Tools) มาใช้ใ ห้เ ป็ น ประโยชน์
เพื่อให้การวางแผนดังกล่าวถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็ นไปได้มากยิง่ ขึ้น
อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560 : 6) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ได้แก่ เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้ าหมายทางการเงินระยะยาว ดังนี้
เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็ นเป้าหมายที่บุคคล สามารถ
ทาให้สาเร็ จได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ นัน่ คือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนนี้ตอ้ งการซื้ อ เครื่ องปรับอากาศ
ต้องการเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวัด
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็ นเป้าหมายที่บุคคล ต้องการ
ใน 5 – 20 ปี ข้างหน้า หรื อเป็ นเป้ าหมายที่ บุคคลต้องใช้เวลานานในการสะสมเงิ นเพื่ อให้ บรรลุ
เป้ าหมาย เช่น ต้องการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ต้องการเก็บเงินไว้เป็ นทุนการศึกษาบุตรใน อนาคต
เป้ าหมายระยะยาวอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้เนื่ องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ ต่างๆ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความต้องการของบุคคลเอง เช่น บุคคล
ตั้งเป้ าหมายไว้วา่ จะซื้ อบ้านเดี่ยวราคา 2 ล้านบาทในอีก 5 ปี ข้างหน้า เมื่อเวลาผ่านไปภาวะ เศรษฐกิจ
ตกต่าลงทาให้บุคคลมีรายได้นอ้ ยลงดังนั้นบุคคลอาจจะเปลี่ยนเป้ าหมายจากบ้านที่มีราคา 2 ล้านเป็ น
บ้านที่มีราคาต่ากว่า
ศิรินุช อินละคร(2548) กล่าวว่าการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินอาจกาหนดตามระยะเวลา
ได้แก่ เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้ าหมายทางการเงินระยะยาว ดังนี้
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เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็ นเป้าหมายที่บุคคลสามารถ
ทาให้สาเร็ จได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ นัน่ คือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนนี้ตอ้ งการซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
ต้องการเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวัด
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็ นเป้าหมายที่บุคคลต้องการ
ใน 5 – 20 ปี ข้างหน้า หรื อเป็ นเป้ าหมายที่บุคคลต้องใช้เ วลานานในการสะสมเงิ นเพื่ อให้บ รรลุ
เป้ าหมาย เช่น ต้องการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ต้องการเก็บเงินไว้เป็ นทุนการศึกษาบุตรในอนาคต
เป้ าหมายระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ ต่าง ๆ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความต้องการของบุคคลเอง เช่น บุคคล
ตั้งเป้ าหมายไว้วา่ จะซื้ อบ้านเดี่ยวราคา 2 ล้านบาทในอีก 5 ปี ข้างหน้า เมื่อเวลาผ่านไปภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าลงทาให้บุคคลมีรายได้น้อยลง ดังนั้นบุคคลอาจจะเปลี่ ยนเป้ าหมายจากบ้านที่มีราคา 2 ล้าน
เป็ นบ้านที่มีราคาต่ากว่า
ทั้งนี้กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การจัดทางบการเงินส่ วนบุคคล และการตรวจ
สุ ขภาพทางการเงิ น เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลเพื่อความมัง่ คัง่ ใช้
บอกว่าบุคคลอยู่ ณ ที่ใดในปั จจุบนั แต่ยงั ไม่ได้บอกว่ากาลังจะไปที่ใดในอนาคต ซึ่ งก็เหมือนการ
เดินทางปกติทวั่ ไปที่ตอ้ งรู ้เป้ าหมายหรื อจุดหมายที่กาลังจะไป ในที่น้ ีหมายถึง "เป้ าหมายชีวติ " โดย"
เป้ าหมายในชี วิต" หมายถึง สภาพหรื อเหตุการณ์ที่บุคคลต้องการให้เกิ ดขึ้นในชี วิตในอนาคต เช่ น
อยากเกษียณอย่างมีความสุ ข มีเงินใช้พอเพียง มีสุขภาพกายสุ ขภาพใจที่ดีลูกๆ จบการศึกษาดีมีงาน
ทา มีครอบครัวที่ดีมีทรัพย์สมบัติตกทอดให้กบั ลูกหลาน เป็ นต้น ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มกั จะมีความฝั น
อยากบรรลุเป้ าหมายในชี วิตคล้ายๆ อย่างนี้ แม้วา่ รายละเอียดของวิธีการไปสู่ เป้ าหมายของแต่ละคน
อาจจะแตกต่างกัน เช่ น บางคนใช้วิธีทาธุ รกิ จ บางคนใช้วิธีการทางานเป็ นพนักงานมืออาชี พใน
องค์กรเป็ นต้น
ในการวางแผนทางการเงิ นจะถื อว่าเป้ าหมายในชี วิต ก็คือ "เป้ าหมายทางการเงิ น" แม้ว่า
สภาพของการบรรลุ เ ป้ า หมายในชี วิตสามารถมองได้หลายด้า น เช่ น การมี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ความสาเร็ จจากการงาน การมีร่างกายและจิ ตใจที่ แข็งแรง แต่ดา้ นหนึ่ งที่ ขาดไม่ได้ก็คือ การมอง
สภาพของการบรรลุเป้ าหมายในชีวิตให้เป็ นตัวเลขทางการเงิน เช่น การบรรลุชีวิตวัยเกษียณอย่างมี
ความสุ ข มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ โดยต้องสามารถระบุให้ได้วา่ หลังเกษียณแล้วต้องการ
ใช้เงิ นเดื อนละเท่าใด นี่ ก็เป็ นการเปลี่ ยนจากเป้ าหมายในชี วิตให้เป็ นเป้ าหมายทางการเงิ น แต่ก็ยงั
เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน การตั้งต้นให้มีเป้ าหมายทางการเงิ น ทาให้คิดย้อนกลับมาได้ต่อไปว่า ณ วันที่
เกษียณต้องมีเงินอย่างน้อยเท่าใด และจากวันนี้ จนถึงวันเกษียณต้องเก็บเงิ นเดื อนละเท่าใดจึงจะได้
เงิ นก้อนนั้น และเทียบกับที่เก็บออมอยู่ตอนนี้ จะต้องออมเพิ่มอีกหรื อไม่ และควรกาหนดรู ปแบบ
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การออมและการลงทุนในรู ปแบบอื่นเพื่อเร่ งให้บรรลุ เป้ าหมายให้เร็ วขึ้นกว่าเดิ มหรื อไม่ เป็ นต้น
การอธิ บายในลักษณะนี้ จะทาให้มองเห็นภาพของการวางแผนทางการเงินโดยปกติในชีวติ
คนมีเป้ าหมาย ถ้าเอาระยะเวลามาจับ ก็อาจจะแบ่งเป้ าหมายออกเป็ น 3 ระยะได้แก่
1) เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น มักมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ส่ วนใหญ่มกั เป็ นเป้ าหมายเพื่อ
ตอบสนองให้ชีวติ ตนเองและครอบครัวมีความสะดวกสบาย เช่น มีเป้ าหมายจะเก็บเงิน เพื่อซื้ อตูเ้ ย็น
ใหม่หรื อไปท่องเที่ยวตากอากาศในประเทศในวันหยุด
2) เป้ าหมายทางการเงิ นระยะปานกลาง จะมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 1-5 ปี เป็ นเป้ าหมายที่
ยังคงตอบสนองความสะดวกสบายให้กบั ตนเองและครอบครัวแต่เป็ นเป้ าหมายที่ตอ้ งใช้เงินจานวน
มากขึ้น เช่น การไปท่องเที่ยวในยุโรปกับครอบครัวในอีก3 ปี ข้างหน้า หรื อบางกรณี ก็เป็ นเป้ าหมาย
เพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัวประสบความสาเร็ จ เช่ น การวางแผนการเงิ นเพื่อส่ งให้ลูก เรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทในอีก4 ปี ข้างหน้า เป็ นต้น
3) เป้ าหมายทางการเงินระยะยาว มีระยะเวลาประมาณ 5 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่เป็ นเป้ าหมายที่
สาคัญที่สุดในชี วิต ที่ตอ้ งใช้เงินจานวนมากจึงจะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการได้เช่ น การเกษียณ
โดยมีเงินใช้อย่างพอเพียงไปจนกว่าสิ้ นอายุขยั การผ่อนหนี้ เงินกูบ้ า้ น ซึ่ งต้องใช้เวลานาน โดยไม่มี
ปัญหาทางการเงิน เป็ นต้น
ในชี วิตของคนเมื่อมีเป้ าหมายหลายเป้ าหมายและหลายระยะเวลาแต่ละเป้ าหมายใช้จานวน
เงินเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแตกต่างกัน ถ้าต้องการบรรลุทุกเป้ าหมาย ต้องคิดว่าจะต้องใช้เงินเท่าใด
ต้องเก็บออมเท่าไรและความมัง่ คัง่ ที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้ จะช่ วยให้บรรลุ เป้ าหมายได้หรื อไม่จะต้อง
เพิ่ ม ความมัง่ คัง่ อี ก เท่ า ใด จึ ง จะทาให้บ รรลุ เป้ า หมายแล้ว ยัง ก่ อให้เกิ ดความมัง่ คัง่ แบบไม่ รู้ จ บ
สามารถส่ งมอบต่อลูกหลาน และ/หรื อกระจายต่อไปให้สังคมได้
กล่าวโดยสรุ ป เป้ าหมายในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท 1)
เป้ าหมายระยะสั้น คือ การวางแผนสั้นๆ ไม่เกิ น 1ปี 2) เป้ าหมายระยะยาวคือ การวางแผนการเงิน
สาหรับสิ่ งที่เราต้องการในอนาคตข้างหน้าโดยที่เป้ าหมายมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่ งอาจจะ
เป็ น 2 ปี 5ปี 10ปี หรื อมากกว่านั้น
ประโยชน์ ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
ศิรินุช อินละคร (2550 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไว้
ดังนี้
1. ช่วยให้ชีวติ มีคุณภาพดีข้ ึน ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการได้
2. ช่วยให้มีการบริ หารจัดการกับรายได้ รายจ่าย และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ช่วยให้มีการควบคุมสถานะทางการเงินได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขไม่ให้แบก
รับภาระหนี้มากเกินไป
4. ช่วยลดความวิตกกังวลทางการเงินในอนาคต
ทิฆมั พร โคตรทัศน์ (2553 : 24) ได้กล่ าวถึ งประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลไว้ดงั นี้
1. การวางแผนท าให้ต้องคาดการณ์ ปัญหาในอนาคต ระดับกิ จกรรมต่า งๆ กันและต้อง
พยายามหาโอกาสช่วยจังหวะที่เป็ นของธุ รกิจ
2. ช่วยให้เกิดการประสานงานกันภายในธุ รกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน
3. ช่วยควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามแผน โดยการเปรี ยบเทียบแผนกับผลการปฏิบตั ิงาน
ที่เกิดขึ้น
สุ ดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555 : 16-18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้บุคคลมี แนวทางในการวางแผนทางการเงิ นของตนเองและครอบครั วได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น การลงทุน การรู ้จกั วางแผน และการป้ องกันสาหรับชีวิตและทรัพย์สินของตน นามาซึ่ง
ความมัน่ คง และความสุ ขของบุคคลและครอบครัว รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินสด การใช้จ่ายเงินสด
และการรักษาเงินสด เป็ นต้น
2. เพื่อส่ งเสริ มให้บุคคลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง เช่น การ
ใช้เงินเพื่อสุ ขภาพ การใช้จ่ายเพื่อพักผ่อน หรื อท่องเที่ยว สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการช่วยเสริ มสร้างคุ ณภาพ
ชี วิตให้มีความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายอย่างสมบูรณ์ แบบและได้มีโอกาสใช้เงิ นที่หามาได้ตลอดชี วิตให้
เกิดผลคุม้ ค่าอย่างแท้จริ ง
3. เพื่ อก่ อให้เกิ ดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ท างด้า นการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คล ซึ่ ง บุ ค คล
เหล่านี้ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการวางแผนการเงิ น และการลงทุน ของบุคคลโดยเฉพาะ
สามารถให้คาแนะนาและช่วยวางแผนให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวติ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษทั จัดการลงทุน เป็ นตน
4. เพื่ อเป็ นรากฐานความมัน่ คงให้กบั เศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ เมื่ อการบริ หาร
การเงินของครัวเรื อนไดผลดีมีประสิ ทธิ ภาพ ประชาชนมีเงินเหลือใช้ ก็จะส่ งผลให้เกิดการออมและ
การลงทุนของประเทศได้มากขึ้น เพราะเมื่อประชาชนสวนใหญ่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีแล้ว ก็ถือเป็ นการ
ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย
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สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556 : 12) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
1. ช่ วยให้บุคคลมี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น เพราะการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลทาให้บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้ งการได้
2. ช่ ว ยให้ บุ ค คลสามารถจัด การกับ รายรั บ รายจ่ า ย และเงิ น ออมของตนเองได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนได้อย่างสม่าเสมอ เป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้มีภาระหนี้สินที่มากเกินไป
4. ช่ วยลดความวิตกกังวลทางการเงิ นของบุคคล เพราะการวางแผนการเงิ นช่ วยให้บุคคล
สามารถคาดการณ์ รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างใกล้เคี ย งความจริ ง จึงทาให้สามารถ
วางแผนการเงินได้ใกล้เคียงความจริ ง และมีแผนรองรับการเกิดความจาเป็ นฉุ กเฉิ นได้
อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560 : 6) ได้กล่าวถึ งประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน เนื่ องจากการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลทาให้บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้ งการได้
2. ช่ วยให้บุคคลสามารถจัดการกับ รายรั บ รายจ่าย รวมทั้งเงิ นออมของตนเองได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนได้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้มีภาระหนี้สินที่มากเกินไป
4. ช่วยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล เนื่องจากการวางแผนการเงินช่วยให้บุคคล
สามารถคาดการณ์ รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างใกล้เคีย งความจริ ง จึงทาให้สามารถ
วางแผนการเงินได้ใกล้เคียงความจริ ง และมีแผนรองรับการเกิดความจาเป็ นฉุ กเฉิ นได้
กล่าวโดยสรุ ป ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล 1) ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพ
ชี วิตที่ดีข้ ึน 2) ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับรายรับรายจ่าย 3) ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะ
ทางการเงินของตนได้อย่างสม่าเสมอ และ 4) ช่วยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล
สาเหตุทบี่ ุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
นักวิชาการได้กล่าวถึงสาเหตุที่บุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
สถาบัน พัฒ นาความรู ้ ต ลาดทุ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (2552 : 12-13) ได้
กล่าวถึ งสาเหตุที่บุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลไว้ว่า การวางแผนทางการเงินมี
บทบาทและความสาคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะช่ วยให้บุคคลสามารถบรรลุ ถึงเป้ าหมายทางการเงิ น

27

ตามที่ต้ งั ใจไว้ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในปั จจุบนั ผูค้ นอาจละเลยและ
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการวางแผนทางการเงิ นเท่าที่ ควรทั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากปั จจัย หรื อ
สาเหตุที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. สาเหตุทางด้านของสถานภาพและฐานะทางการเงิน ซึ่ งครอบคลุมรวมถึงทั้งในส่ วนของ
ผูท้ ี่มีฐานะทางการเงินในระดับปานกลางไปจนถึงผูท้ ี่มีฐานะทางการเงิ นมัน่ คง โดยในส่ วนของผูท้ ี่
มีฐานะทางการเงิ นในระดับปานกลางซึ่ งเป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่มกั จะคิดว่า ตนไม่มีทรัพย์สินหรื อ
รายได้ที่มากเพียงพอถึง ระดับที่ตอ้ งมีการวางแผนทางการเงิ น และมองว่าการวางแผนทางการเงิ น
เป็ นสิ่ งที่เสี ยเวลาและสิ้ นเปลือง โดยใช่เหตุในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คงมี
สภาพความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายดี ไม่มีความเสี ยงทางด้านการขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองสาหรับการ
จับจ่ายใช้สอยทั้งในชีวติ ประจาวันและในอนาคต ไม่เห็นมีความจาเป็ นที่จะต้องวางแผนทางการเงิน
ซึ่ งความคิดของกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกัน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็ นความคิดที่ค่อนข้างผิด
อย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดของการวางแผนทางการเงินนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองกับ
กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม ทั้งในส่ วนของกลุ่มบุคคลที่ร่ ารวยหรื อกลุ่มบุคคลที่มีฐานะปานกลางทัว่ ๆ ไป
แต่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุถึง เป้ าหมายทาง
การเงิ นตามที่ตอ้ งการได้ โดยเป้ าหมายทางการเงิ นดังกล่าวจะต้องเป็ นจริ งได้ สมเหตุสมผลตาม
อัตภาพ สถานะและกาลังที่บุคคลดังกล่าวสามารถที่จะทาได้
2. สาเหตุ ท างด้า นของความเชื่ อและทัศนคติ ที่ ผิด การวางแผนทางการเงิ นจะเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับความไม่แน่ นอนหรื อความเสี ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ในอนาคตอันเป็ นเหตุ การณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนาของมนุ ษย์ทุกคน เช่ น การตาย พิการ ทุพพลภาพ และแม้กระทั้ง การกลายเป็ นบุคคลไร้
ความสามารถ เป็ นต้น ถึ งแม้ว่า ความไม่แน่ นอนดังกล่าวเป็ นความจริ งของชี วิตที่มีโอกาสจะเกิ ด
ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ในอนาคต แต่ ผลจากความเชื่ อและทัศนคติที่ผิด ทาให้บุคคลโดยส่ วน
ใหญ่ ไ ม่ อยากที่ จะรั บ รู ้ หลี ก เลี่ ย งและประวิง เวลาของ การวางแผนเพื่ อที่ จะรองรั บ กับ ความไม่
แน่ นอนหรื อความเสี ยงดังกล่าวออกไปเรื่ อยๆ จนถึ งละเลยไม่ใส่ ใจที่ จะวางแผนทางการเงินเพื่อ
รองรับความเสี่ ยงดังกล่าวในที่สุด อย่างไรก็ตามสาเหตุของการละเลยเรื่ องการวางแผนทางการเงิน
ในข้อนี้ ปั จจุ บ นั ได้ล ดลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ เป็ นผลเนื่ อ งมาจากการที่ บุ ค คล โดยส่ วนใหญ่ มี
การศึกษาสู งขึ้นเชื่อในหลักเหตุและผลและความเป็ นจริ งของชีวิตที่มีความไม่แน่นอนอยูต่ ลอดเวลา
มากกว่าความเชื่อและทัศนคติที่ผดิ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น
รัชนี กร วงศ์จนั ทร์ (2553 : 7-8) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่บุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคลไว้วา่ การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลจะมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งให้บุคคลสามารถบรรลุ
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เป้ าหมายทางการเงิ นตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บุคคลส่ วนใหญ่ยงั คงละเลยและ
ไม่ให้ความสาคัญกับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเท่าที่ควรซึ่ งอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. หลักสู ตรหรื อวิชาการบริ หารเงินส่ วนบุคคลมิได้รับการบรรจุไว้เป็ นหลักสู ตรพื้นฐานที่
นิ สิต นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการศึกษา แต่มกั จะได้รับการบรรจุไว้เป็ นวิชาเลื อกสาหรับเฉพาะ
บางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการให้ความสาคัญในเรื่ องการ
บริ หารการเงินส่ วน บุคคลในระดับครอบครัวยังอยูใ่ นระดับต่าอย่างไรก็ตาม สาเหตุที่กล่าวนี้ น่าจะ
มี แนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเนื่ อง เพราะมี หน่ วยงานและองค์กรที่ เห็ นความสาคัญของการบริ หาร
การเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบด้านการศึกษาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาและให้
ความสาคัญในเรื่ องการให้ความรู ้ดา้ น การเงินส่ วนบุคคลมากยิง่ ขึ้น
2. การขาดการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุน ทาให้บุคคลขาดความ
ตระหนัก รู ้และเคยชินกับการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวันโดยไม่มีการวางแผนการเงิน
3. ขาดการตระหนักรู ้ และคานึ งถึ งความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นกับชี วิตและสิ นทรัพย์ทาให้ไม่
วางแผน การเงินเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงดังกล่าว เพราะคิดว่าความเสี ยหายนั้นจะไม่เกิด หรื อหาก
เกิ ดความเสี่ ยงก็ สามารถรับมือได้ ความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิ ดขึ้น เช่ น การตกงาน ประสบอุบตั ิเหตุ
เสี ยชีวติ หรื อภัยที่ทาให้เกิดความสู ญเสี ยแก่สินทรัพย์ เช่น ไฟไหม้ เป็ นต้น
4. มีความเชื่อที่ผดิ เรื่ องที่สาคัญ คือ
1) เชื่ อ ว่ า การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเป็ นเรื่ อ งของบุ ค คล ที่ มี ร ายได้แ ละ
สิ นทรัพย์จานวนมากเท่านั้น ทาให้กลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยหรื อมีสินทรัพย์ไม่มากไม่เห็ นความ
จาเป็ นและความสาคัญของการวางแผนการเงิน
2) เชื่ อว่าการวางแผนการเงิ นเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เสี ยเวลา และสิ้ นเปลื อง
ค่าใช้จ่าย โดยเหมาะกับคนที่เป็ นนักบัญชี นักการเงิน และนัก เศรษฐศาสตร์ เท่านั้น
3) เชื่ อ ว่ า การวางแผนเกษี ย ณซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการวางแผนการเงิ น นั้ น
เหมาะสม กับบุ คคลที่ ใกล้เกษี ยณหรื อเกษี ยณอายุแล้วเท่านั้น ทาให้กลุ่ มบุ คคลที่อยู่ในวัยทางาน
ละเลยการวางแผนเกษียณ เพราะคิดว่ายังมีเวลาเตรี ยมตัวอีกนาน
4) เชื่ อว่าการฝากเงิ นกับธนาคารเป็ นการบริ หารเงินออม ที่เพียงพอต่อการดาเนิ น
ชี วิต และการฝากเงิ นกับธนาคารนั้นไม่มีความเสี่ ยงที่ตอ้ งจัดการ ทาให้คนส่ วน ใหญ่ละเลยที่จะ
เรี ยนรู ้วิธีการบริ หารเงินออมในทางเลือกอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่าและสามารถสร้าง ความมัง่
คัง่ ให้กบั ชี วิตได้ ไม่วา่ การละเลยในการวางแผนการเงิ นของแต่ละบุคคลจะเกิ ดขึ้นเนื่ องจากสาเหตุ
ใด สิ่ งที่เป็ น ข้อเท็จจริ งและทุกคนต้องตระหนัก คือ หากบุคคลละเลยไม่วางแผนการเงิ นของตน
ย่อมมีโอกาสที่จะ เกิดผลเสี ยหายในอนาคตได้
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กล่ าวโดยสรุ ป สาเหตุ ที่บุคคลละเลยเรื่ องการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล จะก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยต่อบุคคล แต่ในทางตรงกันข้ามการให้ความสาคัญกับการวางแผนทางการเงิ น นอกจากจะ
ช่ วยให้บุคคลสามารถบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิ นตามที่ ต้ งั ใจไว้แล้ว ยังช่ วยให้ตวั เองและผูอ้ ยู่ใน
อุปการะทุกคนมีหลักประกันในอนาคตที่มนั่ คงว่า ถ้ามีเหตุการณ์ ที่ไม่พึงปรารถนาเกิ นขึ้นกับผูท้ ี่
เป็ นหัวหน้าครอบครัวผูท้ ี่อยูใ่ นอุปการะทุกคนสามารถจะดาเนิ นชี วิตต่อไปได้ดว้ ยระดับมาตรฐาน
การดารงชีวิตที่คงเดิม หรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และในระยะยาวการวางแผนทางการเงินที่
ดี จะช่ วยให้บุคคลมีชีวิตในบันปลายภายหลังเกษียณอายุอย่างมี ความสุ ขตามอัตภาพที่ ควรจะเป็ น
และไม่เป็ นภาระของลูกหลานหรื อญาติพี่นอ้ งที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ที่ เกี่ ยวข้องกับการทาแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล ซึ่ งอาจจะเปรี ยบเทียบได้กบั การวางแผนการเดินทาง โดยจะต้องมีการสารวจ
เป้ าหมายทางการเงิ นที่ตอ้ งการ และสถานะทางการเงิ นในปั จจุบนั เพื่อที่จะสามารถนาไปกาหนด
แนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซึ่ งจะต้อง
มีการสารวจจุดเริ่ มต้นและจุดหมายปลายทาง เพื่อที่จะสามารถกาหนดเส้นทางที่เหมาะสม
การกาหนดแนวทางในการเดินทางนั้นจะต้องมีการสารวจเงินที่มีอยูร่ ะยะเวลาที่ตอ้ งใช้เงิน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายรวมทั้งอาจต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการเดินทาง
ทั้งนี้ การวางแผนทางการเงิ นก็จาเป็ นต้องมี การสารวจถึ งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ เพื่อที่จะ
สามารถกาหนดทางเลื อกในการลงทุนที่เหมาะสมในขณะนั้น ๆ ดังนั้น ผูว้ างแผนทางการเงิ นจึงมี
ความจาเป็ นต้องมีความรู ้ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
1. มีความรู ้ พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนได้
อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เช่น การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ อ
เนื่ องจากอัตราเงิ นเฟ้ อจะเป็ นตัวบ่งบอกถึ ง ระดับ ราคาสิ นค้า / บริ หาร ที่ ผูบ้ ริ โภคจะต้องจ่า ยใน
อนาคต ถ้าหากอัตราเงิ นเฟ้ อมี แนวโน้มปรั บตัวสู งขึ้ น ย่อมส่ งผลทาให้อานาจซื้ อของเงิ นที่ มี อยู่
ลดลงและส่ งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิ นและแผนการลงทนในอนาคตอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้
นอกจากนั้นแล้วตัวเลขจดและการว่างงานต่างๆ ก็จะส่ งผลต่อระดับของรายได้ของแต่ละบุคคล รวม
ไปถุงเสถียรภาพของรายได้ เนื่ องจากถ้าหากตัวเลขจดเพิ่มแนวโน้มลดลงและอัตราการวางงานที่
สู งขึ้น ก็อาจสู งผลทาให้ตอ้ งมีการลดเงินเดือนหรื อเลิกจ้างงานเกิดขึ้นได้ในที่สุด
2. เศรษฐศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษาแนวทางในการจัดสรรทรั พ ยากรที่ มี อยู่อ ย่า งจ ากัด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จากัด ดังนั้นการวางแผนทางการเงิ นจงมี ค วาม
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จาเป็ นต้องมีความรู ้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เนื่ องจากการวางแผนทางการเงินต้อง
อาศัยแนวคิดในการบริ หารเงินซึ่ งมีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. มีความรู ้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มหาภาค ซึ่ งสามารถคาดการณ์ สภาวะ
เศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดแผน
ในการใช้จ่ายเงินและแผนในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการวางแผนการเงินจง ต้องมีความรู ้
ในแนวคิ ด และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ม หาภาค เนื่ อ งจากในการวางแผนการเงิ น การลงทุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์น้ นั นอกจากนั้นยังต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง
ของเศรษฐกิ จ โดยรวม เพื่ อ ที่ จ ะน าข้อ มู ล จากรายงานทางเศรษฐกิ จ ไปวิเ คราะห์ ถึ ง ภาวะและ
ผลกระทบที่ มีต่อตลาดการเงิ น ภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการวาง
แผนการลงทน ดังการวางแผนทางการเงินจึงมีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ โภคของภาคเอกชน การลงทุน และการจ้างงาน เนื่ องจากข้อมูลเหล่านี้ หาก
แนวโน้มลดลงย่อมบ่งบอกถุงภาวะเศรษฐกิจที่กาลงตกต่าซึ่ งจะส่ งผลต่อเนื่ องทาให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) และส่ ง ผลสื บ เนื่ อ งถึ ง ยอดขายและก าไรของกิ จ การที่ ล ดลงนั้น
หมายความว่า กระแสเงินสดที่คาดว่ากิจการจะได้รับจากการลงทุนหรอขายสิ นค้าก็จะลดลง และใน
ที่สุดก็จะส่ งผลทาให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงเช่นกัน
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่ งมักใช้ระบุถึงความอยูด่ ีกาหนดของประชาชน
ในรู ปตัวเงิ นมัก จะถู ก อ้างอิง จากตัวเลขผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เนื่ องจากการนาเขา/
บริ ก ารตางๆจะถกรวมไวในการบริ โภค การลงทุ นและการใช้จ่า ยของภาครั ฐแล้ว ตัวเลขจี ดีพี
ดังกล่ าวมักถู กนาไปใช้ในการอ้างอิ งถึ งคุ ณภาพชี วิตของประชากรในประเทศนั้นๆ ส่ งผลทาให้
รัฐบาลในหลายประเทศมุ่งเน้นการบริ หารประเทศเพื่อให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของจีดีพี ดังนั้น
ในหลายๆ ครั้งจึงมักพบว่าภาครัฐเขาไปแทรกแซงกลไกตลาดผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อส่ งผล
กระทบต่อจีดีพีของประเทศอย่างไรก็ตามจีดีพีอาจไม่ได้เป็ นตัวสะท้อนที่แท้จริ งถึงความกันด้อยดี
ของประชาชนในประเทศ เนื่ องจากจีดีพีไม่ได้พิจารณาถึ งการกระจายรายได้ที่เกิ ดขึ้นในประเทศ
ไม่ได้คานึ งถึงมลภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ได้คานึ งถึงปริ มาณทรัพยากรที่อาจสู ญเสี ยไป รวมทั้งอาจไม่ได้
คานึงถึงผลกระทบทางสังคมต่างๆและวิถีชีวติ ในสังคม เป็ นต้น
4. มีความรู ้ ในแนวคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค คือการศึกษาถึ งกลไกในการ
กาหนดราคาสิ นค้าและ/หรื อบริ การในระบบเศรษฐกิ จ ดังนั้นการตัดสิ นใจเลื อกใช้สินค้า/บริ การ
หนึ่ งๆ ย่อมส่ งผลกระทบต่อความต้องการสิ นค้า/บริ การอื่นๆ นั้นหมายความว่าราคาสิ นค้า/บริ การ
ต่างๆ ที่แข่งขันโดยตรงหรื อสามารถใช้ทดแทนกันย่อมมีความสัมพันธ์กนั ในที่สุด ในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สินค้า/บริ การใดๆรวมทั้งการตัดสิ นใจเลือกการลงทุน จึงจาเป็ นต้องมีการพิจารณาต้นทุน

31

ของทางเลื อกก่ อนๆ ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งอาจมองได้ว่าต้นทุ นของทางเลื อกอื่ นๆ ก็เป็ นต้นทุ นค่า เสี ย
โอกาส เช่นกัน (พัฒนี ทองพึง. 2555 : 11-12)
แนวคิด และทฤษฎีของการลงทุน
การลงทุ น หมายถึ ง กระบวนการที่ ผูล้ งทุ นเลื อกที่ จะชะลอการใช้จ่ายในวันนี้ เพื่ อสร้ า ง
ความมัง่ คัง่ ให้เพิ่มสู งขึ้ นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อหลักทรั พย์หรื อตราสารการเงิ นประเภท
ต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรื อด้วยวิธีการอื่นๆ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดจาก
การลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวังให้หลักทรัพย์ หรื อตราสารการเงิ นที่ได้ลงทุ นไปมี มูลค่าสู งขึ้ น ทั้งนี้
เพื่อให้คุม้ กับต้นทุนค่าเสี ยโอกาส และเพื่อชดเชยอานาจซื้ อที่สูญเสี ยไป อันเนื่ องมาจากภาวะเงิ น
เฟ้ อ รวมทั้งชดเชยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อตราสารการเงิ น ตลอด
ช่ วงระยะเวลาลงทุน (ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2557: 2 อ้างถึงใน พีระพงษ์ แซ่จู, 2558)
รวี ลงกานี (2500) จากหนังสื อ การลงทุน: แนวคิดและทฤษฎี ซึ่ งได้แปลและเรี ยบเรี ยงจาก
หนังสื อ Investment ของ Bodie และคณะ ให้ความหมายโดยทัว่ ไปของการลงทุนว่า "คือการนาเงิน
ที่เหลือจากการใช้จ่ายหรื อที่เกินจากความต้องการปกติไปใช้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับมากขึ้น"
การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้จานวนหนึ่ ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อก่อให้เกิดกระแส
เงิ นสดรับในอนาคตซึ่ งจะชดเชยให้แก่ผูก้ นั เงิ น โดยกระแสเงิ นสดรับนี้ ควรคุ ม้ กับ อัตราเงิ นเฟ้ อ
และคุม้ กับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงิ นสดรับในอนาคต การลงทุนแบ่งเป็ นประเภท
ใหญ่ได้ 3 ประเภท (จิรัตน์ สังข์แก้ว 2544: 6 อ้างถึงใน สุ รเชษฐ์ ชูตระกูลทรัพย์,2557)
1.1 การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment)
การลงทุนของผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้าประเภทถาวร (Durable Goods)
เช่ น รถยนต์ เครื่ องดู ดฝุ่ น เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ เป็ นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ ไม่ได้หวัง
กาไรเป็ นรู ปตัวเงิ น แต่ผูล้ งทุ นหวังความพอใจในการใช้ทรั พย์สินเหล่านั้น การซื้ อบ้านเป็ นที่อยู่
อาศัยถือได้วา่ เป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคหรื อที่เรี ยกว่า การลงทุน อสังหาริ มทรัพย์ (Real
Estate Investment) เงินที่จ่ายซื้ อเป็ นเงินที่ได้จากการออม การซื้ อบ้านเป็ นที่อยู่อาศัยนอกจากจะให้
ความพอใจแก่ เ จ้า ของบ้า นแล้ว ในกรณี ที่ อุ ป สงค์ (Demand) ในที่ อ ยู่เ พิ่ ม ขึ้ น มากกว่า อุ ป ทาน
(Supply) มูลค่าบ้านที่ซ้ื อไว้อาจสู งขึ้น หากขายจะได้กาไรซึ่ งถือว่าเป็ นเพียง ผลตอบแทน
1.2 การลงทุนในธุ รกิจ (Business or Economic Investment)
การลงทุนในความหมายเชิ งธุ รกิ จหมายถึ งการซื้ อสิ นทรัพย์เพื่อประกอบธุ รกิ จหารายได้
โดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดรายได้ที่ได้น้ ี เพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ ยงในการลงทุน มีขอ้ สังเกตว่า
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เป้ าหมายในการลงทุนของธุ รกิ จคือ กาไร ซึ่ งกาไรจะเป็ นตัวดึ งดู ดให้ผูล้ งทุนนาเงิ นมาลงทุน การ
ลงทุนตามความหมายนี้ กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เป็ นการนาเงิ นออมหรื อเงิ นที่สะสมไว้ (Accumulated
Fund) และ/ หรื อเงินกูย้ มื จากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรื อจัดหาสิ นค้าประเภททุน
ซึ่ งประกอบไปด้วยเครื่ องจักร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ ลงทุนในที่ดิน
โรงงาน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจที่ลงทุนในสิ นทรัพย์เหล่านี้มุ่งหวังกาไรจาการลงทุนเป็ นผลตอบแทน
1.3 การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)
การลงทุนตามความหมายของการเงิ น หรื อการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการซื้ อสิ นทรัพย์
(Asset) ในรู ป ของหลัก ทรั พ ย์ (Securities) เช่ น พันธบัตร (Bond) หุ ้นกู้หรื อ หุ ้น ทุ น (Stock) การ
ลงทุนลักษณะนี้ เป็ นการลงทุนทางอ้อมซึ่ งแตกต่าง ๆ จากการลงทุนของธุ รกิ จ ผูม้ ีเงิ นออมเมื่อไม่
ต้องการที่จะประกอบธุ รกิจเอง เนื่องจากความเสี่ ยงหรื อผูอ้ อมเองมีเงินยังไม่เพียงพอ ผูล้ งทุนอาจนา
เงินที่ออมได้จะมากหรื อน้อยก็ตอ้ งไปซื้ อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจที่จะลงทุน โดยมีผลตอบแทนทุนใน
รู ปของ ดอกเบี้ยหรื อเงิ นปั นผลแล้วแต่ประเภทของหลักทรั พย์ที่จะลงทุ น นอกจากนี้ ผูล้ งทุ นอาจ
ได้ผลตอบ แทนอีกลักษณะหนึ่ ง คือกาไรจากการขายหลักทรั พย์ (Capital Gain) หรื อขาดทุนจาก
หลักทรัพย์ (Capital Loss) อัตราผลตอบแทนที่ ผลลงทุ นได้จากการลงทุ นเรี ยกว่า Yield ซึ่ งไม่ได้
หมายถึ ง อัตราดอกเบี้ ย หรื อ เงิ นปั นผลที่ ไ ด้รั บ เพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ ไ ด้ค านึ ก ถึ ง ก าไรจากการขาย
หลักทรัพย์ หรื อขาดทุน จากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดจากการคาดว่าจะเกิดขึ้น Yield ที่ผลู ้ งทุนได้รับ
จากการลงทุนมากหรื อน้อยย่อมขึ้นกับความเสี่ ยง (Risk) ของหลักทรัพย์ลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแล้วผู ้
ลงทุนพยายามเลือกการ ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ด ณ ระดับความเสี่ ยงหนึ่ง
จุดมุ่งหมายในการลงทุน
จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผูล้ งทุนแตกต่างกันไประหว่างผูล้ งทุนแต่ละท่าน ผูล้ งทุนบาง
ท่าน ลงทุนเพื่อหวังรายได้ บางท่านหวังได้กาไรจากการขายหลักทรัพย์ และบางท่านอาจต้อง การ
ได้ท้ งั สองอย่าง ดังนั้นผูล้ งทุ นแต่ล ะท่า นต้องมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการลงทุ นของตนเองตามความ
ต้องการและภาวะแวดล้อมของผูล้ งทุน ซึ่ งพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวในลักษณะต่าง ๆ ได้ดงั นี้
(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544 อ้างถึงใน สุ รเชษฐ์ ชูตระกูลทรัพย์,2557)
1) ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal)
ความปลอดภัยของเงินลงทุนนอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเริ่ มแรกให้คงไว้
แล้วถ้ามองให้ไกลอีกนิดยังหมายรวมถึงป้ องกันความเสี่ ยงซึ่ งเกิดจากอานาจซื้ อลดลงอันเป็ นผลจาก
ภาวะเงิ นเฟ้ ออี ก ด้วย จากความหมายดัง กล่ าวการลงทุ นในหลักทรั พ ย์มี เวลาก าหนดคื นเงิ นต้น
จานวนแน่ นอน ซึ่ งได้แก่ พันธบัตรรั ฐบาล หุ ้นกู้ และหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ์ ที่ มีกาหนดเวลาไถ่ ถ อนของ
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บริ ษทั ที่มนั่ คงก็อยูใ่ นความหมายนี้ นอกจากนี้การลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่มีฐานะมัน่ คงและ
กาลังขยายตัวก็อยูใ่ นความหมายนี้เช่นกัน
2) เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income)
ผูล้ งทุนมักจะลงในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ าเสมอ ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้ที่สม่าเสมอ เช่ น
ดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผลหุ ้นบุริมสิ ทธิ์ ผูล้ งทุนสามารถทาแผนการใช้เงินทุนได้วา่ เขาจะนารายได้ ที่
ได้น้ ี ไปใช้เพื่อการบริ โภคหรื อเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ดอกเบี้ยหรื อเงิ นปั นผลที่ได้รับเป็ น
ประจาย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคต ซึ่ งยังไม่แน่วา่ จะได้
ตามที่เขาสัญญาหรื อไม่
3) ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth)
ตามกฎทัว่ ไปไปแล้ว ผูล้ งทุนมักจะตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่า พยายามจัดการให้เงิ นทุนของเขา
เพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ ้นของ
บริ ษทั ที่กาลังขยายตัว (Growth Stock) เท่านั้น การนารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการ
งอกเงยของเงิ นทุนได้ดีพอๆ กับการลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั ที่กาลังขยายตัว ผูล้ งทุนส่ วนมาก เพิ่ม
มูลค่าของเงิ นลงทุนของเขาโดยการนาดอกเบี้ยและเงิ นปั นผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงย
ของเงินทุนนี้ให้ประโยชน์แก่ผลู ้ งทุนในแง่ที่วา่
3.1) เพื่อปรับฐานะของผูล้ งทุนในระยะยาวให้ดีข้ ึน
3.2) เพื่อรักษาอานาจซื้ อให้คงไว้
3.3) เพื่อให้การจัดการคล่องตัวขึ้น
4) ความคล่องตัวในการซื้ อขาย (Marketability)
ความคล่องตัวในการซื้ อขาย หมายถึงหลักทรัพย์ที่สามารถซื้ อหรื อขายได้ง่ายและรวดเร็ ว
ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ ก ับ ราคา ขนาดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ หุ้ น นั้น จดทะเบี ย น ขนาดของบริ ษ ัท ผู ้อ อก
หลักทรัพย์จานวนผูถ้ ื อหุ ้นและความสนใจที่ประชาชนทัว่ ๆไปมีต่อหุ ้นตัวนี้ หุ ้นที่มีราคาสู งมักจะ
ขายได้ยากกว่าหุ ้นที่มีราคาต่ากว่า ยกตัวอย่างง่าย ๆ หุ ้นราคา 500 บาท ย่อมขายได้ยากกว่าหุ ้นราคา
50 บาท เป็ นต้น
5) ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที (Liquidity)
เมื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนมี Liquidity สู ง ความสามารถในการหากาไร (Profitability) ย่อม
ลดลง ผูล้ งทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี Liquidity หรื อหลักทรั พย์ที่ใกล้เคี ยงกับเงิ นสด ก็
เพราะ หวังไว้ว่าหากโอกาสลงทุนที่น่าดึ งดู ดใจมาถึงเขาจะได้มีเงิ นพร้ อมที่จะลงทุนได้ทนั ที การ
จัดการสาหรับ เงิ นทุนส่ วนนี้ ผูล้ งทุนอาจแบ่งสันปั นส่ วนจากเงิ นลงทุนเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ หรื อ
อาจใช้เงินปั นผลหรื อดอกเบี้ยที่ได้รับมาเพื่อซื้ อหุ น้ ใหม่ดงั กล่าวก็ได้
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6) การกระจายเงินลงทุน (Diversifications)
วัต ถุ ป ระสงค์ ก็ คื อ ต้อ งการกระจายความเสี่ ย งและการกระจายความเสี่ ย งลงทุ น ใน
หลักทรัพย์กระทาได้ 4 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงิ นลงทุนและมีรายได้จากการ
ลงทุน แน่นอนกับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุ รกิจ
วิธีที่ 2 ลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างปนกันไป
วิธีที่ 3 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุ รกิ จที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ ยง
เรื่ องน้ าท่วมหรื อภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
วิธีที่ 4 ลงทุ นในหลักทรั พย์ของธุ รกิ จที่ มีลกั ษณะการผลิ ตที่ ต่างกันแบบ Vertical หรื อ
Horizontal ถ้า เป็ นแบบ Vertical หมายถึ ง การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ว ตั ถุ ดิ บ ในจนสิ น ค้า
สาเร็ จรู ป ถ้าเป็ นแบบ Horizontal เป็ นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจในลักษณะเดียวกัน
7) ความพอใจในด้านภาษี (Favorable tax Status)
ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้ งทุนเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารเงิ นลงทุนต้องให้ความ
สนใจ ปั ญหาก็คือว่าจะทาอย่างจึงจะรักษารายได้และกาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ให้
ได้มากที่สุดที่จะมากได้ การจ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าจากเงิ นได้พึงประเมินทาให้ยากแก่การรักษา
จานวนรายได้น้ นั ไว้ ผูล้ งทุนอาจเลี่ยงการเสี ยภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว โดยลงทุนใน
พันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรื อซื้ อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงิ นปั นผลในเวลานี้ แต่จะได้ใน
รู ปกาไรจากการขายหลักทรัพย์ในอนาคต สาหรับในต่างประเทศ อัตราภาษีที่เก็บจากกาไรจากการ
ขาย หลัก ทรั พ ย์น้ ันต่ า งกัน ก าไรจากการขายหลัก ทรั พ ย์ที่ไ ด้จากการขายสิ นทรั พ ย์ประเภททุ น
(Capital Asset) ผูท้ ี่ลงทุนครอบครองไว้เป็ นเวลา 6 เดือนหรื อนานกว่านี้ จะเสี ยภาษีในอัตราสู งสุ ด
25% ในการบริ หารเงินลงทุน ผูจ้ ดั การเงินลงทุนต้องดูวา่ ผูล้ งทุนท่านนี้ ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในอัตรา
สู งสุ ดเท่าไร ถ้าเขาเสี ยภาษีในอัตรา 50% หรื อสู งกว่า 50% แล้ว เขาควรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้
กาไร จากการขาย หลักทรัพย์หรื อพันธบัตรที่ได้รับยกเว้นภาษี
อัญญา ขันธวิทย์ (2546, หน้า 2-3 อ้างถึงใน สุ รเชษฐ์ ชูตระกูลทรัพย์,2557) ได้ให้คานิ ยาม
ว่า เงินลงทุน (Investment Capital) หมายถึง ทรัพย์สินตีมูลค่าตามราคาตลาดที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคล
ลงทุนและครอบครองอยู่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลในที่ น้ ี หมายรวมถึ ง บุคคลทัว่ ไป บริ ษทั ห้างร้ าน
องค์กรมู ลนิ ธิ สถาบันต่าง ๆตลอดจนองค์กรและภาครั ฐบาล ทรั พย์สินตี มูลค่าตามราคาตลาดที่
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลลงทุน และครอบครองอยู่ หมายรวมถึง ทรัพย์สินที่แท้จริ งและมีตวั ตนจับต้อง
ได้ เช่นที่ดิน อาคาร ทองคา เพชรนิ ลจินดา เครื่ องประดับและอื่น ๆ ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงิน
สด เงิ นฝาก บัตรเงิ นฝาก หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทต่ า ง ๆ ได้แก่ หุ ้น พันธบัตร หุ ้นกู้ เงิ นลงทุ นจึ ง มี
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ความสาคัญละมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมัง่ คัง่ ของประเทศ
ระดับการออมและ การลงทุนของประเทศว่าสู งหรื อต่ าเพียงใด ประเทศที่มีการลงทุ นมากย่อมมี
ระดับความมัง่ คัง่ กว่าประเทศที่มีการลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุนจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุดอย่าง
หนึ่ งของโลก ลักษณะเฉพาะของเงิ นทุน (Characteristics of Capital) มีลกั ษณะเฉพาะ 3 ประการ
ด้วยกัน คือ
1. เคลื่อนย้ายได้ (Mobile) โดยการถอนจากแหล่งลงทุนหนึ่งไปยังแหล่งลงทุนอื่น
2. ไวต่อสิ่ งแวดล้อม (Sensitive) กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์ ใดเกิ ดขึ้น ก็จะมีผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจเคลื่อนย้ายเงินลงทุนของนักลงทุน
3. เป็ นทรัพยากรที่ขาดแคลน (Scare) หมายถึง ประเทศต้องการเงินลงทุน ในขณะที่จานวน
เงินลงทุนมีจานวนจากัด
เงิ นลงทุนจะโยกย้ายจากแหล่งลงทุนที่หนึ่ งให้อตั ราผลตอบแทนต่ ากว่าหรื อ มีความเสี่ ยง
สู งกว่าไปยังแหล่งลงทุนที่มีความมัง่ คงและมีโอกาสในการทากาไรมากกว่า หรื อมีระดับความเสี่ ยง
ต่ากว่าเสมอ แหล่งลงทุนที่เป็ นที่ชื่นชอบของนักลงทุน และเป็ นแหล่งที่เงินลงทุน มักจะเคลื่อนย้าย
ไปสู่ ได้แก่ แหล่งลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ ยงต่า (Country Risk) เช่น ประเทศที่มีแนวโน้มทาง
เศรษฐกิ จดี มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมือง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ (Economic Activities) ไม่
ถู กทางการควบคุ มจนเกิ นควร (Over-Regulated) จนขาดความยืดหยุ่น มี บรรยากาศที่ เอื้ อต่อการ
ลงทุน และสาคัญที่สุด คือ มีโอกาสในการทากาไรจากการลงทุน และมีเครื่ องมือเพื่อช่ วยบริ หาร
ความเสี่ ยงได้ครบถ้วน
ปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายของผูล้ งทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544 อ้างถึงใน สุ รเชษฐ์ ชู
ตระกูลทรัพย์,2557)
1) อายุข องผูล้ งทุ น (The Age of the Investor) ผูล้ งทุ นที่ มี อายุน้อยหรื อระหว่า ง 25-40 ปี
มักจะกล้าเสี่ ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดความงอกเงยแก่เงิ นลงทุน แต่ผลู ้ งทุนที่มี
อายุระหว่าง 40-50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจา ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากภาระ
ทางครอบครัวและผูล้ งทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ยิง่ พอใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้แน่นอน
2) การมี ค รอบครั ว และความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ ครอบครั ว (Marital Status and Family
Responsibilities) ผูล้ งทุ นที่ มีครอบครั วแล้วต้องรั บผิดชอบต่อความเป็ นอยู่ของครอบครั วต้องให้
การศึ กษาแก่ บุตร ทาให้เขาเกิ ดความจาเป็ นที่ จะต้องลงทุ นในหลัก ทรั พย์ที่ม นั่ คงและให้รายได้
แน่นอน ส่ วนคนโสดไม่มีภาระผูกพันย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงได้
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) สุ ขภาพของผูล้ งทุน (The Health of the Investor) ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพของผูล้ งทุน มีผลต่อ
การกาหนดนโยบายลงทุ นของผูล้ งทุ น โดยผูล้ งทุ นที่ มีสุขภาพไม่สมบู รณ์ ย่อมต้องการรายได้ ที่
เกิดขึ้น ในปั จจุบนั (Current Income) มากกว่าหวังผลประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต
4) นิ สั ย ส่ ว นตัว ของผู ้ล งทุ น (Personal Habit) ผู ้ล งทุ น ที่ มี นิ สั ย ตระหนี่ อ าจไม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เขาอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุ รกิ จที่มี
การขยายตัวในอนาคตก็ได้ ในทางตรงกันข้ามผูล้ งทุ นที่ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยย่อมต้องการได้รายได้ที่
แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่ายที่เกิดขึ้น
5) ความสมัค รใจในการลงทุ น (Willingness to Accept Risk of Investment) ผูล้ งทุ นบาง
ท่านอาจต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยง ความเสี่ ยงในที่น้ ี มีหลายลักษณะด้วยกัน เช่ น
ความเสี่ ยงในธุ รกิจ ความเสี่ ยงในตลาด ความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงในอานาจซื้ อ เป็ น
ต้น ผูล้ งทุนในลักษณะนี้ได้เตรี ยมตัวเตรี ยมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว
6) ความจาเป็ นของผูล้ งทุน (Investor’s Needs) ความจาเป็ นของผูล้ งทุนอาจ แตกต่างกัน
บางท่านอาจมี ความจาเป็ นทางด้านการเงิ น บางท่านอาจมี ความจาเป็ นในแง่ ของความ รู ้ สึกและ
จิตใจ แน่ นอนที่สุดสิ่ งสาคัญที่เร่ งเร้ าให้เกิ ดการลงทุนก็คือตัวกาไร ซึ่ งอาจเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ใน
ยามชราเพื่อการศึกษาหรื อเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองให้ดีข้ ึน
เป้าหมายสุ ดท้ายในการลงทุนของผูล้ งทุน
ผูล้ งทุ นมักจะมี เป้ าหมายสุ ดท้ายในการลงทุ นไว้ว่า พยายามลงทุ นในหลักทรั พย์ที่อตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ความพอใจแก่เขามากที่สุด ณ ระดับความเสี่ ยงนั้น ๆ (พีรศักดิ์ ชัยศุภ
กิจ, 2553)
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมของนัก ลงทุ น (สถาบันพัฒนาความรู ้ ตลาดทุ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย, 2549)
การพิจารณานักลงทุน ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของนักลงทุนแต่ละคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ ยงที่แตกต่าง
กันไป โดยทัว่ ไปสามารถแบ่ง นักลงทุ นออกได้ 3 ประเภท คือ นักลงทุนที่หลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง
(Risk-Averse Investor) นัก ลงทุ น ที่ ช อบความเสี่ ย ง (Risk-Loving Investor) นัก ลงทุ น ที่ ไ ม่ ส นใจ
ความเสี่ ย ง (Risk-Neutral Investor) (ณรงค์ จารขจรกุ ล , 2541, หน้า 27-30 อ้างถึ งใน สุ รเชษฐ์ ชู
ตระกูลทรัพย์,2557)
1. นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ ยง (Risk-Averse Investment) นักลงทุนประเภทนี้ในทุกระดับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อรรถประโยชน์จะเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงเนื่ องจาก ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น ทาให้นกั ลงทุนต้องเผชิญความเสี่ ยงที่มากขึ้นและเนื่ องจากนักลงทุนประเภทนี้ไม่ชอบความ
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เสี่ ยง อรรถประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเพิ่มผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดน้อยถอยลงและ
จะต้องได้รับความเสี่ ยงที่มากขึ้น
2. นักลงทุนที่ชอบความเสี่ ยง (Risk-Loving Investor) เป็ นนักลงทุนที่ชอบในความเสี่ ยงใน
ทุกระดับของผลตอยแทนที่เพิม่ ขึ้นและอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขั้นในอัตราที่เพิม่ ถึงแม้วา่ จะมีความ
เสี่ ยงเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นตาม เนื่องจากนักลงทุนประเภทนี้
3. นักลงทุ นที่ ไม่สนใจความเสี่ ยง (Risk-Neutral Investor) นักลงทุ นประเภทนี้ ทุก ระดับ
ของผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นและจะทาให้อรรถประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่คงที่
ความหมายของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เพชรี ขุมทรัพย์ (2544, หน้า 2 อ้างถึ งใน จุฑามาศ ใจทน,2554) การลงทุนในหลักทรัพย์
หมายถึง การซื้ อหลักทรัพย์ที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม และเป็ นหลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนมีความ
พอใจในอัตราผลตอบแทนที่ ค าดว่า จะได้ ทั้ง นี้ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น ตลอด
ช่วงเวลาการลงทุนนั้นแล้ว
เบญจวรรณ ไชยยันต์ (2539, หน้า 25 อ้างถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554) การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ หมายถึ ง การซื้ อหลักทรัพย์ที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม และเป็ นหลักทรัพย์ที่ผู ้
ลงทุนมีความพอใจในอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ โดยคานึ งถึ งความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ตลอดช่วงเวลาการลงทุนนั้นแล้ว ซึ่ งหลักทรัพย์ที่ลงทุนต้องเป็ นหลักทรัพย์ของธุ รกิจที่มีการซื้ อขาย
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ (Asset) ในรู ป ของหลัก ทรั พ ย์ (Securities) ได้แ ก่ หุ ้ น สามัญ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ หุ ้ น กู้
พันธบัตรชนิดต่าง
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหุ ้นถูกมองว่าเป็ นแหล่งเงินขนาดใหญ่ที่เปิ ดกว้างให้คนทัว่ ไป
เข้าไปตักตวงผลประโยชน์จากการซื้ อขาย เพื่อสร้ างความร่ ารวยโดยใช้วิธีการทุกๆ อย่างภายใต้
กฎระเบียบในการซื้ อขายที่ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูก้ าหนด (วิฑูรย์ วิริยะพันธุ์, 2537, หน้า17 อ้างถึง
ใน จุฑามาศ ใจทน,2554) แต่ในสภาพความเป็ นจริ งแล้ว นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนซื้ อขายเพื่อความ
ร่ ารวยนั้นจะต้องเป็ นผูม้ ี โอกาส คื อมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการลงทุ น มี ขอ้ มู ลของหลักทรั พย์และต้อง
เข้าใจกฎระเบียบในการเล่นหุ ้น และที่สาคัญคือ ต้องมีเงินทุนซึ่ งไม่ใช่เป็ นเรื่ องง่าย โดยเฉพาะนัก
ลงทุนมือใหม่จะต้องศึกษาค้นคว้า และมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นจะกลายเป็ นผูเ้ สี ยหายหรื อ
ขาดทุนจากการซื้ อขายหุ น้ จากการค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนทัว่ ๆ ไป พอสรุ ปได้ดงั นี้
1) ลักษณะและประเภทของนักลงทุน เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า มีการแบ่งนักลงทุน
ซื้ อขายหลักทรัพย์ตามลักษณะการซื้ อขายหรื อพฤติกรรมในการซื้ อขายเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทลงทุนหรื อเรี ยกว่า นักลงทุน (Investor) คือ ซื้ อขายหุ ้นโดยหวังกาไรในระยะ
ยาว ผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับคือ เงินปั นผล และหุ น้ เพิ่มทุนมากกว่ากาไรที่ได้จากการเพิ่มขึ้น
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ของราคาหุ ้น (Capital Gain) นักลงทุนประเภทนี้ จะนิ ยมซื้ อหุ ้นที่เรี ยกว่า “หุ ้นลงทุน” ได้แก่ หุ ้นที่มี
ปั จจัยพื้นฐานของหุ ้นที่มีค่า พี อี เร โซ ต่า อัตราเงินปั นผลสู ง กิจกรรมของบริ ษทั มีความสดใสและ
ขยายตัว
(2) ประเภทเก็งกาไรหรื อเรี ยกว่า นักเก็งกาไร (Speculator) คือ ซื้ อขายหุ ้นโดยหวังกาไร
จากการขายหุ ้นเป็ นสาคัญ ไม่ได้ซ้ื อเพื่อลงทุนในระยะยาว เพื่อหวังเงินปั นผลและประโยชน์อื่น ๆ
นักเก็งกาไรจะนิ ยมซื้ อหุ ้นที่เรี ยกว่า “หุ ้นเก็งกาไร” ได้แก่ หุ ้นที่มีการเปลี่ ยนแปลงของราคาขึ้นลง
รุ นแรง และรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นการท้าทายและมีความเสี่ ยงสู ง หุ ้นเก็งกาไรไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นหุ ้นที่มี
พื้นฐานดีเพียงแต่มีการซื้ อขายกันมาก เพราะสามารถจะซื้ อขายเปลี่ยนมือและทากาไรจากส่ วนต่าง
ของราคาได้ภายในวันเดียวหรื อภายในไม่กี่วนั
(3 ) ประเภทลงทุนและเก็งกาไรพร้ อมกัน นักลงทุนเหล่านี้ จะซื้ อขายหุ ้นทั้งหุ ้นลงทุนและ
หุ ้นเก็งกาไรทั้ง 2 ประเภท โดยมี การแบ่งวงเงิ นและเลื อกจังหวะเวลาในการแบ่งการลงทุ นตาม
สภาพของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆจากการศึกษาประเภทของนักลงทุนดังกล่าวแล้ว การที่จะชี้ ชดั ว่า
ซื้ อขายหุ ้นแบบเก็งกาไรระยะสั้นหรื อแบบลงทุนแบบเก็งกาไรระยะสั้นหรื อแบบลงทุนระยะยาว
แบบไหนจะให้ผลตอบแทนดี กว่ากันนั้นเป็ นเรื่ องยาก เพราะต้องขึ้นกับสภาพของตลาดหุ ้น นิ สัย
ของนักเล่นหุ ้น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองที่จะสอดคล้องกับพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อขาย
ด้วย ซึ่งถือเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลมากกว่า แต่กล่าวในแง่รวมแล้ว นักเล่นหุ น้ แบบเก็งกาไรระยะสั้นมี
ความเสี่ ยงสู งกว่า ให้ผลตอบแทนสู งกว่า จึงน่าจะใช้ท้ งั 2 วิธี
2) มูลเหตุและแรงจูงใจในการลงทุน นักลงทุนทั้งประเภทเก็งกาไรและประเภทลงทุนใน
ระยะยาวที่เข้าไปลงทุนในการซื้ อขายหุ ้น ต่างหวังความร่ ารวยจากการเล่นหุ ้นทุกคน ซึ่ งในปั จจุบนั
การเล่นหุ ้นถื อเป็ นอาชี พได้ ถ้าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ เกี่ ยวกับหุ ้นและมีเงิ นทุนเพียงพอ ดังที่มีคากล่าวว่า
“ไม่มีธุรกิจอื่นใดที่ทาแล้วจะรวยได้เร็ วและมากกว่าการเล่นหุ ้น” (วิฑูรย์ วิริยะพันธุ์ , 2537, หน้า 20
อ้า งถึ ง ใน จุ ฑ ามาศ ใจทน,2554) ผลประโยชน์ ห รื อ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์น้ นั ไม่มีการกาหนดไว้แน่นอนตายตัว แต่ข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมายของผูล้ งทุนเอง ในทางตรง
ข้ามการลงทุนซื้ อขายหุ ้นก็มีความเสี่ ยงค่อนข้างสู ง เพราะราคาหุ ้นมีการเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ตามที่ มีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบตลาดหุ ้นจากการศึ กษาค้นคว้าและติ ดตามการซื้ อขายหุ ้นของนัก
ลงทุนทัว่ ๆ ไปพอสรุ ปผลประโยชน์จากการลงทุนซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประการ ได้แก่
(1) เงินปั นผล (Dividend) ตามปกติบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุ ญาตให้นาหุ ้นเข้าซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์จะจ่ายเงิ นปั นผลให้ปีละครั้ง แต่อาจมีบางบริ ษทั จ่ายเงิ นงวด 6 เดือน ซึ่ งมี
การจ่ายต่อเมื่อผลการดาเนินงานมีกาไร
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(2) กาไรจากการขายหุ น้ (Capital Gain) คือ การที่ลงทุนซื้ อหุ น้ ไว้แล้วก็ขายออกใน
ราคาที่ สู ง กว่ า ราคาที่ ซ้ื อ มา ซึ่ งส่ ว นของก าไรนี้ จะต้อ งมากกว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มในการซื้ อ ขาย
(Commission) ที่จะต้องจ่ายให้โบรกเกอร์
(3) สิ ทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน เมื่อบริ ษทั ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งการขยายการ
ลงทุนจะมีการระดมเงิ นทุนก็จะให้มีสิทธิ แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิม ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนในราคาที่กาหนด ซึ่ งจะ
เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาในตลาดในขณะนั้น เท่ากับว่าผูท้ ี่มีหุน้ เดิมอยูแ่ ล้วสามารถซื้ อหุ ้นได้ในราคาที่
ถูกลงกว่าเดิม
3) การวางแผนการลงทุน ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปแล้วว่าการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์น้ นั มีขอ้ จากัด กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการดังนั้น ผูท้ ี่จะเข้ามาลงทุน
จึงต้องมีการวางแผนหรื อเตรี ยมตัวมาก่อนที่จะเข้ามาลงทุนซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งนอกจากจะต้องมี
เงินทุน มีเวลา และมีความต้องการที่จะลงทุนแล้ว จะต้องกระทาในสิ่ งต่อไปนี้ คือ
(1) สมัค รเป็ นลู กค้า โบรกเกอร์ หรื อซับโบรกเกอร์ เนื่ องจากการซื้ อขายจะต้อง
กระทาผ่านโบรกเกอร์ หรื อซับโบรกเกอร์ นั่นเอง ซึ่ งควรจะเลื อกบริ ษทั ที่ติดต่อได้สะดวกมี ค วาม
สนิทสนมคุน้ เคยมีเงื่อนไข และบริ การที่ดี เพื่อประโยชน์ในการสัง่ ซื้ อขายต่อไป
(2) ศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับทุ ก กลุ่ มทุ ก ตัว ให้เข้าใจว่าหุ ้นใดประกอบกิ จการ
อะไรผูบ้ ริ หารเป็ นใคร ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและมีโครงการลงทุนต่อไปอย่างไร และพิจารณา
ฐานะทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อขายหุ น้ นั้น ๆ
(3) ติ ด ตามข่ า วสารต่ า ง ๆ ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และทางด้ า นสั ง คมทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ อาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้นและตลาดหุ ้นได้ นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาหุ ้นต่างประเทศก็เป็ นสิ่ งที่ควรสนใจควบคู่ไปกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์
ของไทย (Set Index) ด้วย
(4) ปรึ กษาผูท้ ี่มีความรู ้ เมื่อมีขอ้ สงสัยต่าง ๆ นักลงทุนใหม่ ๆ จาเป็ นต้องรู ้ ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อขายหุ ้น จึงต้องปรึ กษากับผูท้ ี่มีประสบการณ์ เช่น นักลงทุนเก่า
ๆ หรื อปรึ กษากับที่ปรึ กษาของโบรกเกอร์ หรื อศึกษาจากหนังสื อต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามผูล้ งทุ น
จะต้องใช้วจิ ารณญาณขั้นสุ ดท้ายด้วยตนเอง
(5) เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้พร้ อม โดยขอให้คิดไว้ดว้ ยว่าการซื้ อขายหุ ้นไม่ใช่ วิธีหา
รายได้หรื อสร้างความร่ ารวยให้ในระยะเวลาสั้น ๆ จึงควรมีเงินออม ซื้ อขายอย่างมีเหตุผล รอบคอบ
ใจเย็น สภาพจิตใจมีความสาคัญมากในการซื้ อขายหุ ้น อย่าเสี ยขวัญเมื่อมีการขาดทุน และอย่าโลภ
จนเกินไปเมื่อมีโอกาสทากาไร
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4) การเลื อกเป็ นลู กค้าของบริ ษทั สมาชิ กตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั สมาชิ ก
คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเป็ นสมาชิกหรื อได้รับอนุญาตให้เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ทา
หน้าที่เป็ นนายหน้าในการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อเรี ยกว่า “โบรกเกอร์ ”นอกจากนี้ยงั มีบริ ษทั เงิ นทุน
หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์อีกส่ วนหนึ่ง
จึ งไม่สามารถทาการซื้ อขายผ่านตลาดหลักทรั พย์ได้ จึ งต้องซื้ อขายผ่านบริ ษทั ที่ เป็ นสมาชิ กของ
ตลาดหลักทรัพย์อีกต่อหนึ่ง ซึ่ งเรี ยกว่า ซับโบรกเกอร์ (Sub-broker)
ปั จจุบนั มีบริ ษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด 44 บริ ษทั และมีบริ ษทั ตัวแทนรับช่วงจาก
บริ ษทั สมาชิก (Sub-broker) ประมาณ 40 บริ ษทั ซึ่ งนักลงทุนสามารถสมัครเป็ นลูกค้าเพื่อทาการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ได้ การสมัครเป็ นลูกค้าของโบรกเกอร์ หรื อซับโบรกเกอร์ ควรคานึงถือสิ่ งต่อไปนี้
(1) วงเงิ นค้ าประกันเบื้ องต้นไม่ ควรสู งจนเกิ นไป โดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั ต่า ง ๆ จะมี การ
กาหนดวงเงินขั้นต่าเป็ นการค้ าประกันที่จะให้ลูกค้าสั่งซื้ อขายหุ ้น เพื่อป้ องกันความเสี ยหายในกรณี
ที่มีผสู ้ ั่งซื้ อแล้วไม่ยอมชาระเงิน บริ ษทั ก็จะนาหุ น้ ที่ซ้ื อไว้ออกขาย ถ้าไม่พอชาระราคาก็จะบังคับเอา
กับเงิ นที่ฝากไว้มาชาระแทนวงเงิ นค้ าประกัน แต่ละบริ ษทั จะกาหนดไว้ไม่เท่ากันแล้วแต่นโยบาย
ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่บริ ษทั หรื อสาขาของบริ ษทั ในกรุ งเทพฯ จะกาหนดไว้ประมาณ 300,000 บาท
ถึง 500,000 บาท ในต่างจังหวัด จะกาหนดไว้ประมาณ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท
(2) สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ควรจะอยูใ่ กล้บา้ น ที่ทางาน การเดินทางไปมาสะดวก เพราะต้อง
มีการไปติดต่อเป็ นประจา เช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน จากการซื้ อขายหุ น้
(3) มี สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ กระดานหุ ้ น (Electronic Board)
ระบบสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ที่จดั ไว้ให้บริ การควรครบถ้วนและเพียงพอ
(4) คุณภาพการบริ การของพนักงานในการสั่งซื้ อขาย การยืนยันคาสั่งซื้ อขาย การแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น การรับเงินปั นผล การชาระค่าจองซื้ อหุ น้ ฯลฯ ต้องมีความรวดเร็ ว ถูกต้องครบถ้วน
(5) ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นอย่างไร ฐานะทางธุ รกิจมีความมัน่ คงเพียงใด ตลอดจนพิจารณา
ถึงตัวผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั นั้น ๆ ด้วย
(6) มี การจัดหาข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับหุ ้น คาแนะนา หรื อให้คาปรึ กษาแก่ลูกค้าเพียงใด
ให้บริ การด้ายความเสมอภาคระหว่างลูกค้ารายย่อยหรื อลูกค้ารายใหญ่หรื อไม่
(7) ข้อควรพิจารณาอื่ น ๆ เช่ น กาหนดเงื่ อนไขสาหรั บลู กค้าในการซื้ อขาย มี ความสนิ ท
สนมกับพนักงานของบริ ษทั หรื อมีการให้หุน้ จองกับลูกค้า
5) การหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้ อขายหุ ้น เมื่อมีการสมัครเป็ นลูกค้าของบริ ษทั สมาชิ ก
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริ ษทั มีหน้าที่จะต้องให้บริ การเกี่ ยวกับข้อมูลจากระบบซื้ อขายในระหว่าง
เวลาทาการของบริ ษทั เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้
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(1) ชื่ อหุ ้น ช่วงราคา และราคาที่สมาชิ กซื้ อขายได้สูงสุ ด และต่าสุ ดในวันนั้นของหุ ้นทุกตัว
ที่มีการซื้ อขายบนกระดานหลัก
(2) ราคาเสนอซื้ อสู ง สุ ด ราคาเสนอขายต่ า สุ ดและราคาซื้ อขายล่ า สุ ดของหุ ้ นทุ ก ตัว บน
กระดานหลัก
(3) ราคาซื้ อสู งสุ ด ต่าสุ ด และราคาซื้ อขายแรก (ราคาเปิ ด) ของหุ น้ ทุกตัว
(4) ราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายในวันทาการก่อนและการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขายล่าสุ ด
ของหุ ้นบนกระดานในขณะนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายในวันทาการก่อน(ราคา
ปิ ด)
(5) ปริ มาณ มูลค่า และจานวนรายการซื้ อขายสุ ทธิ ของหุ น้ แต่ละตัว
(6) จานวนหุ ้น ณ ราคาเสนอซื้ อสู งสุ ด และราคาที่ ต่ ารองลงมาอี ก 2 ราคา ณ ราคาเสนอ
ขายต่าสุ ด และราคาที่สูงกว่าขึ้นไปอีก 2 ราคาของหุ น้ แต่ละตัว
(7) ดัชนีราคาหุ น้ ของตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี เมื่อเปรี ยบเทียบกับในวันทาการก่อน
(8) การประกาศขึ้นเครื่ องหมายสาหรับหุ น้ แต่ละตัว เช่น XD, XR, XA, NP, DSฯลฯ
(9) ข่าวสารที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แก่โบรกเกอร์ ทางระบบซื้ อขายข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูล
จากระบบการซื้ อขายของบริ ษทั สมาชิ ก แต่ยงั มีขอ้ มูลที่สาคัญ ฯอีกหลายประการที่นกั ลงทุนจะต้อง
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งแหล่งข้อมูลดังกล่าวพอสรุ ปได้ดงั นี้ (เสรี ลีลาลัย,
2535, หน้า 53 อ้างถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554)
1. หนังสื อพิมพ์ หรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ งปั จจุบนั มีจาหน่ายในท้องตลาด ซึ่ งจะมีข่าวต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ เช่น ข่าวการเพิ่มทุน การจ่ายเงินปั นผล รายงานผลการดาเนินงาน
2. วิทยุและโทรทัศน์ ในปั จจุบนั โทรทัศน์มีบทบาทมากในการติดตามข่าวสารการซื้ อขาย
หุ น้ มีการถ่ายทอดให้ชมตลอดเวลาในการซื้ อขาย
3. นักวิเคราะห์หรื อเจ้าหน้าที่ที่ปรึ กษาการลงทุนของห้องค้าหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
แต่ละห้องค้าจะมีผแู ้ นะนาการลงทุน เรี ยกว่า เจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ย
4. จากนักลงทุนด้วยกันเอง เป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นซึ่ งกันและกันหรื อสอบถาม
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ตนเองไม่รู้ ซึ่ งจะพบเห็นได้ในห้องค้าหลักทรัพย์แทบทุกแห่ งแหล่งข้อมูลที่กล่าวแม้
จะมีประโยชน์แต่ก็มีขอ้ จากัดอยูห่ ลายประการ เช่น อาจจะรายงานข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ช่วงเวลามี
จากัด และราคาอาจจะไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ เนื่ องจากหุ ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา และปริ มาณการ
ซื้ อขายตลอดเวลา จึงต้องอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบในการตัดสิ นใจซื้ อขายหลักทรัพย์
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6) เทคนิคการเลือกซื้ อหุน้
การเลือกซื้ อหุ น้ มีขอ้ แตกต่างจากการซื้ อสิ นค้าอื่น ดังนั้น การซื้ อหุ น้ จึงต้องพิจารณาในเรื่ อง
คุณสมบัติของบริ ษทั เจ้าของหุ ้นโดยทัว่ ไปก่อนจะตัดสิ นใจ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(สรัญญา พาณิ ชย์กุล, 2536, หน้า 67 อ้างถึงใน จุฑามาศ ใจทน,2554)
(1) ลัก ษณะของอุ ตสาหกรรม บริ ษ ทั นั้นอยู่ใ นอุ ตสาหกรรมประเภทใด มี ล ัก ษณะการ
เติบโตอย่างไร หุ น้ ที่มีคุณภาพดีจะเป็ นหุ น้ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยูต่ ลอดเวลา
(2) ผลการดาเนินงานในอดีต เช่น ยอดขายสู ง กาไรดี
(3) นโยบายของรั ฐ มี ผ ลกระทบกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั นั้น ๆ หรื อ ไม่ ถ้า บริ ษ ทั ใดได้รั บ
ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็ นผลดีต่อหุ น้ ของบริ ษทั ด้วย
(4) เงื่อนไขด้านปั จจัยการผลิตของบริ ษทั เช่น สามารถจัดหาปั จจัยการผลิตได้อย่างเพียงพอ
และราคาไม่สูง
(5) อายุของธุ รกิจ ธุ รกิจนั้นจะมัน่ คงยืนยาวเพียงใด แนวโน้มจะเป็ นอย่างไร
(6) ประเภทของธุ รกิ จ เช่น ส่ งออก นาเข้า หรื อเฉพาะภายในประเทศ ปั จจัยที่จะกระทบมี
อะไรบ้า ง รุ นแรงเพี ย งใด ถ้า ถู ก กระทบมากจะท าให้ราคาหุ ้นลดลงปั จจัย ดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่นกั ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อขายซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางเทคนิ ค หรื อ
การเก็งกาไร ถ้าต้องการซื้ อหุ ้นพื้นฐานดี และลงทุนระยะยาว แนวทางที่กล่าวมาจะช่ วยลดความ
เสี่ ยงได้มากทีเดียว
คุณสมบัติของหุ น้ ที่มีพ้นื ฐานดีมี 6 ประการดังนี้
1. เป็ นหุ น้ ของบริ ษทั ที่มีผลการดาเนินงานดี มีกาไรสู ง
2. จ่ายปั นผลในอัตราสู ง
3. มีมูลค่าทางบัญชีสูง
4. มีส่วนแบ่งตลาดสู งในการขายผลผลิต
5. ธุ รกิจอยูใ่ นโครงการส่ งเสริ มของรัฐบาล
6. อยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจที่มีการขยายตัวอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงดี
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
นักวิชาการได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ดงั นี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 629) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม (Behavior) ไว้วา่ หมายถึงการ
กระทาหรื อการแสดงออกของกล้ามเนื้ อจากความคิดของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าภายในจิตใจ
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และภายนอกอาจทาไปโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ผอู ้ ื่นอาจ
สังเกตการกระทานั้นได้หรื อสามารถใช้เครื่ องมือทดสอบได้
วารุ ณี สุ ดแสวง (2551 : 14) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา
ของสิ่ งมีชีวติ ที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า
อุ ไ รรั ช ต์ บุ ญ แท้ (2557 : 7) ได้ใ ห้ค วามหมายพฤติ ก รรม (Behavior) ไว้ว่า พฤติ ก รรม
(Behavior) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ จากความรู ้
ความเข้าใจความเชื่อและเจตคติของคนที่มีบทบาทต่อการแสดงออกนั้น
นริ ศรา พลอยเพ็ชร (2558 : 11) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม (Behavior)
หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่บุคคลแสดงออกมา ทั้งที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
ได้แก่ การกระทาทางกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การหยิบสิ่ งของ เป็ นต้น และปฏิกิริยาและกิจกรรมที่
ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ กระบวนการทางจิตใจ เช่น ความรู ้สึก ความคิด อารมณ์
ซึ่ งเป็ นการกระทาเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่เข้ามากระทบโดยการแสดงออกของบุคคลอาจขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ
ทัศนาวลัย ตันติ เอกรั ตน์ (2559 : 1038) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมไว้ว่าพฤติ ก รรม
หมายถึง การกระทาของบุคคลที่แสดงออกมาเมื่อมีสิ่งเร้า โดยสิ่ งเร้าที่มากระทบนั้นอาจมาจากสิ่ งเร้ า
ภายในและภายนอกที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ ทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจกระทา เช่ น การพูด การ
เขียน การอธิบาย การยืน การแสดงออกทางสี หน้า จังหวะการพูด เป็ นต้น ซึ่งเป็ นประสบการณ์ของแต่
ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรง
เมธาวี อุดมธรรมานุ ภาพ และคนอื่น (2552) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ พฤติกรรม
หมายถึ ง กิ จกรรมของบุ คคลที่ เป็ นรู ปธรรม สามารถมองเห็ นได้เช่ น การกระท าการตอบโต้ก ับ
สิ่ งแวดล้อม และกิ จกรรมภายในจิตใจที่เป็ นนามธรรม เช่ น ความคิด ความรู ้ สึก เป็ นต้นประกอบกัน
แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
ศรี วรรณ จันทรวงศ์. (2548) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม
หรื อปฏิกิริยาต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งอาจรู ้ได้โดยการสังเกตหรื อการใช้เครื่ องมือช่วยวัดพฤติกรรมรวม
ไปถึงการตอบสนองทางกล้ามเนื้ อและการทางานของต่อมต่าง ๆ ในร่ างกายอีกด้วย
ประสิ ทธิ์ ทองอุ่น (2542) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการ
บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติปฏิบตั ิ การกระทาที่แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ดว้ ยประสาททางใด
ทางหนึ่งของประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่ งสามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือ
ณรงค์ เส็งประชา (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการ
ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับมนุ ษย์หรื อ กิ ริยาอาการที่ มนุ ษย์แสดงออก หรื อปฏิ กิริยาที่ มนุ ษย์แสดงออกเมื่ อ
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เผชิ ญกับสิ่ งเร้า โดยมีรูปแบบการแสดงออก 2 รู ปแบบ คือ พฤติกรรมเปิ ดเผยหรื อพฤติกรรมภายนอก
กับพฤติกรรมปกปิ ดหรื อพฤติกรรมภายใน
Wade and Tavris (1999 : 245 ) ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติ กรรมไว้ว่า พฤติ ก รรมคื อการ
กระทาของคนเราที่สังเกตได้
Zimbardo and Gerrig (1999 : 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรมเป็ นการ
กระทาของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่สังเกตได้
Lahey (2001 : 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรมเป็ นการประพฤติปฏิบตั ิ
ของบุคคลที่สามารถสังเกตได้
สุ รีรัตน์ เตชะทวีวรรณ (2545) พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระทากิจกรรมใด ๆ ก็
ตามแบบคล้ายคลึงกันบ่อยครั้ง จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรื อของตน ความหมาย ของคาว่า
พฤติกรรมอาจจะคล้าย กับ คาว่า นิสัยแต่จะแตกต่างกันเพียงมีการแสดงออกมาให้เห็นได้ ถือว่า เป็ น
พฤติกรรมหากไม่แสดงออกมาให้เห็นเราจะเรี ยกว่านิ สัย ตรงกับภาษาอังกฤษที่วา่ Behaviour หรื อ
อเมริ กนั เรี ยกว่า Behavior ซึ่ งแปลว่า การปฏิ บตั ิตวั ความประพฤติ คุ ณสมบัติ พฤติกรรม อาการ
หรื อการแสดงออก
กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรม คือ การกระทาของบุคคลในทุกลักษณะ ทั้งที่เป็ นโดยธรรมชาติ
ทางสรี ระและที่จงใจกระทา ซึ่ งอาจจะรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั และเป็ นการกระทาที่สังเกตได้โดยอาจใช้
ประสาทสัมผัสธรรมดาหรื อใช้เครื่ องมือช่วยการสังเกต
องค์ ประกอบของพฤติกรรม
นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมไว้ดงั นี้
นริ ศรา พลอยเพ็ชร (2558 : 12-13 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมไว้วา่ พฤติกรรม
ของบุคคลจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุประสงค์ที่ทาให้เกิ ดกิ จกรรม คนเรามี
พฤติ ก รรมเกิ ด ขึ้ น ก็ เ พราะต้อ งการตอบสนองความต้อ งการของตนเอง หรื อ ต้อ งการท าตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ตนได้ต้ งั ไว้ คนเรามักมีความต้องการหลายๆอย่างในเวลาเดี ยวกัน และมักจะเลือก
สนองตอบความต้องการที่รีบด่วนก่อนความต้องการอื่นๆ
2. ความพร้ อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรื อความสามารถที่ จาเป็ นในการประกอบ
พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น
พฤติ ก รรมของทุ กคนจึ งไม่จาเป็ นต้องเหมื อนกัน และไม่ สามารถจะประกอบพฤติ กรรมได้ทุก
รู ปแบบ
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3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามักจ้ะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมีโอกาส
หรื อ สถานการณ์น้ นั ๆ เหมาะสมสาหรับการประกอบพฤติกรรม
4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแล้วคนเรา
ก็ มักจะประเมินสถานการณ์ หรื อคิดพิจารณาก่อนที่จะทาพฤติกรรมนั้นๆลงไป เพื่อให้พฤติกรรม
นั้นมีความ เสี่ ยงน้อยที่สุด และสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้มากที่สุด
5. การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้แปลความหมาย หรื อได้ประเมินสถานการณ์แล้ว
พฤติกรรมก็จะถูกกระทา ตามวิธีการที่ได้เลือกในขั้นตองของการแปลความหมาย
6. ผลที่ได้รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลที่ได้จากการกระทานั้นๆ
อาจจะตรงกับความต้องการ หรื ออาจะไม่ตรงกับความต้องการที่ตนเองได้คาดหวังไว้
7. ปฏิ กิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่ อคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ของตนเองได้ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซึ่ งเมื่อเกิ ดความผิดหวังแล้วคนๆ นั้นก็อาจจะ
กลับไปแปล ความหมายใหม่ เพื่อที่จะหาวิธีที่จะสนองความต้องการของตนเองใหม่ได้
Cronbach (1972) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้น เพราะองค์ประกอบต่อไปนี้
(1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุ ประสงค์ที่ทาให้เกิดกิจกรรม คนเรา
ต้องการทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการที่เกิ ดขึ้น กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรื อสนอง
ความต้องการได้ทนั ที แต่ความต้องการหรื อวัตถุประสงค์บางอย่าง ก็ตอ้ งใช้เวลานานจึงจะสามารถ
บรรลุความต้องการคนเราจะมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดี ยวกันและมักจะเลื อกสนอง
ความต้องการ ที่รีบด่วนก่อนและสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง
(2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดับวุฒิภาวะหรื อความสามารถที่จาเป็ นในการทา
กิ จกรรมเพื่ อสนองความต้องการคนเราไม่ ส ามารถสนองความต้อ งการได้หมดทุ ก อย่า งความ
ต้องการบางอย่างอยูน่ อกเหนือความสามารถ
(3) สถานการณ์ (Situation) เป็ นเหตุการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้เลือกทา กิจกรรมเพื่อสนองความ
ต้องการ
(4) การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป
จะต้องพิจารณาสถานการณ์ เสี ยก่อนแล้วตัดสิ นใจเลือกวิธี การที่คาดว่า จะให้ความพอใจมากที่สุด
(5) การตอบสนอง (Response) เป็ นการทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ โดยวิธีการที่ได้
เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย
(6) ผลที่ได้รับหรื อผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิ จกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการ
กระทานั้น ผลที่ ได้รับอาจตรงกับที่ คาดคิ ดไว้ (Confirm) หรื ออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมาย
(Contradict) ก็ได้
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(7) ปฏิ กิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถสนองความ
ต้องการได้ก็กล่าวได้วา่ เขาประสบความผิดหวังในกรณี อาจจะต้องย้อนกลับไปแปลความหมายของ
สถานการณ์เสี ยใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้
กล่ า วโดยสรุ ป องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรม ประกอบด้ ว ยความมุ่ ง หมายความพร้ อม
สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่ได้รับและปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง
ประเภทพฤติกรรม
การศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์จะทาให้สามารถเข้าใจมนุ ษย์ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่มกั พบว่า ปั ญหาสังคมต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้น เป็ นปั ญหา
ที่มีสาเหตุมาจากมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น การศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะทาให้ผทู ้ ี่
ศึ กษาได้เข้าใจ สามารถนาความรู ้ ขอ้ สังเกตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่ ง
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมและกระบวนการทางจิ ต ตามแนวทางนัก พฤติ ก รรมศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ เพื่อบรรยายลักษณะของพฤติกรรม เพื่ออธิ บายสาเหตุ ข อง
พฤติกรรม เพื่อทานายพฤติกรรม และเพื่อกาหนดพฤติกรรม (Plotnik. 1996: 4)
นักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทพฤติกรรมไว้ดงั นี้
การจัดแบ่งประเภทของพฤติกรรมได้มีนกั จิตวิทยาหลายคนได้แบ่งอาการแสดงออกของ
มนุษย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ศรี วรรณ จันทรวงศ์ (2548)
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็ นการกระทาการแสดงออกและกิ จกรรมที่ เป็ น
รู ปธรรม สามารถสังเกตได้ชดั เจน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสามารถสังเกต
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมื อที่ ซับซ้อน เช่ น การเคลื่ อนไหวของร่ างกาย การหัวเราะ การ
ร้องไห้เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็ นพฤติกรรมภายนอกที่ตอ้ งอาศัย
เครื่ องมื อหรื อการวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่ วยในการสังเกต เช่ น การวิเคราะห์ คลื่ นสมอง
(Electroencephalogram = EEG) ซึ่ งไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่ตอ้ งใช้เข็มนาไฟฟ้ าที่เรี ยกว่า
Microelectrode ไปสั ม ผัส กับ หนัง ศี ร ษะเพื่ อ เป็ นตัว น ากระแสไฟฟ้ า ผ่ า นเครื่ อ งขยายสั ญ ญาณ
(Amplifier) ให้ขยายขีดเป็ นเส้นคลื่นให้สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ หรื อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
น้ าตาลในเลือดก็ตอ้ งใช้เครื่ องมือวัด เป็ นต้น
2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล มีลกั ษณะเป็ น
นามธรรม ได้แก่
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2.1 พฤติกรรมที่เป็ นความรู ้สึกสัมผัส (Sensation) เช่น การเห็น การได้ยิน การได้
กลิ่น การรู ้รส การรู ้สัมผัส เป็ นต้น
2.2 พฤติกรรมที่เป็ นการเข้าใจหรื อตีความ (Interpreting) เช่น พอมนุษย์ได้ยนิ เสี ยง
สมองจะตี ความสิ่ งที่ ได้ยินให้ทราบถึ งความหมายของเสี ยงนั้น แต่ถ้าพูดภาษาที่ มนุ ษย์ไม่รู้เรื่ อง
หรื อไม่เข้าใจ มนุษย์ก็จะได้ยนิ เสี ยงในลักษณะของพฤติกรรมที่เป็ นความรู ้สึกสัมผัสเท่านั้น
2.3 พฤติกรรมที่เป็ นความจา (Remembering) หรื อสัญญา หมายถึง ความจาได้หมายรู ้ ใน
พระพุทธศาสนา ถ้าขาดข้อนี้มนุษย์ก็จะไม่มีววิ ฒั นาการมาถึงปั จจุบนั
2.4 พฤติกรรมที่เป็ นการคิด (Thinking) และการตัดสิ นใจ (Decision Making) อาจจะเป็ น
จินตนาการ การคิดหาเหตุผล หรื อการคิดฟุ้งซ่าน ด้วยกลวิธีฉายภาพจริ งเท่านั้น
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2559 : 1038) ได้กล่าวถึง ประเภทพฤติกรรมแบ่งประเภทเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
1. พฤติ ก รรมภายนอก (overt behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่ สั ง เกตได้ โ ดยชั ด เจน เป็ น
พฤติกรรมที่ สังเกตได้ เช่น การพูด การหัวเราะ การร้องไห้ร้องไห้ การเคลื่อนไหวของร่ างกาย หรื อ
แม้แต่การเต้นของ หัวใจ ซึ่งผูอ้ ื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส
2. พฤติกรรมภายในหรื อ "ความในใจ" (covert behavior) เป็ นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นจึง
จะรู ้ดี ถ้าไม่บอกใครไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู ้ได้ดี เช่น การจา การรับรู ้ การ เข้าใจ การได้กลิ่น การ
ได้ยิน การฝัน การหิ ว การโกรธ ความคิด การตัดสิ นใจ เจตคติ จินตนาการ พฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์กนั โดยพฤติกรรมภายในเป็ นตัว ตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอก
เช่น คนเราย่อมพูดหรื อย่อมแสดงกิริยาโดยสอดคล้องกับความรู ้สึกนึกคิด ภายใน ถ้าต้องการศึกษา
พฤติกรรมภายในของคนก็ตอ้ งศึกษาจากส่ วนที่สัมผัสได้คือ พฤติกรรมภายนอก เราต้องศึกษาให้
เข้าใจธรรมชาติของการคิด การตัดสิ นใจ การรับรู ้ การรู ้สึก ฯลฯ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมภายใน โดยทัว่ ไป
แล้วมักเน้นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่เกิ ดเนื่ องจากประสบการณ์ เท่านั้น ซึ่ งพฤติกรรมนั้น ๆ มี
การเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอตามระยะเวลาที่ ผ่า นไปตามความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลและสาหรั บ
การศึกษา พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตนนั้น มุ่งเน้นในการพัฒนาจิต ความคิด หรื อพฤติกรรมภายใน
เป็ นลาดับแรก เนื่ องจากพฤติกรรมภายในเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอก หากคิดดีการปฏิบตั ิก็
มักดีดว้ ย
ประสิ ทธ์ทองอุ่น (2542) กล่าวว่า ประเภทของพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
(1) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้น ที่รู้ได้
บุคคลอื่นที่มิใช่ เจ้าของพฤติกรรมที่จะไม่สามารถรับรู ้ ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออกเป็ นพฤติ ก รรม
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ภายนอก บุคคลอื่นจะรู ้ พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหนี่ งได้ก็โดยสันนิ ษฐานหรื อคาดเดา
เท่ า นั้น เอง พฤติ ก รรมภายในนั้น เป็ นกระบวนการการท างานของสมอง (Mental Process) ซึ่ ง
หมายถึง ขั้นตอนการทางานของสมองในรู ปแบบต่างๆ เช่น การคิด การตัดสิ นใจค่านิ ยม และแรง
บัน ดาลใจเป็ นต้น
(2) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมที่บุคคลอื่นนอกเหนื อจากเจ้าของ
พฤติกรรมสามารถที่จะรู ้ได้และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมยังไม่รู้ถึงพฤติกรรมนั้นของตนเอง
บุคคลอื่นจะรู ้ ได้ตอ้ งอาศัย การสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรื อใช้
เครื่ องมือ (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
กล่าวโดยสรุ ป ประเภทพฤติกรรมแบ่งประเภทเป็ น 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภายนอก
และ 2) พฤติกรรมภายใน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer behavior)
ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่
ก่อนแล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2541) อ้ า งอิ ง จาก Kotler, Philip. (1999). Marketing
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทา
ของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ
ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจและการกระทาของบุ คคลที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้า
กล่ าวโดยสรุ ปว่าพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออก
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การใช้ สิ น ค้า และบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี้
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2.ช่ วยให้ผูเ้ กี่ ย วข้องสามารถหาหนทางแก้ไ ขพฤติ ก รรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจมากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีข้ ึน
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4.เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ตรง
กับชนิดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
5.ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
Engle, Blackwe และ Miniard กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นหาและการบริ โภคใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การซึ่ งทั้งนี้ท้ งั นั้นต้องอาศัยกระบวนการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง” เสรี วงษ์มณฑา (2548) กล่าวว่าพฤติกรรมบริ โภคคือพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหาการเลือกซื้ อการใช้การประเมินผล หรื อการจัดการ
กับสิ นค้าและบริ การซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing consumer behavior) เป็ นการ
ค้นหาและวิจยั เกี่ ยวการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลัก ษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่ วยให้นกั การตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์ของการตลาด (Marketing strategies) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่า งเหมาะสมค าถามที่ ใ ช้ค ้นหาลัก ษณะพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคคื อ 6Ws, และ 1H Who?What?
Why? Where? และ How? เพื่ อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ ง ประกอบด้วยOccupants
Objects Objectives Organizations Occasion Outlets and Operations แสดงการใช้ 7 ค าถามเพื่ อหา
คาตอบ7 ประการที่ เกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
คาตอบเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและตารางที่แสดงการประยุกต์ใช้ 7Osของกลุ่มเป้ าหมาย และ
คาตอบที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อวิเคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคดัง ตารางที่ 2.1 แสดง
ค าถาม 7 ค าถาม (6Wsและ1H ) เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค (7Os)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคนอื่น ๆ: 2546)
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ตารางที่ 2.1: คาถาม 6Ws 1H เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7Os)
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in the target
market?)

2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What
does the consumer buy?)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิต
ภัฑร์ าคาการจัดจาหน่ายและ
การส่ งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมกับการตอบสนอง
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Objects) หรื อ สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค ประกอบด้วย
ต้องการจากผลิตภัณฑ์คือ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
1. คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบ 2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ (Product
ประกอบ ด้วยการบรรจุหีบห่ อ
Component)
ตราสิ นค้า รู ปแบบสิ นค้า
2. ความแตกต่างเหนื อกว่า
บริ การ คุณภาพ ลักษณะ
คู่แข่งขัน (Competitive
นวัตกรรมฯลฯ
Differentiation)
3. ผลิตภัณฑ์ควบ
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบด้วยความแตกต่าง
ผลิตภัณฑ์การบริ การพนักงาน
และภาพพจน์
คาตอบที่ตอ้ งการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย
(Occupants)
1. ทางด้านประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยา
4. พฤติกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 2.1: คาถาม 6Ws 1H เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7Os)(ต่อ)
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
(Why does the consumer
buy?)

วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
(Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเขาด้านร่ างกาย
และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษา
ถึงปั จจั ยที่มีอิทธิ ผลต่อ
พฤติกรรมซื้ อ คือ
1. ปัจจัยภายนอก หรื อ ปั จจัย
ทางจิตวิทยา
2. ปัจจัยทางสังคม
3. วัฒนธรรม
4. ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วมในการ
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
ตัดสิ นใจซื้ อ Who
(Organizations) และมี
Participates in the buying) อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบด้วย 1. ผูร้ ิ เริ่ ม 2. ผูม้ ี
อิทธิพล 3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
4. ผูซ้ ้ื อ 5. ผูใ้ ช้
Participates in the buying) ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบด้วย 1. ผูร้ ิ เริ่ ม 2. ผูม้ ี
อิทธิพล 3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
4. ผูซ้ ้ื อ 5. ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (Who โอกาสในการซื้ อ (Occasion)
does the consumer buy?) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อ
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวัน
ใดของเดือนช่วงเวลาใดของ
วันโอกาสพิเศษหรื อเทศกาล
ต่างๆ

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Product Strategies)
2. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion
Strategies) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ทางด้านการโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การ
โฆษณาและ(หรื อ)การส่ งเสริ ม
การตลาด (Advertising and
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิ พล
การตลาด (Advertising and
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิ พล
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion Strategies) เช่นทา
การส่ งเสริ มการตลาดเมื่อใดจึง
สอดคล้องกับโอกาสในการซื้ อ
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ตารางที่ 2.1: คาถาม 6Ws 1H เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7Os)
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) กลยุทธ์ช่องทางการจัด
(Where does the consumer ที่ผบู ้ ริ โภคทาการซื้ อ เช่น
จาหน่าย (Distribution
buy?)
ห้างสรรพ สิ นค้า ซุปเปอร์
Channel Strategies) บริ ษทั นา
มาร์ เก็ตบางลาพูพาหุ รัด
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาด เป้ าหมายใน
สยามสแควร์ร้านขายของชา การพิจารณาวาจะผ่านคนกลาง
ฯลฯ
อย่างไร
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
(How does the consumer (Operations) ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการตลาด
buy?)
1. การรับรู ้ปัญหา
(Promotion Strategies)
2. การค้าหาข้อมูล
ประกอบ ด้วยการขายโดยใช้
3. การประเมินผลทางเลือก พนักงานขาย การส่ งเสริ มการ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
ขาย และการประชาสัมพันธ์
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ ทางการตลาดทางตรง
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2546) การบริ หารการตลาดยุคใหม่. กรุ งเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา
โมเดลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus)ที่ทา
ให้เกิ ดความต้องการสิ่ งกระตุ ้นที่ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer's black box)ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับ
อิ ทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อแล้วจะมี การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer's response)หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer's purchase decision)จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้ อยู่ที่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus)
ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรี ยกว่า S-R
Theory โดยมีรายละเอียดดังนื้
1. สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย (Inside stimulus) และ
สิ่ งกระตุ น้ จากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุ น้ ภายนอก
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้าซึ้ งอาจ
ใช้ เ หตุ จู ง ใจซื้ อ ทางด้า นเหตุ ผ ลและใช้ เ หตุ จู ง ใจให้ ซ้ื อ ด้า นจิ ต วิ ท ยาก็ ไ ด้สิ่ ง กระตุ ้น ภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
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1.1 สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ นัก การตลาด
สามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ประกอบด้วย
1.1.1 สิ่ งกระตุ น้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) เช่ น การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้สวย
งามเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
1.1.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่ น การกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะกับผลิต
ภัณฑ์
1.1.3 สิ่ งกระตุน้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
1.1.4 สิ่ งกระตุ น้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่ น การโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่ อง การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับบุคคลทัว่ ไปเหล่านี้ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
1.2 สิ่ งกระตุน้ อื่น (Other Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ภาย
นอกองค์กรซึ่ งองค์กรควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
1.2.1 สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิ จ (Economic) อาทิเช่ น ภาวะเศรษฐกิ จรายได้ข อง
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่ งกระตุ น้ ทางเทคโนโลยี (Technological) อาทิ เช่ น เทคโนโลยีใหม่ดา้ น
ฝากถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) อาทิเช่น กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึ่งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ื อ
1.2.4 สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Culture) อาทิเช่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย
ในเทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าในเทศกาลนั้นกล่องดาหรื อ
ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อเปรี ยบเสมื อนกล่ องดา
(Black box) ซึ่ งผูผ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลมาจากปั จจัย
ต่างๆคือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ (Buyer decision process) มีข้ นั ตอนดังนี้
2.2.1 การรับรู ้ความต้องการ (Problem recognition)
2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Information search)
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2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation)
2.2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision)
2.2.5 พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ (Post purchase behavior) สามารถเขี ย นเป็ น
แบบจาลองกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค
2.3 แบบจาลองกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้น ของผูบ้ ริ โภคการรับรู ้ปัญหาการค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลการตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมหลังการซื้ อ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์.(2546) การบริ หารการตลาดยุคใหม่. กรุ งเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ
(Buyer’s purchase decisions) หมายถึงพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาของผูซ้ ้ื อหลังจากมีสิ่งกระตุน้
ซึ่งก็คือผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ (Buyer’s decision) ในประเด็นต่างๆดังนี้
3.1 การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product choice) คื อ การที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ
3.2 การเลื อกตราสิ นค้า (Brand choice) คื อการที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกซื้ อตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง
3.3 การเลื อกผูข้ าย (Dealer choice) คื อการที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกผูข้ ายเพื่อซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักคานึงถึงสถานที่ขาย และการบริ การ
3.4 เวลาในการซื้ อ (Purchase timing) คือการที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกเวลาและ
ระยะเวลาเพื่อซื้ อสิ นค้าหนึ่งๆ
3.5 ปริ มาณการซื้ อ (Purchase amount) คือการที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกปริ มาณสิ นค้าที่
ต้องการซื้ อในครั้งหนึ่งๆ
ทฤษฎีโครงสร้ างการหน้ าทีน่ ิยม (Structural-Functional Theory)
ทฤษฎี โครงสร้ างการหน้าที่ นิยมของมาลี นอฟสกี้ (Malinowski. 1884-1942) ได้นาเสนอ
แนวคิดหลักของทฤษฎีการหน้าที่นิยมคือ วัฒนธรรมสนองความต้องการจาเป็ นของปั จเจกบุคคล
วัฒนธรรมเติบโตมาจากความต้องการจาเป็ น 3 ประเภทของมนุษย์ คือ
1. ความต้อ งการจ าเป็ นพื้ น ฐาน (Basic Biological and Psychological Needs) เป็ นความ
ต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวติ อยู่ เช่น
ต้องการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม การพักผ่อน การเจริ ญเติบโต การสื บพันธุ์ เป็ นต้น
2. ความต้องการจาเป็ นด้านสังคม (Instrumental Needs) จะเกี่ยวกับเรื่ องการร่ วมมือกันทาง
สังคมเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและทาให้ร่างกายได้รับการตอบสนองความต้องการจาเป็ นเบื้องต้นได้
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เช่ น การแบ่ ง งานกันท า การแจกจ่ า ยอาหาร การป้ องกันภัย การผลิ ตสิ นค้า การบริ ก ารและการ
ควบคุมทางสังคม
3. ทางด้านจิตใจ เช่น ความต้องการสงบทางใจ ความกลมกลืนกันทางสังคมและเป้ าหมาย
ชีวิต ระบบสังคมที่สนองความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ความรู ้ กฎหมาย ศาสนา นิยายปรัมปรา ศิลปะ
และเวทมนตร์ คาถาโดยทัว่ ไปเวทมนตร์ คาถาทาหน้าที่ที่ทาให้คนรู ้สึกอบอุ่นใจเพราะงานบางอย่าง
ที่มนุษย์ทาค่อนข้างยากลาบากและมนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดผลอย่างไรบ้าง ทาให้เกิด
ความไม่มนั่ ใจจึงต้องพึ่งเวทมนต์คาถาให้ช่วยเพื่อทาให้เกิ ดความมัน่ ใจมากขึ้น ส่ วนนิ ยายปรัมปรา
มักให้อานาจชนชั้นปกครองและให้ค่านิยมทางสังคม
มาลีนอฟสกี้ ย้าว่าวัฒนธรรมทุกด้านมีหน้าที่ตอ้ งทา คือ การตอบสนองความต้องการจาเป็ น
ของมนุ ษย์อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้ง 3 อย่าง ดังกล่าวแล้ว ส่ วนต่างๆ ของวัฒนธรรมมีหน้าที่ เพื่ อ
สนองความต้องการที่จาเป็ นของปั จเจกชนในสังคมนั้นๆ แนวความคิดดังกล่าวจึงเป็ นหลักสาคัญใน
การนามาใช้วเิ คราะห์พฤติกรรมของคนในสังคมทั้งหมดของแต่ละวัฒนธรรม (มาริ สา
โกเศยะโยธิน. 2546 : 11)
Radcliffe-Brown (ทรงคุณ จันทจร. 2553 : 21-22 ; อ้างอิงมาจาก Radcliffe-Brown. 1952 :
254) ได้อธิ บายการมองสังคมโดยเปรี ยบเที ยบกับสิ่ งมี ชีวิต (Organism) ที่ ว่าคนเราประกอบด้วย
ระบบการทางานของอวัยวะต่างๆ ซึ่ งแต่ละระบบก็มี “โครงสร้ าง” และ“หน้าที่ ” ของตัวเองหาก
ระบบใดๆ หยุดทาหน้าที่จะทาให้ร่างกายเกิ ดอาการผิดปกติสังคมก็เช่ นเดียวกันก็ประกอบไปด้วย
ระบบต่างๆ เช่ น ระบบครอบครัวเศรษฐกิ จศาสนาการเมือง เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละระบบก็มีโครงสร้าง
ทางสังคม (Social Structure) ในแต่ละระบบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงสร้ างจะประกอบไปด้วย
“สถาบัน ” (Institutions) ต่ า งๆ เช่ น ระบบศาสนาจะประกอบด้วยพิธีก รรมความเชื่ อองค์กรทาง
ศาสนาเป็ นต้นซึ่ งแต่ละสถาบันจะต้องทาหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้ระบบดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระบบต่างๆ ของสังคมจะทางานอย่างประสานสอดคล้องกันเพื่อรักษาดุลยภาพ (Equilibrium) ของ
สังคมเอาไว้
นอกจากนี้ Radcliffe-Brown ยังเสนอว่า การศึกษาโครงสร้างสังคม (หรื อความสัมพันธ์ของ
คนในสังคม) โดยดูจากหน้าที่ของพฤติกรรมต่างๆ ว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นและ
รักษาความสมดุลของสังคมได้อย่างไร โดยเขาให้ตวั อย่างของการอธิบายพิธีกรรมความเชื่อและเทพ
นิยายต่างๆ ของชาวอันดามันว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบศาสนา ซึ่งมีหน้าที่เสริ มสร้างความรู ้สึกเป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกันของคนในสังคมพิธีกรรมช่ วยเสริ มสร้ าง “อารมณ์ร่วม” และช่วยควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิ กสังคมให้อยูใ่ นกรอบของจารี ตประเพณี กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือพิธีกรรมมีหน้าที่
หลักในการช่ วยบารุ งรักษาความสามัคคีกลมเกลี ยวระหว่างสมาชิ กในสังคม ส่ วนการตอบสนอง
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ทางด้า นจิ ตใจนั้นเป็ นหน้า ที่ รองลงมาจากพิ ธี ก รรม (ยศ สันตสมบัติ . 2556 : 35 ; อ้างอิ งมาจาก
Radcliffe-Brown. 1940 : 45-46)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เป็ นทฤษฎีที่เน้นอิทธิ พลของกลุ่มหรื อโครงสร้างหน่วยงานที่มีต่อ
การปรับปรุ งวิถีการปฏิบตั ิ งานของกลุ่มหรื อหน่วยงานหากกฎระเบียบที่เหมาะสม ทาให้สมาชิ กใน
หน่วยงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อหน่ วยงาน ในขณะเดียวกัน
สมาชิ ก ในหน่ ว ยงานต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามสถานภาพและบทบาทตลอดจนบรรทัด ฐานค่ า นิ ย มของ
หน่ ว ยงานนั้น ๆ อย่า งเคร่ ง ครั ด ทฤษฎี โ ครงสร้ า งหน้า ที่ ส นใจความต้อ งการของปั จ เจกบุ ค คล
(ผูก้ ระท า) และโครงสร้ า งขนาดใหญ่ เช่ นสถาบันสั ง คมค่ า นิ ย มทางวัฒนธรรมที่ เกิ ดขึ้ นมา เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ รวมทั้งเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะกลไกเพื่อขจัดความ
ขัดแย้งในความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ระบบสั ง คมคื อ ระบบที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ผู ้ก ระท าที่ ห ลากหลายที่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ น
สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ ง ผูก้ ระทาเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของเขาให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ และความสัมพันธ์ที่เขามีต่อกันนั้นถูกตีกรอบโดยระบบของบรรทัดฐานที่ เขามี
ร่ วมกัน หรื อถูกกาหนดโดยวัฒนธรรมโดยเขาได้นาเอาแนวคิดการกระทาทางสังคมมาวิเคราะห์การ
กระทาระหว่างกันขององค์ประกอบย่อยของระบบสังคม จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. ทุกสังคมจะมีโครงสร้างต่างๆเป็ นระบบ
2. ภายใต้ระบบใหญ่จะประกอบไปด้วยระบบย่อย ถ้าระบบใดไม่ทาหน้าที่หรื อทาหน้าที่
เบี่ ยงเบน ก็ทาให้ระบบย่อยอื่ นมี การปรั บสมดุ ลเดิ ม โดยอาศัยปั จจัย ภายนอกในการปรั บ เปลี่ ย น
ระบบแนวทางการนาแนวคิดจากทฤษฎี โครงสร้ างหน้าที่ ควรเน้นการปรับปรุ งโครงสร้ างของ
องค์การตลอดจนสายบังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ใน
ปั จจุบนั เพื่อให้สมาชิ กในหน่วยงานนั้นๆ ปรับตัวเข้ากับสังคมในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม ควรจัด
ให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่การงานที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง
ไป ตามกระแสของสังคม
การใช้ประโยชน์ของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม
ทรงคุณ จันทจร (2553 : 30–32) ได้กล่าวถึง การใช้ประโยชน์ของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
นิยมดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ คือ
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1) เกี่ยวกับองค์กรที่ทางาน สามารถนาโครงสร้ างหน้าที่ใช้เป็ นแนวทางจัดแบ่งส่ วนต่างๆ
ภายในองค์กร
2) เกี่ ยวกับการจัดองค์การ (Organizing) โดยการนาหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ คล้ายคลึ งกันมา
รวมเป็ นฝ่ ายเดียวกัน
3) เกี่ยวกับการฝึ กอบรมก่อนประจาการระหว่างประจาการเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ
4) การเตรี ยมกฎระเบียบ วิธีการทางาน หรื อเรี ยกว่า วัฒนธรรมองค์การ สาหรับเจ้าหน้าที่
ซึ่ งรวมถึงจัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้สอบงานที่จาเป็ นอาจรวมเรี ยกว่า Enablement ทา
ให้บุคลากรสานักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง
สาหรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานสานักงาน เช่น อาชี พประมง อาชี พทานาทาไร่ อาชี พกรรมกร ก็
ยังเกี่ยวกับองค์การอยูบ่ างส่ วนก็สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
2. การใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมเป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต คือ
1) สถานภาพและบทบาท สังคมสมัยใหม่ลว้ นแต่จดั ช่ วงชั้นเป็ นแบบชนชั้น (Social Class
System) เริ่ มจากการที่แต่ละคนจะต้องมีสถานภาพและบทบาทที่สอดคล้องกับสถานภาพชี วิตก็จะ
ราบรื่ นเรี ยบร้อย
2) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) สมาชิ กของสังคมทุกคนจะต้องได้รับการเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมของสัง คมอื่ น การขัดเกลาทางสังคมจะท าให้ส มาชิ ก ของสังคมรู ้ จกั สถานภาพและ
บทบาทต่าง ๆ ของคนในที่ต่าง ๆ ของสังคมกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะประกอบด้วย การ
กระทาระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ภาษา (Language) ความรัก (Affection)
3) องค์ก ารทางสั ง คม (Social Organization) เป็ นเรื่ อ งของกระบวนการจัด ระเบี ย บทาง
สังคม (Process) และกลุ่มเป็ นระเบียบ (Organized Group) ส่ วนกลุ่มที่ได้รับการจัดระเบียบแล้วใน
สั ง คมหนึ่ ง กลุ่ ม สั ง คม (Social Group) ครอบครั ว (Family) ชุ มชน (Community) ชนชั้น (Social
Class) และสมาคม (Association)
4) สถาบันสังคม (Social Institution) เป็ นเรื่ องของกฎระเบียบสังคมที่มนุ ษย์ได้สร้างขึ้นใน
กระบวนการจัด ระเบี ย บที่ ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น กฎระเบี ย บสั ง คมเหล่ า นี้ ถู ก จัด เป็ นกลุ่ ม ๆ หรื อ
หมวดหมู่ใช้เฉพาะหน้าที่ รวม 10 กลุ่ม เรี ยกว่าสถาบันสังคม
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎี โครงสร้ างหน้าที่นิยม เป็ นโครงสร้ างของสังคมที่ เสมือนร่ างกายที่
ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และเป็ นหน้าที่ของสังคม คือ การทาหน้าที่ของอวัยวะส่ วนต่างๆ ของ
ร่ างกายโดยแต่ละส่ วนของร่ างกายจะช่วยเหลื อและเกื้ อกูลกัน เพื่อให้ท้ งั ระบบมีชีวิตดารงอยู่ได้มี
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ความสาคัญในการวิเคราะห์ความต้องการที่จาเป็ น 3 ด้านของมนุษย์ ได้แก่ ด้านความจาเป็ นพื้นฐาน
ด้านสังคมและด้านจิตใจ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมมีความเชื่ อว่า สังคมประกอบด้วยโครงสร้างที่
เป็ นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบมีหน้าที่แตกต่างกันไป ในการพัฒนาชุ มชนจึงต้องเน้น
โครงสร้ างของชุ มชนอันได้แก่ บุ คคล กลุ่ ม และองค์กร โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันมี การปรั บตัวใน
ลักษณะบูรณาการให้ทุกคนมีส่วนร่ วมและปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนให้เต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาชุ มชน
ของตนเองต่อไป
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation)
มาสโลว์ (Maslow. 1970 : 15-22) ได้อธิ บ ายพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์น้ ันจะถู ก ผลัก ดันด้วย
ความต้องการที่ จาเป็ นตามลาดับขั้น (The Basic Need Hierarchy) โดยกล่ าวว่าความต้องการของ
มนุ ษย์น้ นั มีหลายอย่าง และความต้องการเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุ ด ความต้องการใดที่เกิดขึ้นแล้ว หาก
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ความต้องการนั้นก็จะยังคงมี อยู่ต่อไป และจะไปผลักดัน
พฤติกรรมของมนุ ษย์ตลอดเวลา จนเป็ นเหตุทาให้ความต้องการในขั้นต่อไปเกิ ดขึ้นได้ยากอี กด้วย
แต่เมื่อความต้องการนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอหรื ออยู่ในระดับที่มีความพึง พอใจ
(Satisfy) แล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นอื่น ๆ อีกต่อไปตามลาดับ อาจจะกล่าวได้วา่ เมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้นแล้วมนุ ษย์ก็จะมีความต้องการขั้นอื่น ๆ เข้ามาแทนที่
หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้วา่ ความต้องการในระดับต่าเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ในระดับสู งก็จะเข้าไปแทนที่ และจะพัฒนาขึ้นตามลาดับ ความต้องการที่จาเป็ นเหล่านี้ จะเรี ยงลาดับ
จากต่ าไปสู่ ระดับสู ง โดยแบ่งลาดับความต้องการที่จาเป็ นของมนุ ษย์ไว้ 5 ขั้นดังนี้ . (Lahey. 2004 :
383)
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ และสิ่ งที่มีความจาเป็ นที่สุดของการดารงชี วิต เป็ นความต้องการทางด้านร่ างกาย ได้แก่ น้ า
อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม การพักผ่อน ความต้องการในการขับถ่าย ความต้องการที่
จะต้องได้รับการบาบัดทางเพศ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและเป็ นไปอย่าง
สม่าเสมอ ถ้าหากร่ างกายไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นนี้แล้วชีวติ ก็ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (The Safety Needs) เมื่อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของร่ างกายแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็จะเข้ามาแทนที่ มนุ ษย์มีความต้องการที่จะ
ได้รับการตอบสนองในด้านความปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชี วติ ซึ่ งถือว่า
เป็ นธรรมชาติโดยทัว่ ไปของมนุษย์
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ขั้นที่ 3 ความรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของและความต้องการความรั ก (The Belongingness and Love
Needs) เมื่ อความต้องการสองขั้นแรกของมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่ อยู่ใน
ระดับที่ สูงกว่าก็จะเข้ามาแทนที่ และครอบงาพฤติ กรรมของบุ คคล เพื่อให้ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการนั้น ความต้องการในขั้นนี้ก็คือ ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความต้องการความรักนับถือ
ตั้งแต่พ่อแม่ ญาติ พี่นอ้ ง สามีหรื อภรรยา เพื่อนฝูง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชี วิตของตน
ความต้อ งการในขั้น นี้ เป็ นความต้อ งการที่ ม นุ ษ ย์ต้อ งการที่ จ ะให้ บุ ค คลอื่ น ยอมรั บ หรื อ เห็ น
ความสาคัญของตนเอง
ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรื อได้รับเกียรติจากสังคม (The Esteem Needs)
ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องชมเชยจากสังคม หรื อต้องการได้รับเกียรติจากสังคม ในขั้นนี้ ถือ
เป็ นความต้องการทางสังคมอย่างหนึ่ ง กล่าวคือ เป็ นความต้องการที่ตอ้ งการให้สังคมยอมรับตนเอง
และเพื่อนตนเองจะได้มีหน้ามีตาในสังคม
ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จตามความนึกคิด (The Self – actualization Needs)
ความต้องการในขั้นที่ 5 นี้ เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการพิเศษ คนธรรมดา
ทัว่ ไป ถ้าได้รับการตอบสนองในขั้นนี้ ได้ ก็จะได้รับการยกย่องจากสังคมเป็ นพิเศษ เช่น ความต้องการ
ที่อยากจะเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงของโลก ความต้องการที่อยากจะเป็ นนายกรัฐมนตรี หรื อ
ประธานาธิ บดี อยากจะเป็ นนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงของโลกหรื อของประเทศ ซึ่ งความต้องการในขั้นนี้ แต่
ละคนก็จะมีความรู ้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไป (สุ นนั ท์ สี พาย และสมประสงค์ เสนารัตน์ : 2551)

ที่มา : Abraham Maslow. 1970 : 38
ภาพที่ 2.1 ลาดับชั้นความต้องการ
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กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ เพราะมนุ ษย์มีความต้องการ ความปรารถนา
และได้รับสิ่ งที่ มีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่ านี้ จะเรี ยบลาดับขั้นของความต้องการ
ตั้งแต่ข้ นั แรกไปสู่ ความต้องการขั้นสู งขึ้นไปตามลาดับ ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ขั้นได้แก่ 1) ความต้องการ
ทางกายภาพ 2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการ
ได้รับการยกย่องสรรเสริ ญในสังคม และ 5) ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ
ข้ อมูลเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยสยาม
1. ประวัติความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย
ได้รับการริ เริ่ มขึ้นเมื่อพ.ศ.2508 และได้สถาปนาอย่างเป็ นทางการ เมื่อพ.ศ.2516 โดยอาจารย์ ดร.
ณรงค์ มงคลวนิ ช ใช้ชื่อเดิ มว่า "วิทยาลัยเทคนิ คสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็ น "มหาวิทยาลัยเทคนิ คสยาม" และเปลี่ ยนชื่ อเป็ น "มหาวิทยาลัยสยาม" ในลาดับต่อมา โดย
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี พ ลอากาศเอกชลิ ต พุ ก ผาสุ ข องคมนตรี เป็ นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็ นอธิการบดี
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีนกั ศึกษารวมกว่า 15,000 คน มีนกั ศึกษานานาชาติกว่า 300 คน
จากกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก เปิ ดดาเนิ นการเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก ทั้งหลักสู ตรภาษาไทยและหลักสู ตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้ นกว่า 50 หลักสู ตร โดยแบ่ง
ออกเป็ น 13 คณะ คือ 1) คณะบริ หารธุ รกิจ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) คณะนิติศาสตร์ 4) คณะศิลป
ศาสตร์ 5) คณะนิเทศศาสตร์ 6) คณะวิทยาศาสตร์ 7) คณะพยาบาลศาสตร์ 8) คณะเภสัชศาสตร์ 9)
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 10) วิ ท ยาลัย นานาชาติ 11) วิ ท ยาลัย ศิ ล ปิ นแห่ ง เอเชี ย 12) คณะ
แพทยศาสตร์ และ 13) บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 75,000 คน
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็ นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ
(International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิ การบดี ระหว่างประเทศ (International
Association of University Presidents) ซึ่ ง อธิ ก ารบดี ไ ด้รับ เกี ย รติ ใ ห้เป็ นกรรมการบริ หารสมาคม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปั จจุบนั และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิกของสมาคม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (The Association of South East Asian
Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบัน การศึ ก ษาด้า นการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวแห่ งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึ กอบรมและพัฒนาองค์กรแห่ งภาคพื้นเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็ น
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พันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนากว่า 54 สถาบันทัว่ โลก (วิกิพี
เดีย มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)
2. สถานที่ต้ งั มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
10160 (วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)
3. ปรัชญา / ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์นกั ศึกษา / เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สยาม มี ป รั ช ญา / ปณิ ธ าน / วิ สั ย ทัศ น์ / พัน ธกิ จ / อัต ลัก ษณ์ นัก ศึ ก ษา /
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ (วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)
3.1 ปรั ช ญา มหาวิ ทยาลัยสยามสถาปนาขึ้ นโดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อสนองความ
ต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความเป็ น
เลิศทางวิชาการและมีทกั ษะขั้นสู งในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริ ยธรรม โดยมีปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย คือ ปญฺญา นรานํ รตฺน ํ ซึ่ งมีความหมายว่า “ปั ญญาเป็ นรัตนะของนรชน” " Wisdom is
an invaluable asset of mankind "
3.2 ปณิ ธาณ ด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยามดังกล่าว นาไปสู่ การกาหนดปณิ ธาน
ของมหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยสยามมุ่ งมัน่ จัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นผูใ้ ช้ปั ญญาในการ
ดารงชีวติ และมีความเป็ นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ”
3.3 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสยามเป็ นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศและ
ภู มิ ภาค โดยมุ่ ง เน้นความเชื่ อมโยงกับ ภาคอุ ตสาหกรรมและพานิ ช ยกรรม ตลอดจนความเป็ น
นานาชาติ
3.4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยสยามเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู ้ มีทศั นคติ และสมรรถภาพ
ในการประกอบวิชาชี พให้สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความ
เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในการดาเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัย จะส่ งเสริ มการวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความ ร่ วมมือกับเครื อข่ายชุ มชนและสถานประกอบการ
อย่างใกล้ชิด
3.5 อัตลักษณ์นกั ศึกษา “ซื่ อสัตย์ ใฝ่ รู ้ คู่วสิ ัยทัศน์สากล”
3.6 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรี ยมตัวสู่ อาชี พ
ในบรรยากาศของการอยูร่ ่ วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
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4. ตราสัญลักษณ์
ตราประจ ามหาวิ ทยาลัยสยามประกอบด้วย ฟั นเฟื อง แผนที่ ประเทศไทย และเรื อใบมี
ความหมายว่ า สถาบันที่ ข ับ เคลื่ อนและผลัก ดันให้ ป ระเทศไทยก้าวหน้ า ถาวรสื บ ไป (วิ กิ พี เดี ย
มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)

ภาพที่ 2.2 ตราประจามหาวิทยาลัยสยาม
5. สี ประจามหาวิทยาลัย
สี ประจามหาวิทยาลัยคือ สี เหลือง-น้ าตาล โดยมีความหมายว่า สี เหลื อง หมายถึ ง ปั ญญา
ส่ วนสี น้ าตาล หมายถึง ความรู ้ความเชี่ ยวชาญ สอดคล้องกับคาขวัญของมหาวิทยาลัยที่วา่ "ปั ญญา
เป็ นรัตนของนรชน" (วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)
6. ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้น ไม้ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ ต้น หู ก วางซึ่ งเป็ นต้น ไม้ที่ มี อ ยู่ เ ป็ นจ านวนมากใน
มหาวิทยาลัยสยาม ในฤดูผลัดใบจะมีใบสี เหลื องและผลสี น้ าตาล ซึ่ งสอดคล้องกับสี ประจาประจา
มหาวิทยาลัย (วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม. 2561 : เว็บไซต์)
7. หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยสยามมีหลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 2.1 หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล (ต่อเนื่อง)
คณะบริหารธุรกิจ
ปริ ญญาเอก หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
โครงการนานาชาติ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารอุ ต สาหกรรมบริ ก าร (หลัก สู ต ร
นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ตารางที่ 2.1 หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน่ และสื่ อสร้างสรรค์
คณะศิลปศาสตร์
ปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ปริ ญญาโท หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสั น ติ ภ าพศึ ก ษาและการฑู ต (หลัก สู ต ร
นานาชาติ)
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
คณะนิติศาสตร์
ปริ ญญาโท หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
ปริ ญญาโท หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อดิจิทลั
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการแสดง
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ตารางที่ 2.1 หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะเภสั ชศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยศิลปะการแสดง
ปริ ญญาตรี หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ประจาปี การศึกษา 2559
8. จานวนนักศึกษา
ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยามมีนกั ศึกษาจานวนทั้งสิ้ น 9,343 คน เป็ นนักศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี 8,520 คน ระดับปริ ญญาโท 650 คน และระดับปริ ญญาเอก 173 คน โดยจาแนก
ตามคณะวิชา ดังตารางที่ 2 (ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ประจาปี การศึกษา 2559)
ตารางที่ 2.2 จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โท และเอก จาแนกตามคณะวิชา
จานวนนักศึกษา
คณะวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
907
47
5
คณะบริ หารธุ รกิจ
1,817
455
51
คณะศิลปศาสตร์
1,466
86
117
คณะนิเทศศาสตร์
1,259
3
คณะนิติศาสตร์
253
59
คณะวิทยาศาสตร์
343
คณะพยาบาลศาสตร์
534
-

รวม
959
2,323
1,669
1,262
312
343
534
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ตารางที่ 2.2 จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โท และเอก จาแนกตามคณะวิชา (ต่อ)
คณะเภสัชศาสตร์
341
341
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
487
487
โครงการนานาชาติ
759
759
คณะแพทยศาสตร์
190
190
วิทยาลัยศิลปะการแสดง
164
164
รวม
8,520
650
173
9,343
หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักทะเบียนและวัดผล ปี การศึกษา 2559 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
ณิ ชาภา กุณวงศ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของประชาชน
ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผน
การเงิ นส่ วนบุ ค คลของประชาชนตาบลบ้า นดง อาเภอแม่ เมาะ จัง หวัดล าปาง โดยท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จานวน
370 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ไคสแควร์
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชี พรับจ้าง มีจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนระหว่าง 3-4 คน มี
การศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิ น 5,000 บาท และมีรายจ่ายต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการ
วางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คล โดยมี ก ารวางแผนการเงิ นประจาเดื อ นมากที่ สุด ให้เหตุ ผลที่ มี ก าร
วางแผนทางการเงินเพื่อทาให้เกิ ดความมัน่ คงในชี วิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล คือ สื่ อโทรทัศน์/วิทยุ และใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองในการวางแผนการเงินในการวาง
แผนการบริ โภคและอุปโภคเกี่ยวกับด้านการใช้จ่ายเกี่ ยวกับด้านอาหารการกิ นมากที่สุด มีการวาง
แผนการซื้ อหรื อครอบครองสิ นทรัพย์เกี่ยวกับการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ (บ้าน ที่ดิน) มีหนี้สินจากการ
กู้ ยื ม จากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ และต้อ งการออมและการลงทุ น ในเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ โดยอัต รา
ผลตอบแทนที่ ต้อ งการจากการเงิ น ออม หรื อการลงทุ น ควรอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 4-6 ส าหรั บ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินเนื่ องมาจากมีรายได้ไม่แน่นอนมากที่สุด และส่ วนใหญ่
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ไม่แน่ใจถึงประโยชน์ของการวางแผนการเงินช่วยให้บรรลุเป้ าทางการเงินจากการศึกษา พบว่า อายุ
อาชี พ และรายได้ มี ความสัมพันธ์ กบั การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ ค คล ประจาวันประจาสัป ดาห์
ประจาเดือนและประจาปี
วิไลลักษณ์ เสรี ตระกูล (2557) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปัจจัยในการทานายพฤติกรรมการออม
ของนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และ
ปัจจัยในการทานายพฤติกรรมการ ออมของนักศึกษา ปัจจัยที่นามาพิจารณาประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงิน ของครอบครัว เงินที่ได้รับจากผูป้ กครอง ทัศนคติของนักศึกษา
ที่มีต่อการออมและการใช้จ่าย โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในเขต กรุ งเทพมหานครจานวน 455 คน
ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก ศึ ก ษาร้ อ ยละ 73 มี ก ารออมเงิ น และเก็ บ เงิ น ออมด้ว ยวิธี ก ารฝาก
ธนาคาร โดยจะออมไว้ประมาณร้อยละ 10-25 ของรายได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยแบบโลจิ สติ คทวิพบว่า การที่ นักศึ กษามี ทศั นคติ ที่ดีต่อการออมเป็ นปั จจัยที่ ส่ง เสริ ม
พฤติกรรมการออมของนักศึกษา ในขณะที่การมีทศั นคติชอบการใช้จ่ายและการมีทศั นคติไม่สนใจ
เงิ นทองมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา ส่ วนเพศ ระดับการศึกษาของบิดา ฐานะ
ทางการเงิ นของครอบครัวและเงินที่ได้รับจากผูป้ กครองไม่มีผลในการทานายพฤติกรรมการออม
ของนักศึกษา
ญาณิ ศา เผือ่ นเพาะ และพิทกั ษ์ ศิริวงศ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การให้ความหมาย รู ปแบบและ
กระบวนการออมของนักศึ กษาระดับมหาบัณฑิ ต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาการให้ค วามหมาย รู ปแบบ และ
กระบวนการออมรวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการ
ประกอบการ คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากรเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research“การสร้างทฤษฎีฐานราก” เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระดับลึก การสังเกตและ
จดบันทึก การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการแปลความและ
ตีความข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 18 คน
ผลการการศึกษาพบว่า 1) การให้ความหมายคาว่า “การออม” คือ (1) การแบ่งเงินส่ วนหนึ่ ง
จากรายได้เพื่อเก็บไว้ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต (2) การเก็บเงิ นส่ วน
หนึ่งจากรายได้เพื่อเอาไว้เป็ นทุนและบริ หารจัดการทุนนั้นให้งอกเงย เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การลงทุน ทาธุ รกิจส่ วนตัว (3) การสร้างวินยั ในการเก็บเงิน รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่จะใช้
สร้างหลักประกันให้แก่ตนเอง ครอบครัวและเป็ นทุนการศึกษาของบุตร (4) การแบ่งเงินส่ วนหนึ่ ง
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จากรายได้เพื่อเก็บไว้ สาหรั บซื้ อทรั พย์สินในอนาคตและ (5)การประหยัด รู ้ จกั เก็บเงิ นไว้ใช้ซ้ื อ
สิ่ งของที่อยากได้และจาเป็ น 2) รู ปแบบการออมเงินมี 2 รู ปแบบ คือ (1) รู ปแบบการออมที่เลือกตาม
ความสมัครใจ และ (2)รู ปแบบที่ ได้การสนับสนุ นจากหน่ วยงานหรื อครอบครั ว 3) กระบวนการ
ออม มี 2 รู ปแบบ คือ (1) กระบวนการออมแบบ มีการวางแผน และ2.กระบวนการออมแบบไม่มี
การวางแผน 4) ปั ญหาและอุปสรรคในการออม คือ 1.ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับรายได้หลัก
(2) การใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผน (3) ปั ญหาเกิ ดจากคนใกล้ชิด (4) การวางแผนการออมไม่รอบคอบ
และ (5) ค่าใช้จ่ายไม่แน่นอน
พิจิตรา ก้องกิ ตติงาม (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการวางแผนทางการเงินเพื่อที่ อยูอ่ าศัยของ
บัณฑิ ตจบใหม่จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั เริ่ มมีผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริ มทรั พย์ทา
การตลาดเจาะกลุ่มคนทางานรุ่ นใหม่หลังพบว่าเป็ นตลาดที่มีความต้องการสู ง และมีพฤติกรรมการ
ซื้ อเปลี่ยนไปจากในอดีต งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และที่อยู่
อาศัยในปั จจุบนั ของบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงแนวคิดการวางแผนด้านที่อยูอ่ าศัยและการวางแผนทาง
การเงินเพื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัย ตลอดจนปั จจัยที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อ
ซื้ อที่ อยู่อาศัย โดยเก็บข้อมู ลด้วยแบบสอบถามจากบัณฑิ ตจบใหม่จากจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2557 จานวน 400 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) กลุ่ ม บัณ ฑิ ต จบใหม่ ส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาและปั จ จุ บ ัน อาศัย อยู่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในบ้า นเดี่ ย ว มี ส ถานะเป็ นผู ้อ าศัย มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน ยังไม่มีหนี้ สิน และมีรายได้รวมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 25,000 บาทต่อเดือน ส่ วนใหญ่มีการออม
เงิ นเพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ขณะที่ การออมเพื่อการซื้ อที่ อยู่อาศัยเป็ นวัตถุ ประสงค์ลาดับที่สาม
ทั้งนี้ เมื่ อแบ่งกลุ่ มบัณฑิ ตจบใหม่เป็ น 4 กลุ่ มตามลักษณะการถื อครอบที่อยู่อาศัยคื อกลุ่มเจ้าของ
กลุ่มผูเ้ ช่า กลุ่มผูอ้ าศัย และกลุ่มผูอ้ าศัยสวัสดิการ พบว่ากลุ่มผูเ้ ช่า และผูอ้ าศัยบ้านพักสวัสดิการส่ วน
ใหญ่มีภูมิลาเนามาจากจังหวัดอื่นๆ และปั จจุบนั อาศัยในห้องแบ่งเช่า และคอนโดมิเนี ยมตามลาดับ
ทั้ง นี้ ร้อยละ 82 มี ค วามต้องการซื้ อที่ อยู่อาศัย ก่ อนรถยนต์ 2) บัณฑิ ตจบใหม่ มี ก ารวางแผนทาง
การเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ร้อยละ 65 มีแนวคิดในการวางแผนที่อยูอ่ าศัยในอนาคต
มีความรู ้ดา้ นการวางแผนทางการเงินระดับปานกลาง ขั้นที่ 2 ร้อยละ 56 มีรายได้และอาชี พที่มนั่ คง
ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน มี ล ัก ษณะงานเป็ นพนัก งานธุ ร การ/เลขานุ ก าร/ติ ด ต่ อ
ประสานงาน และวิศวกร ขั้นที่ 3 ร้อยละ 54 เป็ นผูท้ ี่ลงมือออมเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย ส่ วนใหญ่ฝากออม
ทรัพย์กบั สถาบันการเงิน ขณะที่กลุ่มผูเ้ ช่าและผูอ้ าศัยบ้านพักสวัสดิการใช้การฝากประจาหรื อออม
ทรัพย์พิเศษ ทั้งนี้ กลุ่มที่มีสัดส่ วนการออมเพื่อที่อยูอ่ าศัยมากที่สุดคือกลุ่มผูอ้ าศัย รองลงมาคือกลุ่มผู ้
เช่า สาหรับขั้นที่ 4 มีการวางแผนเพื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยร้อยละ 28.7 วางแผนจะซื้ อที่
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อยูอ่ าศัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปนับจากปั จจุบนั ขณะที่ร้อยละ 25.3 วางแผนจะซื้ อที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 5 ปี นับ
จากปั จจุบนั เน้นคอนโดมิเนียมที่อยูใ่ กล้รถไฟฟ้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทั้งนี้งานวิจยั นี้
ไม่ครอบคลุ มถึ งการวางแผนขั้นที่ 5 เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนของการซื้ อที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณาจาก
จานวนเงิ นออมเพื่อที่ อยู่อาศัย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะซื้ อ และอุ ปทานที่ อยู่อาศัยที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั
พบว่ากลุ่มผูเ้ ช่ าเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการซื้ อที่ อยู่อาศัยมากที่สุด 3) ความสม่าเสมอของรายได้
(อาชี พ) ระดับรายจ่าย และระดับความรู ้ดา้ นการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยสาคัญ
ต่อการวางแผนทางการเงิ น โดยเฉพาะเรื่ องสัดส่ วนเงิ นออมเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ อตั ราดอกเบี้ยเงิ น
ฝากสู ง การสร้างแรงจูงใจของภาครัฐและเอกชนเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ การออม ส่ วนอุปสรรคคือการ
ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย
จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มบัณฑิตจบใหม่เกินกว่าครึ่ งเริ่ มมีการวางแผนและเริ่ มลงมือ
ออมเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัยในอนาคตแล้ว นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับนโยบายสนับสนุ นจากภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิ นใน
การส่ งเสริ ม และให้ความรู ้ในการวางแผนทางการเงิ นเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงผูป้ ระกอบการในการ
เตรี ยมอุปทานที่อยูอ่ าศัยให้สอดรับกับอุปสงค์ในอนาคต
พิชามญชุ์ ศรี สุวรรณ และคณะ (2558) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
การบริ หารการเงิ นกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ใน
จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล ศึกษาระดับปั จจัยด้านการตั้งเป้ าหมายทางการเงิน ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ และ
ปั จจัยด้านประสบการณ์ทางการเงิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการตั้งเป้ าหมายทาง
การเงิน ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ และ ปั จจัยด้านประสบการณ์ ทางการเงิ น กับพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ของลูกค้าธนาคาร พาณิ ชย์ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จานวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ และสถิติค่าการ
ถดถอยแบบพหุคุณ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการตั้งเป้ าหมายทางการเงินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั จจัย ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ปั จจัยด้าน ประสบการณ์ทางการเงินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน ส่ วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง และความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านการตั้งเป้ าหมายทางการเงิน ปั จจัยด้านความรู ้ความ
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เข้าใจเกี่ ยวกับการวางแผนทางการเงิ น และปั จจัยด้านประสบการณ์ ทางการเงิ นกับพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึ ก ษาระดับ การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลและการวางแผนทางการเงิ นของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ โดยประชากรได้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า พระนครเหนื อ ปี ภาคการศึ ก ษา 2555-57 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งใช้ แ บบสะดวก
(Convenience Sampling) ซึ่ งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 433 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ เพศชาย จานวน 214 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 49.42 เพศหญิงจานวน 219 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.58 กาลังศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2
จานวน 148 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.18 มีภูมิลาเนาอยูภ่ าคกลาง จานวน 229 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52.89
พักอยูท่ ี่บา้ นพักของบิดา – มารดา จานวน 173 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.95 รายได้ของครอบครัวโดย
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-50,000 บาท จานวน 258 ราย คิดเป็ นร้อยละ 59.58
ระดับการวางแผนทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.99)โดยพบว่าการวางแผนทางการเงิน เป็ น
รายด้าน 3 ด้าน คือ (1) ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.85) (2)
ด้านค่าใช้จ่ายในการดารงชี พ อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.00) และ (3) ด้านกระบวนการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.11)
ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินทางด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ด้านชั้นปี ที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกข้อเว้นแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่ อง ค่าบารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่า
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา จากผลการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่านักศึกษาต้องให้ความสนใจในแสวงการ
หาความรู ้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการ
สนับสนุ น ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะการวางแผนทางการเงิ นโดยอาจจัดให้มีการศึกษา
สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
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มุกดา โควหกุล (2559 : 128 - 148) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการจัดการการเงินส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและการจัดการการเงิ นส่ วนบุคคลที่มีผลและมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การออมของประชาชนโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู ้มี ร ายได้ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวนทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยสถิ ติ เชิ ง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Chi-Square
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เพศหญิง ส่ วนใหญ่มี
อายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่มีอาชี พในบริ ษทั เอกชน โดยมี
รายได้ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท และมี รายจ่าย 10,001 -15,000 บาท สาหรับการจัดการเงิ น
ส่ วนบุ คคลของกลุ่มตัวอย่าง 1) ด้านความรู ้ ความเข้าใจการจัดการการเงิ นส่ วนบุ คคล โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.6400) โดยอันดับแรกคือ ความสาคัญของการจัดการเงินส่ วนบุคคล
2) ด้านวัตถุประสงค์การจัดการการเงินส่ วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.5075)
โดยอันดับแรกคือ มีจดั การกับรายรับ รายจ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) ด้านรู ปแบบการ
จัด การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล โดยรวม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก (  = 3.7225) โดยอัน ดับ แรกคื อ
เป้ าหมายเพื่อสร้างฐานะและความมัน่ คงทางการเงิ น 4) ด้านการวางแผนการจัดการเงิ นส่ วนบุคคล
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.6875)โดยอันดับแรกคือ มีการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นชี วิต
และเป้ าหมายทางการเงิน และ5) ด้านปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคล โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.8400) โดยอันดับแรกคือ ปั จจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริ โภค และอัตราดอกเบี้ยส่ วนพฤติกรรมการออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรูปแบบการออม
มากที่สุดคือ มีบญั ชีเงินฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ (ทั้งออมทรัพย์และฝากประจา) มีการจัดสัดส่ วนเงิน
ออมต่อรายได้ในแต่ละเดือนมากที่สุด คือ ไม่ได้กาหนดไว้แน่นอน ออมตามที่เหลือ จานวนเงินออม
เฉลี่ยต่อเดือน คือ มากกว่า 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ นมีระยะเวลา
การออมเงิ น คื อ 1 -5 ปี และส่ วนใหญ่ ผูม้ ี ส่ วนตัดสิ นใจในการออม คื อ ตนเอง ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พ การศึกษา และรายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การออมทุกด้าน ยกเว้น ด้านอายุ สถานภาพ และรายจ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม
ด้า นสั ด ส่ ว นเงิ น ออมและผู ้มี ส่ ว นตัด สิ น ใจในการออม ส่ ว นด้า นเพศ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติ กรรมการออมในทุ กด้าน ยกเว้นด้านจานวนเงิ นออมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สาหรับการจัดการการเงินส่ วนบุคคล ด้านความรู ้ความเข้าใจการจัดการการเงินส่ วนบุคคล รู ปแบบ
การจัดการการเงิ นส่ วนบุคคล และการวางแผนการจัดการการเงิ นส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการออมทุกด้าน ยกเว้นวัตถุประสงค์การจัดการการเงิ นส่ วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์
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กับผูม้ ีส่วนตัดสิ นใจในการออมและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการเงิ นส่ วนบุ คคล ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการออมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทรายทอง เลิศเปี ยง (2559) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ โรงเรี ยนลาปางพาณิ ชยการและเทคโนโลยี
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา สาขา
การบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ โรงเรี ยนลาปางพาณิ ชการและเทคโนโลยี ประชากรที่ ศึกษา ได้แก่
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง จานวน 130 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ในภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงิ นของนักศึกษามี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
พอใช้โดยพฤติกรรมการใช้เงินด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือด้านนันทนาการและ
กิ จกรรมทางสังคม สาหรับด้านความจาเป็ นพื้นฐานมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด 2) ผลการศึกษาการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคล พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการกาหนด
เป้ าหมายที่ตอ้ งการอยู่ใน ระดับมากที่สุด สาหรับด้านการวางแผนหาเงิ น/เปลี่ ยนงานอยู่ในระดับ
มาก ส่ วนด้านการเก็บเงินออม ด้านจัดสรรเวลาเพื่อหาความรู ้ ความเข้าใจในการลงทุน และด้านการ
บริ หารภาระหนี้ สิน อยู่ในระดับปานกลาง 3)ผลของบันทึกบัญชี ส่วนบุคคลพบว่า ในระยะเวลา 1
เดือนรายรับส่ วนใหญ่มาจาก รับเงินจากผูป้ กครอง อันดับสองจากเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา และรายได้
จากการทางานพิเศษเป็ นอันดับสุ ดท้าย รายจ่ายส่ วนใหญ่ เป็ นค่าอาหารค่าใช้จ่ายเพื่ อการศึ ก ษา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าของใช้ และค่ารักษาพยาบาล
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาของรายรับจานวน ร้อยละ 100 มีรายจ่าย จานวนร้อยละ 95.20คงเหลือ
เงินออมร้อยละ 4.80
จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “การจัดการการเงิ นส่ วนบุคคล: กรณี ศึกษา
เฉพาะกลุ่ ม วัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” โดยท าการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม คนวัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 512 คน ผลการวิจยั พบวา พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยทางาน
ส่ วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจาเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู ้ ความ
เข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู ้และความเข้าใจต่อการวางแผนทาง
การเงิน และสามารถทาตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็ น 4 ส่ วน ใช้จ่าย 3 ส่ วนและออม
1 ส่ วน ส่ วนใหญ่มีการจัดทางบประมาณรายรั บ –รายจ่าย แต่ละเดื อน เป็ นเวลา 1 – 2 ปี และเมื่อ
เปรี ยบเทียบ พบว่า กรณี มีเงินเหลือกว่าร้อยละ 89.7จะนิยมฝากธนาคาร ส่ วนในกรณี มีเงินไม่พอใช้
จ่ายก็มกั จะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง เรื่ องวินยั ด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 51.5 มีวนิ ยั
ด้านการเงิ นโดยเมื่ อเปรี ยบเที ยบรายได้ และรายจ่าย พบว่ามีรายได้กบั รายจ่ายในระดับพอ ๆ กัน
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กรณี เ มื่ อ ทราบว่ า เงิ น สดจะขาดมื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะลดค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ จ าเป็ นลง ซึ่ ง
สอดคล้องกันในทุ ก ระดับ ของรายได้ กลุ่ ม ตัวอย่างร้ อยละ 30.8วางแผนเปอร์ เซ็ นต์การออมอยู่
ในช่วง 6 – 10% ของรายได้ซ่ ึ งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้นๆ การเสนอแนะวิธีการ
จัดการการเงิ นของกลุ่มวัยทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพร้ อยละ 52.0 มีวิธีการแก้ปัญหากรณี ค่าใช้จ่าย
มากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ นลง รองลงมาหารายได้เสริ มเพื่ อเพิ่มรายได้และการ
จัดทาาบัญชีรายรับ –รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการ
จัดการการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้
จ่ายในแต่ละเดือน และมีวนิ ยั ในการออม
กนกพล สมวรรณ (2560) ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ องพฤติ ก รรมการออมของพนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการออมและปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t -test
ANOVA (F-test) และสถิติ Pearson Chi-square
ผลการวิจยั พบว่า พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนที่ มี ก ารออมส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี ช่ วงอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ออมในส่ วนใหญ่ พบว่าจะฝากเงินกับสถาบันการเงิ น มีจานวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดื อนอยูท่ ี่ 3,001 –
5,000 บาท โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจออมของพนักงานบริ ษทั เอกชน ได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านลักษณะการออม
ด้านผลตอบแทน และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมของพนักงานบริ ษทั เอกชนได้แก่ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการออม ส่ วนใหญ่น้ นั จะออมไว้เพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ออมเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ ออม
เผือ่ เกษียณอายุ และออมเพื่อลงทุนตามลาดับ
สุ พานี โสพร (2548) ทาการศึกษาเรื่ อง “การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัยของบุคลากร
สาย ง ผูพ้ กั อาศัยในหอพักจุฬานิ วาสของจุฬาลงกรณ์ ” โดยทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย ง
ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้แก่พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง
คนงาน คนสวน ช่างทัว่ ไป หรื อผูใ้ ห้บริ การแรงงานทัว่ ไปตามแต่ที่หน่วยงานมอบหมาย ส่ วนใหญ่มี
รายได้นอ้ ยและบางส่ วนได้รับสวัสดิการให้พกั อาศัยในหอพักเป็ นระยะเวลานานจึงส่ งผลให้ยงั ไม่มี
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ที่ อยู่อาศัย เป็ นของตนเอง การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาว่า บุ ค ลากรของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกลุ่มที่พกั อาศัยในหอพักจุฬานิ วาสนี้ มีการวางแผนทางการเงิ นเพื่อที่อยู่อาศัยหรื อไม่
อย่างไร ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคของการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย ผลการศึกษาพบว่า ร้อย
ละ 59 ของกลุ่มประชากรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสมาชิกอยูร่ ่ วมกันในครอบครัวทั้งหมด 3คน และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนโดยเฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท มีภูมิลาเนา
อยูต่ ่างจังหวัด และลักษณะการครอบครองที่อยูอ่ าศัยในอดีตโดยมากเป็ นลักษณะการเช่า นอกจากนี้
ยังพบว่า ร้อยละ47.5ของผูท้ ี่พกั อาศัยในหอพักสวัสดิการได้พกั อาศัยมานานเกินกว่า 10 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการซื้ อที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองโดย มีงบประมาณที่ต้ งั ไว้เพื่อที่อยูอ่ าศัยเฉลี่ย
ประมาณ 639,535 บาท โดยร้อยละ 97.0 ใช้วธิ ี จดั การเพื่อที่อยูอ่ าศัยด้วยการกูเ้ งิน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะขอ
กูจ้ ากสหกรณ์ ออมทรัพย์จุฬาฯ สาหรับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยต่อเดื อนจะอยูในช่ วง 31-50% ของ
รายได้โดยส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการวางแผนด้านที่อยูอ่ าศัยประมาณ 1 ปี ด้านอุปสรรคในการ
วางแผนที่ ค าดว่า จะพบมากที่สุ ดคือ ค่ า ใช้จ่า ยในชี วิตประจาวันที่ สูง ขึ้ น รองลงมาคื อรายได้ไม่
เพียงพอ สาหรับผูว้ างแผนเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยทั้งหมดมีการออม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะฝากกับสหกรณ์ ออม
ทรัพย์จุฬาฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็ นรายจ่ายในอนาคตของครอบครัว เป็ นหลัก ส่ วน
ใหญ่จะมีการวางแผนด้านการออมและการกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย มีเพียงส่ วนน้อยที่วางแผนด้านการลงทุน
ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีเงินเหลือพอและไม่มีความรู ้ในการลงทุน
คณะกรรมการมาตรฐานของผู ้ว างแผนทางการเงิ น หรื อ Certified Financial Planner
Boardof Standards Inc. ของสหรัฐอเมริ กา (วิวรรณ ธาราหิ รัญโชติ , 2552) ได้ทาการสารวจพบว่า
คนอเมริ กนั ที่เป็ นชนชั้นกลางระดับบน มีความสามารถในการวางแผนทางการเงินได้เองประมาณ
33 เปอร์ เซ็ นต์คนกลุ่มนี้ ถูกจัดอยู่ใน กลุ่มอิสระ คือ พึ่งตนเองได้ลกั ษณะสาคัญของคนที่สามารถ
วางแผนการเงินได้ดว้ ยตนเองประกอบไปด้วย ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจทางการเงินของตนเอง
รู ้ สึกว่าตนเองมี ความรู ้ และประสบความสาเร็ จในการวางแผนการเงิ นมากกว่าผูอ้ ื่ น โดยเฉลี่ ยใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการเงิ น เช่น การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต การหา
ข้อมูลการจัดการการเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ ยงั พอใจที่จะใช้เวลาในการหาข้อมูล
และตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเงินด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งอาศัยมืออาชี พดาเนิ นการให้คนกลุ่มนี้ จะลงทุน
ในหุน้ ด้วยตนเองและมักจะมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ
คนกลุ่ มที่ สองมี ประมาณ 38 เปอร์ เซ็ นต์ของชนชั้นกลางระดับบนที่ ได้รับการสอบถาม
ทั้งหมด จัดอยูใ่ น กลุ่มผูว้ ิตกกังวล กลุ่มนี้ มีความกังวลใจเกี่ยวกับการตัดสิ นใจทางการเงิ น เช่น ใน
การออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเองไม่ค่อยมัน่ ใจในอนาคตทางการเงิ นของตนเอง ไม่สนุ กกับ
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การวางแผนทางการเงิ นหรื อแม้กระทัง่ รู ้ สึกไม่สนุ กเวลาคิดถึ งเรื่ องเกี่ ยวกับเงิ นๆทองๆ คนกลุ่มนี้
อาจมีการวางแผนการเงินไว้แต่มกั จะสารภาพว่าไม่ค่อยได้ทาตามแผน อย่างไรก็ดีแม้จะไม่สบายใจ
นักแต่คนกลุ่มนี้ จะดูแลการเงินให้ตนเอง จากการสารวจพบว่าคนกลุ่มนี้ จะกลัวการลงทุนที่มีความ
เสี่ ยง และมักจะฝากเงิ นหรื อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ
โดยรวมคนกลุ่มนี้ ลงทุนเป็ นสัดส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จึงมีความมัง่ คัง่ โดยรวมไม่สูงมากกลุ่ม
สุ ดท้ายเป็ น กลุ่มต้องการความช่ วยเหลื อ ซึ่ งมีอยู่ประมาณ 29 เปอร์ เซ็ นต์คนกลุ่มนี้ จะแสวงหาคา
แนะนาจากมืออาชี พ และเมื่อได้คาแนะนาแล้วเขาจะมัน่ ใจว่าสามารถเป็ นผูค้ วบคุมชี วิตทางการเงิน
ของตนเองได้รู้สึกว่าการลงทุนของเขาเพียงพอต่อความต้องการทางการเงิ นในอนาคตหรื ออาจจะ
เกิ นกว่าความต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ ยงั รู ้ สึกว่าได้ประโยชน์จากการวางแผนการเงิน
กลุ่มคนเหล่านี้มกั จะมีความมัง่ คัง่ สู งกว่าอีกสองกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว และต้องการความช่วยเหลื อจาก
มืออาชี พในเรื่ องทางการเงินบางเรื่ องที่ตนเองอาจไม่มีความถนัด กลุ่มนี้ มกั เป็ นกลุ่มที่เก็บออมและ
ลงทุนเป็ นสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัว ส่ วนใหญ่จะรับความเสี่ ยงจากการลงทุน
ได้ปานกลาง และชอบลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้ หรื อพันธบัตรจาก
งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ คนอเมริ กาส่ วนใหญ่จะถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มผูว้ ิตกกังวล ซึ่ ง
ไม่มนั่ ใจในอนาคตทางการเงิ นของตนเอง กลัวการลงทุนที่มีความเสี่ ยง และนิ ยมดูแลการเงิ นให้
ตนเอง รองลงมา จะถู กจัดอยู่ในกลุ่ มอิ สระ ที่ พ่ ึงพาตนเองได้ สามารถวางแผนทางการเงิ น ด้วย
ตนเองได้ ทาการลงทุนต่างๆด้วยตนเอง และกลุ่มสุ ดท้ายจะเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อ คน
กลุ่มนี้ จะแสวงหาคาแนะนาจากมืออาชี พ เป็ นกลุ่มที่ทาการเก็บออมและลงทุนเป็ นสัดส่ วนสู งเมื่อ
เทียบกับรายได้ของครอบครัว
สานักวิจยั เอแบคโพลล์(เทวินทร์ ขอเหนี่ ยวกลาง, 2546 อ้างใน สุ ดฤทัย จันทร์ แช่ มช้อย
,2550, หน้า 11) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่ วมกับมูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว และมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
เด็กเล็ก (มพด.) โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)ได้
จัดทาการสารวจเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อพฤติ กรรมการจับจ่ายใช้สอยของเด็กและ
วัยรุ่ น: กรณี ศึกษาประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร” สารวจระหว่างวันที่22 - 30 กันยายน
พ.ศ. 2546 จากกลุ่มประชาชนอายุ 15 – 60 ปี จานวน 1,255 คน จากงานวิจยั สรุ ปได้วา่ นิสิตนักศึกษา
ประสบปั ญหาด้านการเงิ น ซึ่ งสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิ ดจากการไม่วางแผนการเงิ น ไม่จดั สรรระบบ
การเงิ นให้ดีจากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การที่นิสิตนักศึกษาส่ วนใหญ่ประสบ
ปั ญหาด้านการเงิ น น่ าจะมีสาเหตุมาจากจัดสรรค่าใช้จ่ายไม่เป็ นระบบและไม่มีการวางแผนด้าน
การเงิน
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ส านัก วิ จ ัย เอแบคโพลล์ ( 2552) ได้ท าการส ารวจพฤติ ก รรมการติ ด ตามข่ า วสาร ของ
NewGen หรื อคนรุ่ นใหม่ที่มีเงิ น กับการวางแผนชี วิตและการเงิ นในสภาวะเศรษฐกิ จถดถอย โดย
สารวจจากตัวอย่างผูม้ ีรายได้75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อายุระหว่าง 30 – 49 ปี จานวนทั้งสิ้ น 447
รายเมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึ ง18 มกราคม พ.ศ. 2552 ผลวิจยั ครั้ งนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่ากลุ่ มคนมี
รายได้สูงรุ่ นใหม่อายุระหว่าง 30 – 49 ปี ส่ วนใหญ่ค่อนข้าง มีการวางแผนใช้จ่ายเงิ นอย่างรัดกุม มี
ความระมัดระวังในการใช้เงินที่ตอ้ งเห็นถึง “ความจาเป็ นและประโยชน์ ” ก่อนตัดสิ นใจ มีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย มีพฤติกรรมเก็บออมเงิ นสดของตนไว้กบั ธนาคารมากที่สุด โดยมีเพียงส่ วนน้อยที่
นาไปลงทุนในรู ปแบบอื่นๆ ผลสารวจที่คน้ พบเช่นนี้อาจมองปั จจัยได้อย่างน้อยสามด้านคือ
ด้านที่หนึ่งธนาคารและสถาบันการเงินยังคงเป็ นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน
เพราะเห็นว่ามีความเสี่ ยงต่ าจึงนาเงินไปเก็บออมไว้แม้อตั ราดอกเบี้ยที่จะได้รับต่ ามากก็ตามด้านที่
สอง สถานการณ์การเมืองภายในประเทศขณะนี้ (พ.ศ. 2552) และสภาวะเศรษฐกิจโลกในยุควิกฤต
แฮมเบอร์ เกอร์ ทาให้ ค นกลุ่ มนี้ มีความ กังวลสู งต่อฐานะการเงิ นของตน ทาให้ไม่กล้านาเงิ นสด
ออกมาลงทุนในรู ปแบบอื่นๆด้านที่สาม คนกลุ่มนี้ อาจยังไม่มีขอ้ มูลที่จะช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ ได้
มากเพียงพอ ยิง่ ไปกว่านั้น รัฐบาลและองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่ อมัน่ ในผลตอบแทน
จากการลงทุนยังทางานได้ไม่ตรงใจของกลุ่มคนที่ถูกศึกษาครั้งนี้ ในเรื่ องของการชี้ แนะการบริ หาร
ความเสี่ ย งในการลงทุ นอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ท าให้ค นที่ มี เงิ นเหล่ า นี้ เลื อกท าการฝากเงิ นไว้ใน
ธนาคารมากกว่าจะนาเงินไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตจากงานวิจยั ดังกล่ าว
ข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ประชากรส่ วนใหญ่จะมีการวางแผนใช้จ่ายเงิ นอย่างรัดกุม และมีความ
ระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้น โดยส่ วนใหญ่จะมีรูปแบบในการออมด้วยการฝากเงินกับธนาคาร
และประกอบกับการที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่ องการลงทุนประเภทอื่นอย่างเพียงพอ ทาให้ตอ้ งการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงจากการลงทุนในรู ปแบบอื่น
จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง “การจัดการการเงิ นส่ วนบุคคล: กรณี ศึกษา
เฉพาะกลุ่ ม วัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” โดยทาการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม คนวัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 512 คน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยทางาน
ส่ วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจาเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู ้ ความ
เข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู ้และความเข้าใจต่อการวางแผนทาง
การเงิน และสามารถทาตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็ น 4 ส่ วน ใช้จ่าย 3 ส่ วนและออม
1 ส่ วน ส่ วนใหญ่มีการจัดทางบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดื อน เป็ นเวลา 1 – 2 ปี และเมื่อ
เปรี ยบเทียบพบว่า กรณี มีเงินเหลือกว่าร้อยละ 89.7 จะนิ ยมฝากธนาคาร ส่ วนในกรณี มีเงินไม่พอใช้
จ่ายก็มกั จะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง เรื่ องวินยั ด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวนิ ยั
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ด้านการเงินโดยเมื่อเปรี ยบเทียบรายได้และรายจ่าย พบว่ามีรายได้กบั รายจ่ายในระดับพอ ๆกัน กรณี
เมื่อทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นลง ซึ่ งสอดคล้องกัน
ในทุกระดับของรายได้ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 30.8 วางแผนเปอร์ เซ็ นต์การออมอยู่ในช่ วง 6 – 10%
ของรายได้ ซึ่ งกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้น ๆ การเสนอแนะวิธีการจัดการการเงิน
ของกลุ่มวัยทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 52.0 มีวธิ ี การแก้ปัญหากรณี ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้โดย
ลดค่ า ใช้จ่ายที่ ไ ม่จาเป็ นลงรองลงมาหารายได้เสริ มเพื่ อเพิ่ มรายได้และการจัดทาบัญชี รายรั บ –
รายจ่าย เพื่อดู รายละเอี ยดในแต่ละเดื อน กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นว่าวิธีการจัดการการเงิ นที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือน
และมีวนิ ยั ในการออม
งานวิจยั ต่างประเทศ
Laily, Mohd & Sabri (2010) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการออมเพื่อชราภาพของพนักงานใน
ประเทศมาเลเซี ย โดยส่ งแบบสอบถามไปยังพนักงาน 2,246 คน ที่ทางานใน 23 หน่วยงานโดยแยก
เป็ นราชการ 12 แห่ ง และเอกชน 11 แห่ ง ได้รับ แบบาสอบถามคื นประมาณร้ อยละ 90.6 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการ Binary Logistic โดยมีการออมเพื่อยามชราเป็ นตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส รายได้รวมของครัวเรื อน การรับมือ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความรู ้ดา้ นการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ผลิตภาพในการทางาน ผลการศึกษา
พบว่า ลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่ วนใหญ่มีการออมเพื่อชราภาพ รายได้ไม่ใช่ตวั แปรสาคัญ
ในการออม พฤติ กรรมทางการเงิ นมี ผลต่อโอกาสในการออม การเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นและ
ความรู ้เกี่ยวกับบริ การทางการเงินเป็ นปั จจัยสาคัญในการออมข้อเสนอแนะจากคณะผูว้ ิจยั ก็คือควร
จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการเงินแก่พนักงาน
Kharchenko, Olga (2011) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยกาหนดระดับความรู ้ ทางการเงิ นใน
ยูเครน และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออมปั จจัยที่กาหนดระดับความรู ้ทางการเงินได้แก่ เพศ
ระดับการศึกษา อาชี พ ภูมิลาเนา และความมัง่ คัง่ ผลการศึกษาพบว่า อายุและที่ต้ งั ของที่อยู่อาศัย
ไม่ใช่ ปัจจัยสาคัญในการอธิ บายระดับความรู ้ ทางการเงิ น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้ทางการเงินและการออม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง แต่มีความสัมพันธ์ใน
ทางอ้อมผ่านตัวแปรความมัง่ คัง่
Patti J. Fisherand and Catherine P. Montalto (2010) ได้ศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจและ
ระยะเวลาในการออมต่อพฤติกรรมการออมเงิ นโดยในการตัดสิ นใจในการใช้จ่ายและการออมเงิ น
ของคนเรานั้นจะพิจารณาจากจุ ดอ้างอิ งความเสี่ ยงของรายได้ที่แต่ละคนได้รับในแต่ละช่ วงเวลา
มากกว่าพิจารณา จากรายได้ที่ได้มาตลอดช่วงอายุหรื อชี วิต ถ้าเลี่ยงความเสี่ ยง การคานวณที่ได้ก็จะ
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อยูส่ ู งเป็ นการออมระยะสั้น ถ้ารักความเสี่ ยงผลที่ออกมาคืออยูต่ ่ากว่าจุดดังกล่าว หรื อออมระยะยาว
พฤติกรรมการออมเงินจึงมาจากแรงจูงใจที่ต่างกันออกไป พฤติกรรมการออมและแรงจูงใจก็มีความ
ซับซ้อนในบางมุ ม แต่ละคนมี การใช้และการออมเงิ น ตลอดจนระยะเวลาในการออมที่ ต่ า งกัน
ออกไปในแต่ละช่วงเวลา
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในวิธีการดาเนินการวิจยั เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จานวนนักศึกษาทั้งหมด 15,000 คน (วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม, 2561 : เว็บไซต์)
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน
ประสิ ทธิ์ สุ วรรณรักษ์, 2555 : 148) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน ±5%
เมื่อ

n
N
E

=
=
=

จานวนตัวอย่างที่จะต้องทาการสุ่ ม
จานวนประชากรทั้งหมด
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง

n=

N
1 + Ne 2

n=

15000
2
1 + 15000 (0.05 )

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง (n) ควรจะมีจานวนเท่ากับ 390 คน
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จากการคานวณจากสู ตร จะใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 390 คน จึงจะสามารถประมาณค่า
ร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกใน
การประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 409 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่
ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนดคือไม่นอ้ ยกว่า 390 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลกั ษณะของแบบสอบถาม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
3.3 วิธีการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบทความและรายงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างเครื่ องมือ โดยยึดกรอบแนวคิด
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
1.3 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม
1.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้ อหา โครงสร้างและภาษาให้ได้ขอ้ คาถามที่ครอบคุลมแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
1.5 นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงประจักษ์ (Face Validity) และความครอบคลุม
ของเนื้ อหา ดังต่อไปนี้
1.5.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รางค์ บุญยะพงศ์ไชย เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
1.5.2 คุณสุ บิน เลี้ยงพันธุ์สกุล เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล
1.5.3 คุณชุลีพร ลีลาเกียรติสกุล เชี่ยวชาญด้านภาษา
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ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.8079 ซึ่ งแสดงผลเอาไว้อย่างละเอียดในภาคผนวก
1.6 ผูว้ จิ ยั นาเครื่ องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข และ
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ พิจารณาอีกครั้ง แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามทดลองกับกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม
2.2 นาแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จานวน 30 คน แล้วนาผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach)

เมื่อ
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ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
จานวนข้อของเครื่ องมือ
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยามจานวน 30 คน ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.757 ซึ่ งแสดงผลเอาไว้อย่างละเอียดในภาคผนวก
วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ไว้ดงั นี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จานวน 405 คน ด้วยตนเอง
1.2 ผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถามมาได้ 405 ฉบับ มีความสมบูรณ์ท้ งั 405 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
1.3 กรอกรหัสแบบสอบถาม
1.4 กาหนดตัวแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
1.5 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติต่อไป
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามดาเนินการดังนี้
1. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปขอผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)
1.2 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) จัดลาดับความคิดเห็น โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้านในภาพรวมแล้วนาเสนอ
ข้อมูลเป็ นตารางประกอบคาอธิบาย และมีเกณฑ์ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยได้กาหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554 : 209)
ช่วงค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

การแปลความหมาย
หมายถึง
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
หมายถึง
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก
หมายถึง
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
หมายถึง
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
หมายถึง
ระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

1.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อ
เป็ นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่จานวนมากกว่า 1 ตัวแปร (x1, x2, x3,….. x4)
กับตัวแปรตาม Y โดยที่ความสัมพันธ์อยูใ่ นรู ปเชิงเส้น และค่าสถิติที่ใช้การทดสอบ ได้แก่ ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) และค่าสัมประสิ ทธ์ต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล (Coefficient of Determination : R Square)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach)
2.2 สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คือ การเทียบความถี่ของข้อมูลที่ตอ้ งการกับ
ความพี่ของข้อมูลทั้งหมดที่เทียบเป็ น 100 มีสูตรดังนี้
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P

=

Xx100
N

P
=
ค่าร้อยละ
X
=
จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
N
=
จานวนประชากร
2.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจานวนข้อมูล
เป็ นค่ากลางที่นิยมใช้กนั มากที่สุด มีสูตรดังนี้
x

=

x
N

=
ค่าเฉลี่ย
X =
ผลรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
N
=
จานวนประชากร
2.2.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ รากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้งหมดของคะแนนเบี่ยงเบนกาลังสอง มีสูตรดังนี้
x

S

=

S
=
fX =
N
=

N  fx

2

− (  fx ) 2

N (N − 1)

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลรวมของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละระดับ
จานวนประชากร
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างกับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จานวน
405 คน และได้รับแบบสอบถามคืน ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จานวน 405 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย
จาแนกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม” ใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติได้แก่ จานวน และร้อยละ รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มีดงั นี้

85

ตารางที่ 4.1 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรเพศ (n=405)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
192
213
405

ร้ อยละ
47.4
52.6
100

จากตารางที่ 4.1 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
เพศ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.6 รองลงมา เพศชาย จานวน
192 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.4
ตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรอายุ (n=405)
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่า 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
มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
0
0
รวม
405
100
จากตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
อายุ พบว่า อายุส่วนใหญ่ต่ากว่า 20 ปี จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.6 รองลงมามีอายุ 21- 25 ปี
จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 อายุ 26 – 30 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และ อายุ 31 –
35 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรระดับชั้นปี
(n=405)

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม

ระดับชั้นปี

จานวน
285
77
17
26
405

ร้ อยละ
70.4
19.0
4.2
6.4
100

จากตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
ระดับชั้นปี พบว่า ชั้นปี ส่ วนใหญ่เป็ นชั้นปี ที่ 1 จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.4 รองลงมาเรี ยง
ตามลาดับได้แก่ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ชั้นปี ที่ 4 จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.4 และชั้นปี ที่ 3 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2
ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรสาขาวิชา
(n=405)
สาขาวิชา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

จานวน
9
8
12
5
7
6
9
10
5
12
15
41
32
31

ร้ อยละ
2.2
2.0
3.0
1.2
1.7
1.5
2.2
2.5
1.2
3.0
3.7
10.1
7.9
7.7
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ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรสาขาวิชา(ต่อ)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตร
นานาชาติ)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารอุตสาหกรรมบริ การ (หลักสู ตร
นานาชาติ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน่ และสื่ อสร้างสรรค์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รวม

29

7.2

2

.5

1

.2

6
6
9
7
8
6
9
20
29
21
16
12
11
11
405

1.5
1.5
2.2
1.7
2.0
1.5
2.2
4.9
7.2
5.2
4.0
3.0
2.7
2.7
100

ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
สาขาวิชา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร จานวน 41 คิดเป็ นร้อยละ 10.1 รองลงมาคือ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ จานวน 32 คิดเป็ นร้อยละ 7.9 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด จานวน 31 คิดเป็ นร้อยละ 7.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
จานวน 29 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
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จานวน 29 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต จานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 5.2 หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 20 คิดเป็ นร้อยละ 4.9 หลักสู ตรนิ เทศศาสตร
บัณฑิต จานวน 16 คิดเป็ นร้อยละ 4 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต จานวน 15 คิดเป็ นร้อยละ 3.7 หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7 หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 11 คิด
เป็ นร้อยละ 2.7 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จานวน 10 คิด
เป็ นร้อยละ 2.5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 9 คิด
เป็ นร้อยละ 2.2 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 9 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 9 คิดเป็ นร้อยละ
2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม จานวน 9 คิดเป็ นร้อยละ 2.2 หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 8 คิดเป็ นร้อยละ 2 หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิ เมชัน่ และสื่ อสร้างสรรค์ จานวน 8 คิดเป็ นร้อยละ 2 หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จานวน 7 คิดเป็ นร้อยละ 1.7 หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 7 คิดเป็ นร้อยละ 1.7หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 1.5 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 1.5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 5 คิดเป็ นร้อยละ 1.2 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ จานวน 5 คิดเป็ นร้อยละ 1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 2 คิดเป็ นร้อยละ 0.5 และหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารอุตสาหกรรมบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 1 คิดเป็ นร้อยละ 0.2
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ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามหลักสู ตร (n=405)
หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
บัญชีบณั ฑิต
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต
รวม

จานวน
47
36
15
143
29
64
21
16
12
11
11
405

ร้ อยละ
6.05
8.9
3.7
35.3
7.2
15.8
5.2
4
3
2.7
2.7
100

จากตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
คณะ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต จานวน 143 คิดเป็ นร้อยละ 35.3
รองลงมาคือ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 64 คิดเป็ นร้อยละ 15.8 หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จานวน 47 คิดเป็ นร้อยละ 6.05 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 36 คิด
เป็ นร้อยละ 8.9 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 29 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 หลักสู ตรนิติศาสตร
บัณฑิต จานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 5.2 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวน 16 คิดเป็ นร้อยละ 4
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต จานวน 15 คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 12 คิด
เป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7และ หลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7
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ตารางที่ 4.6 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (n=405)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,001 – 5,000 บาท
5,001 – 7,000 บาท
7,001 – 9,000 บาท
9,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
123
199
71
12
0
405

ร้ อยละ
30.4
49.1
17.5
3.0
0
100

จากตารางที่ 4.6 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ รายได้ 3001 – 5000 บาท จานวน 199 คน
คิดเป็ นร้อยละ 49.1 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ต่ากว่า 3,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30.4 รายได้ 5,001 – 7,000 บาท จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และรายได้ 7,001 – 9,000
บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
ตารางที่ 4.7 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรแหล่งที่มาของ
รายได้ (n=405)
แหล่งทีม่ าของรายได้
มาจากเงินกูจ้ าก กยศ.
มาจากผูป้ กครอง
มาจากหารายได้ดว้ ยตนเอง
อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................)
รวม

จานวน
261
52
92
0
405

ร้ อยละ
64.4
12.8
22.7
0
100

จากตารางที่ 4.7 จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปร
แหล่งที่มาของรายได้ พบว่า แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มามาจากเงินกูจ้ าก กยศ. จานวน 261
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คน คิดเป็ นร้อยละ 64.4 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ มาจากหารายได้ดว้ ยตนเอง จานวน 92 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.7 และมาจากผูป้ กครอง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8
ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มี
ดังนี้
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม (n=405)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
รวมค่ าเฉลีย่



4.07
3.95
3.91
3.99

S.D.
0.46
0.57
0.69
0.46

มีผลต่ อ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับแรก
คือ ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 4.07) รองลงมา
เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 3.95) และ
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 3.91)
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล (n=405)
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล
1. สามารถนาหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่ วนบุคคล
ไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
2. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล
3. การจัดทาเกี่ยวกับการแผนทางการเงิน
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามแผนการเงินที่วาง
ไว้
5. มีความเข้าใจของการทบทวนและปรับปรุ งแผน
ทางการเงินตามความจาเป็ นของสถานการณ์น้ นั ๆ
รวมค่ าเฉลีย่



S.D.

มีผลต่ อ

4.31

0.68

มาก

4.17

0.66

มาก

4.00
3.90

0.75
0.75

มาก
มาก

3.98

0.78

มาก

4.07

0.46

มาก

จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของ
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.07) เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ สามารถนาหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่ วนบุคคล
ไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ (  = 4.31) รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ กระบวนการ / ขั้นตอน การ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 4.17) การจัดทาเกี่ยวกับการแผนทางการเงิน (  = 4.00) มี
ความเข้าใจของการทบทวนและปรับปรุ งแผนทางการเงินตามความจาเป็ นของสถานการณ์น้ นั ๆ (
 = 3.98) มีความสามารถในการปฏิบต
ั ิตามแผนการเงินที่วางไว้ (  = 3.90)
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการ
เงินส่ วนบุคคล (n=405)
ด้ านวัตถุประสงค์ การจัดการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล
1. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเตรี ยมความพร้อม
ทางการเงินทั้งในปั จจุบนั และอนาคต กล่าวคือ
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลังเกษียณ
2. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและคุม้ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้มีภาระหนี้สินที่มาก
เกินไป
3. เพื่อสามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความเสี่ ยง
บรรเทาความ เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้เกิดความมัง่ คงใน
ชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อเพื่อสิ ทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี และอื่นๆ
รวมค่ าเฉลีย่



S.D.

มีผลต่ อ

4.07

0.77

มาก

3.97

0.77

มาก

3.84

0.81

มาก

3.90

0.83

มาก

3.95

0.57

มาก

จากตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านวัตถุประสงค์การจัดการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =3.95) เมื่อจาแนกเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเตรี ยมความพร้อมทาง
การเงินทั้งในปั จจุบนั และอนาคต กล่าวคือ ให้มีคุณภาพชี วติ ที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลังเกษียณ (  =
4.07) รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและคุม้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้มีภาระหนี้สินที่มากเกินไป (  = 3.97) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้
เกิดความมัง่ คงในชีวิต เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี และ
อื่นๆ (  = 3.90) และเพื่อสามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความเสี่ ยง บรรเทาความ เสี ยหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (  = 3.84)
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล (n=405)
ด้ านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อเน้นความมัน่ คงทางการเงิน
2. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน
3. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได้
รวมค่ าเฉลีย่

4.00

S.D.
0.86

มีผลต่ อ
มาก

3.94

0.85

มาก

3.79

0.83

มาก

3.91

0.69

มาก



จากตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านรู ปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =3.91) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่อเน้นความ
มัน่ คงทางการเงิน (  = 4.00) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ นักศึกษา
มีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน (  = 3.94) และ นักศึกษามี
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคล
ได้ (  = 3.79)
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( 
) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม (n=405)
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ด้านการหารายได้
ด้านการออม
ด้านการลงทุน
ด้านการใช้จ่าย
รวมค่ าเฉลีย่



S.D.

มีผลต่ อ

3.98
3.99
3.91
3.93
3.96

0.53
0.48
0.60
0.71
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (  = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับแรกคือ ด้านการ
ออม (  = 3.99) รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านการหารายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 3.98)
ด้านการใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 3.93) และด้านการลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 3.91) อยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการหารายได้ (n=405)
ด้ านการหารายได้
1. นักศึกษากูเ้ งินจากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ)
2. นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน
3. นักศึกษาขอเงินจากผูป้ กครอง
4. นักศึกษารับจ้างทัว่ ไป เช่น พิมพ์งาน, การหาข้อมูล, การ
ส่ งเอกสาร เป็ นต้น เพื่อหารายได้
5. นักศึกษาหารายได้ดว้ ยการลงทุนค้าขาย เช่น ขายของ
ออนไลน์, แผงขาย เป็ นต้น
6. นักศึกษาขอทุนการศึกษา
7. นักศึกษาสมัครทางานหารายได้พิเศษในช่วงปิ ดภาค
การศึกษา
รวมค่ าเฉลีย่

4.17
4.05
3.94

S.D.
0.81
0.75
0.79

มีผลต่ อ
มาก
มาก
มาก

3.83

0.79

มาก

3.92

0.83

มาก

3.94

0.84

มาก

4.00

0.78

มาก

3.98

0.53

มาก



จากตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการหารายได้ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.98) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ
นักศึกษากูเ้ งินจากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ) (  = 4.17) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเรี ยง
ตามลาดับได้แก่ นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน (  = 4.05) นักศึกษาสมัครทางานหา
รายได้พิเศษในช่วงปิ ดภาคการศึกษา (  = 4.00) นักศึกษาขอเงินจากผูป้ กครอง (  = 3.94)
นักศึกษาขอทุนการศึกษา (  =3.94) นักศึกษาหารายได้ดว้ ยการลงทุนค้าขาย เช่น ขายของออนไลน์
, แผงขาย เป็ นต้น (  =3.92) และนักศึกษารับจ้างทัว่ ไป เช่น พิมพ์งาน, การหาข้อมูล, การส่ ง
เอกสาร เป็ นต้น เพื่อหารายได้ (  = 3.83) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการออม (n=405)
ด้ านการออม
1. นักศึกษาจัดสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน
2. นักศึกษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ที่ออกในช่วงเทศกาล
ต่างๆ
3. นักศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้ าหมาย เช่น การ
ซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้
4. นักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพย์แบบเท่ากันทุกเดือน
รวมค่ าเฉลีย่

3.84
4.09

S.D.
0.77
0.75

มีผลต่ อ
มาก
มาก

4.13

0.63

มาก

3.91
3.99

0.75
0.48

มาก
มาก



จากตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการออม ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.99) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ
นักศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้ าหมาย เช่น การซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้ ( 
= 4.13) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ นักศึกษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ที่
ออกในช่วงเทศกาลต่างๆ (  = 4.09) นักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพย์แบบเท่ากันทุกเดือน (  =
3.91) และนักศึกษาจัดสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน (  = 3.84)
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการลงทุน (n=405)
ด้ านการลงทุน
1. ลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เช่น เงินฝากประจา, ฝากออมทรัพย์,
สลากออมทรัพย์, สลากออมสิ น, และสลากอื่นๆ เป็ นต้น
2. ลงทุนเกี่ยวกับเงินทุน ประกันชีวติ ทองคา รถยนต์ รถมอเตอร์
ไซต์ เป็ นต้น
3. ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น
4. นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของการใช้จ่ายด้าน
การลงทุน
รวมค่ าเฉลีย่

3.99

S.D.
0.77

มีผลต่ อ
มาก

4.00

0.78

มาก

3.82
3.84

0.81
0.81

มาก
มาก

3.91

0.60

มาก
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จากตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการลงทุน ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.91) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ
ลงทุนเกี่ยวกับเงินทุน ประกันชีวติ ทองคา รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ เป็ นต้น (  = 4.00) รองลงมา
เรี ยงตามลาดับได้แก่ ลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เช่น เงินฝากประจา, ฝากออมทรัพย์, สลากออมทรัพย์,
สลากออมสิ น, และสลากอื่นๆ เป็ นต้น (  = 3.99) นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของ
การใช้จ่ายด้านการลงทุน (  = 3.84) และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ น
ต้น (  = 3.82)
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการใช้จ่าย (n=405)
ด้ านการใช้ จ่าย
1. นักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย และวางแผนการ
ใช้อย่างเหมาะสม
2. นักศึกษามีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เพื่อให้สามารถ
มีเงินออมได้อย่างเพียงพอ ต่อความมัน่ คงในอนาคตรวมทั้ง
การวางแผนเกษียณ
3. นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ใน
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
4. นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายด้าน
สุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อลงทุนอย่างเป็ น
ระบบ และเหมาะสมกับจานวนรายได้ทีได้รับ
รวมค่ าเฉลีย่

3.90

S.D.
0.84

มีผลต่ อ
มาก

3.92

0.81

มาก

3.90

0.81

มาก

4.01

1.68

มาก

3.93

0.71

มาก



จากตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการใช้จ่าย ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.93) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ
นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อ
ลงทุนอย่างเป็ น ระบบ และเหมาะสมกับจานวนรายได้ทีได้รับ (  = 4.01) รองลงมาเรี ยงตามลาดับ
นักศึกษามีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เพื่อให้สามารถมีเงินออมได้อย่างเพียงพอ ต่อความ
มัน่ คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ (  = 3.92) นักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย
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และวางแผนการใช้อย่างเหมาะสม (  = 3.90) และนักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต (  = 3.90)
ตารางที่ 4.17 จานวนร้อยละข้อมูลจานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ ในช่วงที่
นักศึกษาทางานอยูน่ กั ศึกษาได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่ (n=405)
ในช่ วงทีน่ ักศึกษาทางานอยู่นักศึกษา
ได้ มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่
มี
ไม่มี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

375
30
405

92.6
7.4
100

จากตารางที่ 4.17 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ ในช่วงที่นกั ศึกษา
ทางานอยูน่ กั ศึกษาได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่ พบว่า ในช่วงที่นกั ศึกษา
ทางานอยูน่ กั ศึกษาได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุส่วนใหญ่ มีการวางแผน จานวน
375 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.6 รองลงมา ไม่มีการวางแผน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.4
ตารางที่ 4.18 จานวนร้ อยละพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของนักศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษามีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใด (n=405)
นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ จ่ายหลังการ
เกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใด
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สหกรณ์, สลากออมสิ น, พันธบัตร
กองทุนรวม
การลงทุนซื้ อทองคา
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ น
ต้น
รวม

จานวน

ร้ อยละ

98
75
38
87

24.2
18.5
9.4
21.5

107

26.4

405

100

100

จากตารางที่ 4.18 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษามีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใด พบว่า
นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมใน
รู ปแบบใดส่ วนใหญ่การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น จานวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.4 รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ เงินฝากธนาคาร จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.การลงทุนซื้ อทองคา จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 หุน้ สหกรณ์, สลากออมสิ น, พันธบัตร
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และกองทุนรวม จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.4
ตารางที่ 4.19 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ ภายหลังจากที่นกั ศึกษา
ได้เกษียณอายุหากรายได้ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวธิ ี การแก้ปัญหา อย่างไร
ให้เหมาะสมที่สุด (n=405)
ภายหลังจากทีน่ ักศึกษาได้ เกษียณอายุหากรายได้ ของ
นักศึกษา ไม่ เพียงพอต่ อรายจ่ าย นักศึกษาจะมีวธิ ีการ
แก้ปัญหา อย่ างไรให้ เหมาะสมทีส่ ุ ด
หารายได้ให้มากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
ยืมเงินจากญาติหรื อเพื่อน
กูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
ทาบัญชีรายรับ –รายจ่าย
รวม

จานวน

ร้ อยละ

94
189
7
54
61
405

23.2
46.7
1.7
13.3
15.1
100

จากตารางที่ 4.19 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ ภายหลังจากที่
นักศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวธิ ี การ
แก้ปัญหา อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด พบว่า ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้ของ
นักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวธิ ี การแก้ปัญหาส่ วนใหญ่คือ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ หารายได้ให้มากขึ้น จานวน 94
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คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2 ทาบัญชีรายรับ –รายจ่าย จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.1 กูเ้ งินจาก
สถาบันการเงิน จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และยืมเงินจากญาติหรื อเพื่อน จานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.7
ตารางที่ 4.20 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษาได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่ องการวางแผนทางการเงินจากสื่ อใดบ้าง (n=405)
นักศึกษาได้ รับข้ อมูลข่ าวสารเรื่ องการวางแผนทาง
การเงินจากสื่ อใดบ้ าง
Internet
โทรทัศน์
ป้าย โฆษณา
วารสาร/นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์
วิทยุ
อื่นๆ (โปรดระบุ.........................)
รวม

จานวน

ร้ อยละ

213
107
43
16
5
21

52.6
26.4
10.6
4.0
1.2
5.2

405

100

จากตารางที่ 4.20 จานวนร้อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเรื่ องการวางแผนทางการเงินจากสื่ อใดบ้าง พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
การวางแผนทางการเงินจากสื่ อใดบ้าง ส่ วนใหญ่ Internet จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.6
รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ โทรทัศน์ จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 ป้าย โฆษณา จานวน
43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.6วิทยุ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 วารสาร/นิตยสาร จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และหนังสื อพิมพ์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้
H0: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการหารายได้
H1: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการหารายได้
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้าน
การหารายได้
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน

ค่าสัมประสิ ทธิ์
Std.
B
Error
1.41 0.19

Beta

t.

Sig.

ค่าคงที่
7.40
0.00
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
ของการวางแผนทางการเงิน 0.11 0.05 0.09
2.04
0.04
ส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการ
วางแผนทางการเงินส่ วน
0.22 0.05 0.24
4.61
0.00
บุคคล (X2)
รู ปแบบการวางแผนทาง
0.32 0.04 0.41
8.55
0.00
การเงินส่ วนบุคคล (X3)
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
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

0.70

1.43

0.54

1.85

0.63

1.59
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จากตารางที่ 4.21 การทดสอบเงื่อนไงของ Multiple linear regression analysis ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการหารายได้ ไม่เกิดปั ญหา Multi collinearity เนื่องจาก Tolerance มีค่า
มากกว่า 0.1 ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R)
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X2) และรู ปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล (X3) มีค่าเท่ากับ 0.641 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้ ร้อย
ละ 64.10 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ กระบวนการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 0.411 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการหารายได้ ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ร้อยละ 41.10 ส่ วนค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.407 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เมื่อขจัดอิทธิ พล
ของค่า R2 ที่เกิดจากจานวนตัวอย่าง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้ ร้อยละ 40.7
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 93.247 และค่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวทานายมาเขียนเป็ นสมการการทานาย ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ด้านการหารายได้ ดังนี้
Y1 = 1.41 + 0.11 + 0.22+ 0.32
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 23 พบว่า
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.04
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ด้านการหารายได้
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วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม
H0: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม
H1: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้าน
การออม
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน

ค่าสัมประสิ ทธิ์
Std.
B
Error
2.00 0.20
0.18 0.05

Beta

t.

Sig.

ค่าคงที่
10.21 0.00
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
0.17
3.29
0.00
ของการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการ
0.14 0.05 0.17
2.82
0.01
วางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล (X2)
รู ปแบบการวางแผนทาง
0.18 0.04 0.26
4.72
0.00
การเงินส่ วนบุคคล (X3)
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
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 4.22 การทดสอบเงื่อนไงของ Multiple linear regression analysis ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการออม ไม่เกิดปั ญหา Multi collinearity เนื่องจาก Tolerance มีค่ามากกว่า
0.1 ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R)
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X2) และรู ปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล (X3) มีค่าเท่ากับ 0.492 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการออม ร้อยละ
49.20 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ กระบวนการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 0.242 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการออม ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ร้อยละ
24.20 ส่ วนค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.236 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เมื่อขจัดอิทธิ พลของค่า
R2 ที่เกิดจากจานวนตัวอย่าง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการออม ร้อยละ 23.6 โดย
มีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 42.700 และค่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย
หนึ่งตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวทานายมาเขียนเป็ นสมการการทานาย ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ด้านการออม ดังนี้
Y1 = 2.00 + 0.18 + 0.14 + 0.18
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 24 พบว่า
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ด้านการออม
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วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการออม
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการออม
สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน
H0: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน
H1: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้าน
การลงทุน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน

ค่าสัมประสิ ทธิ์
Std.
B
Error
1.46 0.22
-0.02 0.06

Beta

t.

Sig.

ค่าคงที่
6.53
0.00
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
-0.01 -0.26 0.80
ของการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการ
0.34 0.06 0.32
5.88
0.00
วางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล (X2)
รู ปแบบการวางแผนทาง
0.31 0.04 0.35
6.98
0.00
การเงินส่ วนบุคคล (X3)
R. = 0.596 R Square = 0.355 Adjusted R Square (R2) = 0.350 (35%)
F. = 73.518 Sig. = 0.000
Durbin-Watson = 1.680
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 4.23 การทดสอบเงื่อนไงของ Multiple linear regression analysis ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน ไม่เกิดปั ญหา Multi collinearity เนื่องจาก Tolerance มีค่า
มากกว่า 0.1 ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R)
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X2) และรู ปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล (X3) มีค่าเท่ากับ 0.596 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการลงทุน ร้อยละ
59.60 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ กระบวนการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 0.355 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการลงทุน ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ร้อย
ละ 35.50 ส่ วนค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.350 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เมื่อขจัดอิทธิ พลของ
ค่า R2 ที่เกิดจากจานวนตัวอย่าง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการลงทุน ร้อยละ 35.0
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 73.518 และค่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวทานายมาเขียนเป็ นสมการการทานาย ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ด้านการลงทุน ดังนี้
Y1 = 1.46 - 0.02 + 0.34 + 0.31
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 25 พบว่า
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.80
มากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการลงทุน
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วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการลงทุน
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการลงทุน
สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย
H0: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย
H1: ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้าน
การใช้จ่าย
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน

ค่าสัมประสิ ทธิ์
Std.
B
Error
1.37 0.28
-0.01 0.08

Beta

t.

Sig.

ค่าคงที่
4.92
0.00
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
-0.01 -0.18 0.86
ของการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการ
0.29 0.07 0.23
4.04
0.00
วางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล (X2)
รู ปแบบการวางแผนทาง
0.38 0.06 0.37
6.87
0.00
การเงินส่ วนบุคคล (X3)
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
* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 4.24 การทดสอบเงื่อนไงของ Multiple linear regression analysis ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของนักศึกษาด้านการใช้จ่าย ไม่เกิดปั ญหา Multi collinearity เนื่องจาก Tolerance มีค่า
มากกว่า 0.1 ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R)
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X1)
วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (X2) และรู ปแบบการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล (X3) มีค่าเท่ากับ 0.533 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการใช้จ่าย ร้อยละ
53.30 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ กระบวนการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 0.284 หมายความว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการใช้จ่าย ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ร้อย
ละ 28.40 ส่ วนค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.279 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เมื่อขจัดอิทธิ พลของ
ค่า R2 ที่เกิดจากจานวนตัวอย่าง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการใช้จ่าย ร้อยละ 27.9
โดยมีค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 53.065 และค่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวทานายมาเขียนเป็ นสมการการทานาย ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ด้านการใช้จ่าย ดังนี้
Y1 = 1.37 - 0.01 + 0.29 + 0.38
ผลการทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่ 26 พบว่า
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.86
มากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการใช้จ่าย
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วัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการใช้จ่าย
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการใช้จ่าย
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ซึ่ งสามารถนามาสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 3 พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั สามารถนามาสรุ ปผลเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 405 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.6 รองลงมา เพศชาย จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.40
อายุส่วนใหญ่ต่ากว่า 20 ปี จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.6 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ อายุ
21- 25 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 อายุ 26 – 30 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และอายุ
31 – 35 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ส่ วนใหญ่ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 1 จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.4 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ชั้นปี ที่ 4 จานวน 26 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.4 และชั้นปี
ที่ 3 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2
นักศึ กษาส่ วนใหญ่ศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงิ นและการธนาคาร
จานวน 41 คิดเป็ นร้อยละ 10.1 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศ จานวน 32 คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.9 จานวน 31 คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.7
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป จานวน 29 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร จานวน 29 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 หลักสู ตรนิติ

112

ศาสตรบัณฑิต จานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 5.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จานวน 20 คิดเป็ นร้อยละ 4.9 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวน 16 คิดเป็ นร้อยละ 4 หลักสู ตร
บัญ ชี บ ัณ ฑิ ต จ านวน 15 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.7 หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 12 คิดเป็ นร้อยละ 3 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 12 คิดเป็ น
ร้อยละ 3 หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม จานวน 11 คิดเป็ นร้อย
ละ 2.7 หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จานวน 10 คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 9 คิดเป็ นร้อยละ 2.2 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า จานวน 9 คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.2 หลัก สู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 9 คิดเป็ นร้อยละ 2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรม จ านวน 9 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.2 หลัก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 8 คิดเป็ นร้อยละ 2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาแอนิ เมชัน่ และ
สื่ อสร้างสรรค์ จานวน 8 คิดเป็ นร้อยละ 2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยาน
ยนต์ จานวน 7 คิดเป็ นร้อยละ 1.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน
7 คิดเป็ นร้อยละ 1.7หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 6 คิด
เป็ นร้อยละ 1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 6 คิดเป็ นร้อย
ละ 1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 1.5
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ จานวน 6 คิดเป็ นร้ อยละ 1.5
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 5 คิดเป็ นร้อยละ 1.2 หลักสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ จานวน 5 คิดเป็ นร้อยละ 1.2 หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 2 คิดเป็ นร้อยละ
0.5 และหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารอุ ต สาหกรรมบริ ก าร (หลัก สู ต ร
นานาชาติ) จานวน 1 คิดเป็ นร้อยละ 0.2
นักศึกษาส่ วนใหญ่ศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต จานวน 143 คิดเป็ นร้อยละ 35.3
รองลงมาคือ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 64 คิดเป็ นร้อยละ 15.8 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จานวน 47 คิดเป็ นร้อยละ 6.05 หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน 36 คิดเป็ นร้อย
ละ 8.9 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต จานวน 29 คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต
จานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 5.2 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวน 16 คิดเป็ นร้อยละ 4 หลักสู ตร
บัญชีบณ
ั ฑิต จานวน 15 คิดเป็ นร้อยละ 3.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 12 คิดเป็ นร้อย
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ละ 3 หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7และ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จานวน 11 คิดเป็ นร้อยละ 2.7
รายได้ 3001 – 5000 บาท จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.1 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ ต่ากว่า 3,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4 รายได้ 5,001 – 7,000 บาท จานวน 71
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และรายได้ 7,001 – 9,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงิ นกูจ้ าก กยศ. จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.4
รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ มาจากหารายได้ดว้ ยตนเอง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7 และ
มาจากผูป้ กครอง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ปั จจัยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
เป็ นลาดับแรกคือ ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 4.07)
รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านวัตถุ ประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล (  =
3.95) และด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (  = 3.91)
ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ สามารถนาหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่ วนบุคคลไปปฏิบตั ิให้
เกิดประโยชน์ (  = 4.31) รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทาง
การเงิ นส่ วนบุคคล (  = 4.17) การจัดทาเกี่ ยวกับการแผนทางการเงิ น (  = 4.00) มีความเข้าใจ
ของการทบทวนและปรับปรุ งแผนทางการเงินตามความจาเป็ นของสถานการณ์น้ นั ๆ (  = 3.98) มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแผนการเงินที่วางไว้ (  = 3.90)
ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเตรี ยมความพร้อมทางการเงินทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต กล่าวคือ ให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลังเกษียณ (  = 4.07) รองลงมาเรี ยง
ตามลาดับได้แก่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและคุม้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้
มีภาระหนี้สินที่มากเกินไป (  = 3.97) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้เกิดความมัง่ คงในชีวติ เช่น
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี และอื่นๆ (  = 3.90) และเพื่อ
สามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความเสี่ ยง บรรเทาความ เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ( 
= 3.84 )
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ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
ลาดับแรก คือ นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล เพื่อเน้นความมัน่ คงทางการ
เงิน (  = 4.00) มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ นักศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิ น (  = 3.94) และ นักศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้ าหมายเฉพาะบุคคลได้ (  =
3.79)
ตอนที่ 3 พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับแรก
คือ ด้านการออม (  = 3.99) รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านการหารายได้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
(  = 3.98) ด้า นการใช้จ่า ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กัน (  = 3.93) และด้า นการลงทุ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากัน
(  = 3.91) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ด้านการหารายได้ เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยลาดับแรก คือ นักศึกษากูเ้ งิ น
จากกองทุ นเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) (  = 4.17) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน (  = 4.05) นักศึกษาสมัครทางานหารายได้พิเศษ
ในช่ วงปิ ดภาคการศึ ก ษา (  = 4.00) นัก ศึ ก ษาขอเงิ นจากผูป้ กครอง (  = 3.94) นัก ศึ ก ษาขอ
ทุนการศึกษา (  =3.94) นักศึกษาหารายได้ดว้ ยการลงทุนค้าขาย เช่ น ขายของออนไลน์, แผงขาย
เป็ นต้น (  =3.92) และนักศึกษารับจ้างทัว่ ไป เช่น พิมพ์งาน, การหาข้อมูล, การส่ งเอกสาร เป็ นต้น
เพื่อหารายได้ (  = 3.83) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ด้านการออม เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ นักศึกษาเก็บออมเงิน
ตามการตั้งเป้ าหมาย เช่น การซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้ (  = 4.13) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก รองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่ นักศึกษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ ที่ออกในช่ วงเทศกาล
ต่างๆ (  = 4.09) นักศึ กษาฝากเงิ นสะสมทรั พย์แบบเท่ากันทุ กเดื อน (  = 3.91) และนักศึกษา
จัดสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน (  = 3.84)
ด้านการลงทุ น เมื่ อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยล าดับแรก คื อ ลงทุ นเกี่ ย วกับ
เงินทุน ประกันชี วิต ทองคา รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ เป็ นต้น (  = 4.00) รองลงมาเรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ ลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เช่น เงินฝากประจา, ฝากออมทรัพย์, สลากออมทรัพย์, สลากออมสิ น,
และสลากอื่นๆ เป็ นต้น (  = 3.99) นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของการใช้จ่ายด้าน
การลงทุน (  = 3.84) และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น (  = 3.82)
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ด้านการใช้จ่าย เมื่ อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยลาดับแรก คื อ นักศึกษามี ก าร
วางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อลงทุนอย่างเป็ น
ระบบ และเหมาะสมกับจานวนรายได้ทีได้รับ (  = 4.01) รองลงมาเรี ยงตามลาดับนักศึกษามีการ
ควบคุ มค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เพื่อให้สามารถมีเงิ นออมได้อย่างเพียงพอ ต่อความมัน่ คงในอนาคต
รวมทั้งการวางแผนเกษียณ (  = 3.92) นักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย และวางแผนการ
ใช้อย่างเหมาะสม (  = 3.90) และนักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ในสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต (  = 3.90)
จานวนร้ อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ ในช่วงที่นกั ศึกษาทางานอยูน่ กั ศึกษาได้
มีการวางแผนทางการเงิ นเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่ พบว่า ในช่วงที่นกั ศึกษาทางานอยูน่ กั ศึกษาได้มี
การวางแผนทางการเงิ นเพื่อการเกษียณอายุส่วนใหญ่ มีการวางแผน จานวน 375 คน คิดเป็ นร้ อยละ
92.6รองลงมา ไม่มีการวางแผน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.4
จานวนร้ อยละพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้
จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใด พบว่า ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้
เกษียณอายุหากรายได้ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่
คือ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ หา
รายได้ให้มากขึ้น จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2 ทาบัญชีรายรับ –รายจ่าย จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.1 กูเ้ งินจากสถาบันการเงิ น จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และยืมเงินจากญาติหรื อ
เพื่อน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.7
จานวนร้ อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกตามตัวแปรด้านการวางแผนเกษียณ นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ องการ
วางแผนทางการเงิ นจากสื่ อใดบ้าง พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ องการวางแผนทางการเงิ น
จากสื่ อใดบ้าง ส่ วนใหญ่ Internet จานวน 213 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.6 รองลงมาเรี ย งตามลาดับ
ได้แก่ โทรทัศน์ จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 ป้ าย โฆษณา จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.6วิทยุ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 วารสาร/นิตยสาร จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และ
หนังสื อพิมพ์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้ พบว่า
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ น ด้านความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการ
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วางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านวัตถุ ประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ด้าน
รู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ของนักศึกษาด้านการหารายได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิ น มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม พบว่า
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ น ด้านความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านวัตถุ ประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล และ
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลมี ผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการออม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิ น ไม่มีผลต่อ พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของนักศึ กษา ด้านการลงทุ น
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล และด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม โดยผูว้ จิ ยั สามารถนามาอภิปรายผลเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ได้ดงั นี้
1. จากผลการศึกษาข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุส่วนใหญ่ต่ ากว่า 20 ปี รองลงมา ชั้นปี ส่ วนใหญ่เป็ นชั้นปี ที่ 1
นักศึกษาส่ วนใหญ่ศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงิ นและการธนาคาร นักศึกษา
ส่ วนใหญ่ศึกษาคณะบริ หารธุ รกิ จ รองลงมา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่ รายได้ 3001 – 5000 บาท
และแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินกูจ้ าก กยศ. ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของมุกดา โควห
กุล (2559 : 128 - 148) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการจัดการการเงินส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่มีอาชี พในบริ ษทั เอกชน โดยมีรายได้ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท และมี
รายจ่าย 10,001 -15,000 บาท
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2. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า
ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับ
แรก คือ สามารถนาหลักการเกี่ ยวกับแผนการเงิ นส่ วนบุคคลไปปฏิบตั ิให้เกิ ดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ ย
มากที่สุด รองลงมา คือ กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล และการจัดทา
เกี่ยวกับการแผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของทราย
ทอง เลิ ศเปี ยง (2559) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ โรงเรี ยนลาปางพาณิ ชยการและเทคโนโลยี ผลการวิจยั
พบว่า 1) ในภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใช้ โดยพฤติกรรม
การใช้เงิ นด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือด้านนันทนาการและกิ จกรรมทางสังคม
สาหรั บด้านความจาเป็ นพื้นฐานมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด 2) ผลการศึ กษาการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล
พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการกาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
อยูใ่ น ระดับมากที่สุด สาหรับด้านการวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการเก็บ
เงินออม ด้านจัดสรรเวลาเพื่อหาความรู ้ ความเข้าใจในการลงทุน และด้านการบริ หารภาระหนี้ สิน
อยูใ่ นระดับปานกลาง 3)ผลของบันทึกบัญชีส่วนบุคคลพบว่า ในระยะเวลา 1 เดือนรายรับส่ วนใหญ่
มาจาก รับเงินจากผูป้ กครอง อันดับสองจากเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา และรายได้จากการทางานพิเศษ
เป็ นอันดับสุ ดท้าย รายจ่ายส่ วนใหญ่ เป็ นค่าอาหารค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย
เกี่ ยวกับยานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าของใช้ และค่ารั กษาพยาบาล ตามลาดับ และเมื่ อ
พิจารณาของรายรับจานวน ร้อยละ 100 มีรายจ่าย จานวนร้อยละ 95.20คงเหลือเงินออม ร้อยละ 4.80
ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ เพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมทางการเงิ นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต กล่าวคือ ให้มี
คุ ณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลังเกษียณ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ตรวจสอบและคุ ม้ ค่าใช้จ่ายต่ างๆ รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้มีภาระหนี้ สินที่ มากเกิ นไป และเพื่ อ
สามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความเสี่ ยง บรรเทาความ เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่
ในระดับมากเช่ นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Kharchenko, Olga (2011) ได้ศึกษางานวิจยั
เรื่ องปั จจัยกาหนดระดับความรู ้ทางการเงินในยูเครน และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออมปั จจัย
ที่กาหนดระดับความรู ้ทางการเงิ นได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ ภูมิลาเนา และความมัง่ คัง่ ผล
การศึกษาพบว่า อายุและที่ต้ งั ของที่อยูอ่ าศัยไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการอธิ บายระดับความรู ้ทางการเงิน
นอกจากนั้น เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความรู ้ ท างการเงิ น และการออม พบว่า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั โดยตรง แต่มีความสัมพันธ์ในทางอ้อมผ่านตัวแปรความมัง่ คัง่
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ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยล าดับแรก คื อ นัก ศึ ก ษามี
รู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่อเน้นความมัน่ คงทางการเงิน รองลงมาคือ นักศึกษามี
รู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิ น และนักศึกษามีรูปแบบการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้ าหมายเฉพาะบุคคล กล่าวคือ ให้
มี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นทั้งก่ อนและหลังเกษี ยณ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสมจิ ตร์ วิริยานนท์
(2558) ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ ผลการวิจยั พบว่า ระดับ การวางแผนทางการเงิ น ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (  = 2.99)โดยพบว่าการวางแผนทางการเงิ น เป็ นรายด้าน 3 ด้าน คือ (1) ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.85) (2) ด้านค่าใช้จ่ายในการดารงชี พ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (  = 3.00) และ (3) ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.11)ทั้งนี้ การวางแผนทางการเงินทางด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์
กับปั จจัยด้านชั้นปี ที่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกข้อเว้นแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่ อง ค่าบารุ งการศึกษา ค่า
หน่วยกิต ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา จากผลการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่านักศึกษาต้องให้ความสนใจ
ในแสวงการหาความรู ้ ความเข้า ใจและพฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล โดย
มหาวิทยาลัยต้องมีการสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการวางแผนทางการเงิ นโดย
อาจจัดให้มีการศึกษาสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับทฤษฎี
โครงสร้างการหน้าที่นิยมของมาลี นอฟสกี้ (Malinowski. 1884-1942) ได้นาเสนอแนวคิดหลักของ
ทฤษฎีการหน้าที่นิยมคือ วัฒนธรรมสนองความต้องการจาเป็ นของปั จเจกบุคคล วัฒนธรรมเติบโต
มาจากความต้อ งการจ าเป็ น 3 ประเภทของมนุ ษ ย์ คื อ 1)ความต้อ งการจ าเป็ นพื้ น ฐาน (Basic
Biological and Psychological Needs) เป็ นความต้องการเบื้ องต้นของมนุ ษย์ ได้แก่ ความต้องการ
จาเป็ นที่เกี่ ยวข้องกับการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ เช่ น ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม การ
พักผ่อน การเจริ ญเติ บโต การสื บพันธุ์ เป็ นต้น 2) ความต้องการจาเป็ นด้านสังคม (Instrumental
Needs) จะเกี่ยวกับเรื่ องการร่ วมมือกันทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและทาให้ร่างกายได้รับการ
ตอบสนองความต้องการจาเป็ นเบื้องต้นได้ เช่น การแบ่งงานกันทา การแจกจ่ายอาหาร การป้ องกัน
ภัย การผลิตสิ นค้า การบริ การและการควบคุมทางสังคม และ 3) ทางด้านจิตใจ เช่น ความต้องการ
สงบทางใจ ความกลมกลืนกันทางสังคมและเป้ าหมายชีวติ ระบบสังคมที่สนองความต้องการเหล่านี้
ได้แก่ ความรู ้ กฎหมาย ศาสนา นิ ยายปรัมปรา ศิลปะและเวทมนตร์ คาถาโดยทัว่ ไปเวทมนตร์ คาถา
ทาหน้าที่ที่ทาให้คนรู ้สึกอบอุ่นใจเพราะงานบางอย่างที่มนุ ษย์ทาค่อนข้างยากลาบากและมนุ ษย์ไม่
สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะเกิ ดผลอย่างไรบ้าง ทาให้เกิ ดความไม่มนั่ ใจจึงต้องพึ่งเวทมนต์คาถาให้
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ช่วยเพื่อทาให้เกิดความมัน่ ใจมากขึ้น ส่ วนนิยายปรัมปรามักให้อานาจชนชั้นปกครองและให้ค่านิ ยม
ทางสังคม
3. พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม พบว่า
ด้านการหารายได้ ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยล าดับแรก คื อ นัก ศึ ก ษากู้เงิ นจากกองทุ น เงิ นกู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ) มี่ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน
และนักศึกษาขอเงินจากผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของทรายทอง
เลิศเปี ยง (2559) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษา
สาขาการบัญชีคณะบริ หารธุ รกิจ โรงเรี ยนลาปางพาณิ ชยการและเทคโนโลยี ผลการวิจยั พบว่า 1) ใน
ภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใช้โดยพฤติกรรมการใช้เงินด้าน
การศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือด้านนันทนาการและกิจกรรมทางสังคม สาหรับด้านความ
จาเป็ นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 2) ผลการศึกษาการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล พบว่า ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการกาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการอยูใ่ น ระดับมากที่สุด
สาหรับด้านการวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการเก็บเงิ นออม ด้านจัดสรร
เวลาเพื่อหาความรู ้ ความเข้าใจในการลงทุน และด้านการบริ หารภาระหนี้สิน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3)ผลของบันทึกบัญชีส่วนบุคคลพบว่า ในระยะเวลา 1 เดือนรายรับส่ วนใหญ่มาจากจากเงินกูย้ ืมเพื่อ
การศึ ก ษา และรายได้จากการท างานพิ เศษเป็ นอันดับ สุ ดท้า ย รายจ่ า ยส่ วนใหญ่ เป็ นค่ า อาหาร
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าของ
ใช้ และค่ารักษาพยาบาล ตามลาดับ
ด้านการออม ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยล าดับแรก คื อ นักศึ กษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ ที่ ออกในช่ วง
เทศกาลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ นักศึกษาเก็บออมเงิ นตามการตั้งเป้ าหมาย เช่ น
การซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้ และนักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพย์แบบเท่ากันทุกเดือน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของกนกพล สมวรรณ (2560) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการออม
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีการ
ออมส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการออมในส่ วนใหญ่ พบว่าจะฝากเงินกับสถาบันการเงิน มีจานวน
เงินออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 3,001 – 5,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายใน
ยามฉุ ก เฉิ น ปั จจัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจออมของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ได้แก่ ปั จจัย ด้า น
เศรษฐกิจและสังคม ด้านลักษณะการออม ด้านผลตอบแทน และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออม
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ของพนักงานบริ ษทั เอกชนได้แก่ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออม ส่ วนใหญ่น้ นั จะออมไว้เพื่อใช้จ่าย
ในยามฉุ กเฉิ น ออมเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ ออมเผือ่ เกษียณอายุ และออมเพื่อลงทุนตามลาดับ
ด้านการลงทุ น ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยล าดับแรก คื อ ลงทุ นเกี่ ยวกับเงิ นทุ น ประกันชี วิต ทองค า
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ลงทุนเกี่ ยวกับเงิ นฝาก เช่ น
เงิ นฝากประจา, ฝากออมทรัพย์, สลากออมทรัพย์, สลากออมสิ น, และสลากอื่นๆ เป็ นต้น และ
นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของการใช้จ่ายด้านการลงทุน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของพิจิตรา ก้องกิตติงาม (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยูอ่ าศัยของบัณฑิ ต
จบใหม่จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มบัณฑิ ตจบใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนา
และปั จจุบนั อาศัยอยูก่ รุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในบ้านเดี่ยว มีสถานะเป็ นผูอ้ าศัย มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน ยังไม่มีหนี้ สิน และมีรายได้รวมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 25,000 บาทต่อเดือน ส่ วนใหญ่มี
การออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น ขณะที่การออมเพื่อการซื้ อที่อยูอ่ าศัยเป็ นวัตถุประสงค์ลาดับที่
สาม
ด้านการใช้จ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่าย
ด้านสุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อลงทุนอย่างเป็ น ระบบ และเหมาะสมกับจานวนรายได้
ทีได้รับรองลงมาคื อ นักศึกษามีการควบคุ มค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ น เพื่อให้สามารถมี เงิ นออมได้อย่าง
เพียงพอ ต่อความมัน่ คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ และนักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ –
รายจ่ าย และวางแผนการใช้อย่างเหมาะสม นักศึ กษามี การวางแผนการใช้จ่ายเพื่ อการลงทุ น ใน
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของญาณิ ศา เผือ่ นเพาะ และพิทกั ษ์
ศิริวงศ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องการให้ความหมาย รู ปแบบและกระบวนการออมของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการการศึกษา
พบว่า 1) การให้ความหมายคาว่า “การออม” คือ (1) การแบ่งเงิ นส่ วนหนึ่ งจากรายได้เพื่อเก็บไว้
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (2) การเก็บเงินส่ วนหนึ่งจากรายได้เพื่อเอาไว้
เป็ นทุ นและบริ หารจัดการทุ นนั้นให้งอกเงย เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมสาหรั บการลงทุ น ท าธุ รกิ จ
ส่ วนตัว (3) การสร้ างวินยั ในการเก็บเงิ น รวมถึ งการวางแผนทางการเงิ นที่จะใช้สร้ างหลักประกัน
ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและเป็ นทุนการศึกษาของบุตร (4) การแบ่งเงินส่ วนหนึ่ งจากรายได้เพื่อเก็บ
ไว้ สาหรับซื้ อทรัพย์สินในอนาคตและ (5)การประหยัด รู ้จกั เก็บเงินไว้ใช้ซ้ื อสิ่ งของที่อยากได้และ
จาเป็ น 2) รู ปแบบการออมเงินมี 2 รู ปแบบ คือ (1) รู ปแบบการออมที่เลือกตามความสมัครใจ และ
(2)รู ปแบบที่ได้การสนับสนุ นจากหน่ วยงานหรื อครอบครั ว 3) กระบวนการออม มี 2 รู ปแบบ คือ
(1) กระบวนการออมแบบ มีการวางแผน และ2.กระบวนการออมแบบไม่มีการวางแผน 4) ปั ญหา
และอุปสรรคในการออม คือ 1.ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับรายได้หลัก (2) การใช้จ่ายที่ไม่ได้
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วางแผน (3) ปั ญหาเกิ ดจากคนใกล้ชิด (4) การวางแผนการออมไม่รอบคอบ และ (5) ค่าใช้จ่ายไม่
แน่นอน
จานวนร้ อยละพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม จาแนกด้านการวางแผนเกษียณ ในช่ วงที่ นักศึ กษาท างานอยู่นักศึ กษาได้มี การ
วางแผนทางการเงิ นเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่ พบว่า ในช่ วงที่นกั ศึกษาทางานอยู่นกั ศึกษาได้มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุส่วนใหญ่ มีการวางแผน นักศึกษามีการวางแผนทางการเงิ นเพื่อ
ใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใด พบว่า นักศึกษามีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบใดส่ วนใหญ่การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ เช่ น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้
ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหา อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด พบว่า
นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
การวางแผนทางการเงิ นจากสื่ อใดบ้าง พบว่า นักศึ กษาได้รับข้อมู ลข่ าวสารเรื่ องการวางแผนทาง
การเงินจากสื่ อ Internet ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณิ ชาภา กุณวงศ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจยั
เรื่ องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของประชาชน ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จาก
การศึกษาพบว่า การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคล โดยมีการวางแผนการเงิ นประจาเดื อนมากที่สุด ให้เหตุผลที่มีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อทาให้เกิดความมัน่ คงในชีวิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล คือ สื่ อ
โทรทัศ น์/วิท ยุ และใช้ป ระสบการณ์ ตรงของตัวเองในการวางแผนการเงิ นในการวางแผนการ
บริ โภคและอุปโภคเกี่ ยวกับด้านการใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านอาหารการกินมากที่สุด มีการวางแผนการ
ซื้ อหรื อครอบครองสิ นทรัพย์เกี่ยวกับการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ (บ้าน ที่ดิน) มีหนี้สินจากการกูย้ ืมจาก
กลุ่ มออมทรั พย์ และต้องการออมและการลงทุ นในเงิ นฝากออมทรั พย์ โดยอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการจากการเงิ นออม หรื อการลงทุนควรอยูท่ ี่ร้อยละ 4-6 และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวิไล
ลัก ษณ์ เสรี ต ระกู ล (2557) ได้ศึ ก ษางานวิจ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ในการท านายพฤติ ก รรมการออมของ
นักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาร้อยละ 73 มีการออมเงิน และเก็บเงิ น
ออมด้วยวิธีการฝากธนาคาร โดยจะออมไว้ประมาณร้อยละ 10-25 ของรายได้ และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล ซึ่ งอาจจะเปรี ยบเทียบได้กบั การวางแผนการเดินทาง โดยจะต้องมีการสารวจเป้ าหมาย
ทางการเงินที่ตอ้ งการ และสถานะทางการเงินในปั จจุบนั เพื่อที่จะสามารถนาไปกาหนดแนวทางใน
การปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซึ่ งจะต้องมีการสารวจ
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จุดเริ่ มต้นและจุดหมายปลายทาง เพื่อที่จะสามารถกาหนดเส้นทางที่เหมาะสม (พัฒนี ทองพึง. 2555
: 11-12)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1.1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ น ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของ
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลและ
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการหารายได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม พบว่า
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ น ด้านความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของการ
วางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านวัตถุ ประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล และ
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคล มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลของนักศึกษา ด้านการออม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิ น มี ผลต่อ พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล และด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการลงทุน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิ น มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล และด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการใช้จ่าย ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 มหาวิทยาลัยสยามควรสนับสนุ นช่องทางการให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงิ นส่ วนบุ คคลของนักศึ กษา และบุ คลากร รวมถึ งหน่ วยงานในสั งกัดภายในมหาวิทยาลัยเพื่ อ
สนับสนุนการวางแผนทางการเงินให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.2 หน่วยงานภาครั ฐ / สถาบันทางการเงิ น ควรมีมาตรการต่างๆ ที่เป็ นแรงจูงใจให้
ประชาชนเป็ นประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน และการออมเงิน ได้แก่
1.2.1 การให้ความรู ้ ดา้ นบัญชี รายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครั ว เพื่อให้มี
แนวทางในการประหยัดและเก็บออมเงินได้เพิ่มมากขึ้น
1.2.2 หารายได้พิเศษช่วงเวลาว่างหลังจากงานประจา เพื่อการออมเงินที่มากและมีไว้
ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ นหรื อจาเป็ น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารการเงินส่ วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัยสยาม
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมการเกษียณอายุ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินในเขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
-------------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต
สาขาการเงิ นและการธนาคาร บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความอนุ เคราะห์ ให้
ผูต้ อบแบบสอบถามได้โปรดให้ขอ้ เท็จจริ งในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
รายละเอียดของแบบสอบถามมี ดงั นี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา และส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลของนักศึกษา
คาตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ และจะไม่มีการใช้ขอ้ มูลใดๆ ที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับตัว
ท่านในการรายงานข้อมู ล จึ งขอความอนุ เคราะห์ จากท่า นได้ตอบแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริ ง เพื่อผลการศึกษาจะได้เป็ นจริ งมากที่สุด และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์จาก
ท่านเป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือของท่านมา ณ โอกาส นี้

นางสาวธนพร จันทร์ สว่าง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย
ลงไปในช่อง □ ทีต่ รงกับสภาพเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่า 20 ปี
 2) 21- 25 ปี
 3) 26-30 ปี
 4) 31-35 ปี
 5) 36-40 ปี
 6) มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
3. ระดับชั้นปี
 1) ชั้นปี ที่ 1
 2) ชั้นปี ที่ 2
 3) ชั้นปี ที่ 3
 4) ชั้นปี ที่ 4
4. สาขาวิชา / คณะวิชา
 1) สาขา (โปรดระบุ) ..................................................................................................
 2) คณะ (โปรดระบุ) ...................................................................................................
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1) ต่ากว่า 3000 บาท  2) 3001 – 5000 บาท
 3) 5001 – 7000 บาท  4) 7001 – 9000 บาท
 5) 9001 บาทขึ้นไป
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6. แหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) มาจากเงินกูจ้ าก กยศ.
 2) มาจากผูป้ กครอง
 3) มาจากหารายได้ดว้ ยตนเอง  4) อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................)
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
หัวข้ อประเมิน
ทีส่ ุ ด
(4)
กลาง
(2)
(5)
(3)
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
7. สามารถนาหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่ วน
บุคคลไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
8. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล
9. การจัดทาเกี่ยวกับการแผนทางการเงิน
10. มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามแผนการเงินที่
วางไว้
11. มีความเข้าใจของการทบทวนและปรับปรุ งแผน
ทางการเงินตามความจาเป็ นของสถานการณ์น้ นั ๆ
ด้ านวัตถุประสงค์ การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
12. เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การเตรี ย มความ
พร้อมทางการเงินทั้งในปั จจุบนั และอนาคต กล่าวคือ
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลักเกษียณ
13. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและคุม้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้มีภาระ
หนี้สินที่มากเกินไป
14. เพื่อสามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความ
เสี่ ยง บรรเทาความ เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
15. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้เกิดความมัง่ คง
ในชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อเพื่อ
สิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และอื่นๆ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา (ต่ อ)
ด้ านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
16. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อเน้นความมัน่ คงทางการเงิน
17. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน
18. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได้
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา

หัวข้ อประเมิน
ด้ านการหารายได้
19. นักศึกษากูเ้ งินจากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ)
20. นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน
21. นักศึกษาขอเงินจากผูป้ กครอง
22. นักศึกษารับจ้างทัว่ ไป เช่น พิมพ์งาน, การหาข้อมูล
, การส่ งเอกสาร เป็ นต้น เพื่อหารายได้
23. นักศึกษาหารายได้ดว้ ยการลงทุนค้าขาย เช่ น ขาย
ของออนไลน์, แผงขาย เป็ นต้น
24. นักศึกษาขอทุนการศึกษา
25. นักศึ กษาสมัครทางานหารายได้พิ เศษในช่ วงปิ ด
ภาคการศึกษา

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา (ต่ อ)
ด้ านการออม
26. นักศึกษาจัดสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน
27. นักศึกษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ที่ออกในช่วง
เทศกาลต่างๆ
28. นักศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้ าหมาย เช่น การ
ซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้
29. นักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพย์แบบเท่ากันทุกเดือน
ด้ านการลงทุน
30. ลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เช่น เงินฝากประจา, ฝาก
ออมทรัพย์, สลากออมทรัพย์, สลากออมสิ น, และ
สลากอื่นๆ เป็ นต้น
31. ลงทุนเกี่ยวกับเงินทุน ประกันชีวติ ทองคา รถยนต์
รถมอเตอร์ไซต์ เป็ นต้น
32. ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน
เป็ นต้น
33. นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของการ
ใช้จ่ายด้านการลงทุน
ด้ านการใช้ จ่าย
34. นักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย และ
วางแผนการใช้อย่างเหมาะสม
35. นักศึกษามีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เพื่อให้
สามารถมีเงินออมได้อย่างเพียงพอ ต่อความมัน่ คงใน
อนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ
36. นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ใน
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
ด้ านการใช้ จ่าย (ต่อ)
37. นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่าย
ด้านสุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อลงทุน
อย่า งเป็ น ระบบ และเหมาะสมกับ จ านวนรายได้ที
ได้รับ
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ด้ านการวางแผนเกษียณ
1. ในช่วงที่นกั ศึกษาทางานอยูน่ กั ศึกษาได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่
 มี
 ไม่มี
2. นักศึกษามีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมในรู ปแบบ
ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินฝากธนาคาร
 หุน้ สหกรณ์, สลากออมสิ น, พันธบัตร เป็ นต้น
 กองทุนรวม
 การลงทุนซื้ อทองคา
 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น
3.ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมีวธิ ี การ
แก้ปัญหา อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 หารายได้ให้มากขึ้น
 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
 ยืมเงินจากญาติหรื อเพื่อน  กูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
 ทาบัญชีรายรับ –รายจ่าย
4. นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ องการวางแผนทางการเงินจากสื่ อใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 Internet
 โทรทัศน์
 ป้าย โฆษณา
 วารสาร/นิตยสาร
 หนังสื อพิมพ์
 วิทยุ
 อื่นๆ (โปรดระบุ.........................)

ขอขอบพระคุณทีก่ รุ ณาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รางค์ บุญยะพงศ์ ไชย
ตาแหน่ งปัจจุบัน หัวหน้ าสาขาวิชาการเงินการธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
และผลการตรวจคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แบบประเมินผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
เรื่ องปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

แบบตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อของผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
เครื่ องมือการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อข้อคาถาม มีความเหมาะสม
ในการนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ซึ่ งจะทาการประเมินความเที่ยงตรงใน
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 – 3 โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง
+1
หมายถึง แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมไม่
-1
หมายถึง แน่ใจว่าคาถามไม่มีความเหมาะสม
โดยใส่ เครื่ องหมาย (/) ลงในช่ องระดับความคิ ดเห็ นของนักศึกษาว่าข้อความมีความสอดคล้อง
หรื อถูกต้องเพียงใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย
+1
0
-1
ด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1. สามารถนาหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่ วน
บุคคลไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
2. กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล
3. การจัดทาเกี่ยวกับการแผนทางการเงิน
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามแผนการเงินที่
วางไว้
5. มีความเข้าใจของการทบทวนและปรับปรุ งแผน
ทางการเงินตามความจาเป็ นของสถานการณ์น้ นั ๆ
ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล

หมายเหตุ
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1. เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การเตรี ย มความ
พร้ อ มทางการเงิ น ทั้ งในปั จ จุ บ ั น และอนาคต
กล่าวคือ
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งก่อนและหลักเกษียณ
2. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและคุม้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการป้ องกันไม่ให้มีภาระ
หนี้สินที่มากเกินไป
3. เพื่อสามารถป้ องกันความเสี่ ยง บรรเทาความ
เสี่ ยง บรรเทาความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย
+1
0
-1
ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล (ต่อ)
4. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาให้เกิดความมัง่ คง
ในชีวติ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อเพื่อ
สิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และอื่นๆ
ด้านรู ปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
1. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อเน้นความมัน่ คงทางการเงิน
2. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่ออิสรภาพทางการเงิน
3. นักศึกษามีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมาย
เฉพาะบุคคลได้
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ด้ านการหารายได้
1. นักศึกษากูเ้ งินจากกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
(กยศ)
2. นักศึกษาทางานพิเศษเมื่อวางจากการเรี ยน

หมายเหตุ
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3. นักศึกษาขอเงินจากผูป้ กครอง
4. นักศึ กษารั บจ้างทัว่ ไป เช่ น พิมพ์งาน, การหา
ข้อมูล, การส่ งเอกสาร เป็ นต้น เพื่อหารายได้
5. นักศึกษาหารายได้ดว้ ยการลงุทนค้าขาย เช่น ขาย
ของออนไลน์, แผงขาย เป็ นต้น
6. นักศึกษาขอทุนการศึกษา
7. นักศึกษาสมัครทางานหารายได้พิเศษในช่วงปิ ด
ภาคการศึกษา
ด้ านการออม
1.นักศึกษาจัดสรรเงินเพื่อการออมในทุกๆ เดือน
2. นักศึกษาสะสมเหรี ยญกษาปณ์ที่ออกในช่วง
เทศกาลต่างๆ
3. นักศึกษาเก็บออมเงินตามการตั้งเป้ าหมาย เช่น
การซื้ อสิ นค้า, ซื้ อทอง และอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้
4. นักศึกษาฝากเงินสะสมทรัพย์แบบเท่ากันทุก
เดือน
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของนักศึกษา
ด้ านการลงทุน
1. ลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เช่น เงินฝากประจา, ฝาก
ออมทรัพย์, สลากออมทรัพย์, สลากออมสิ น, และ
สลากอื่นๆ เป็ นต้น
2. ลงทุนเกี่ยวกับเงินทุน ประกันชีวติ ทองคา
รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ เป็ นต้น
3. ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ที่ดิน
เป็ นต้น
4. นักศึกษามีการวางแผนความเสี่ ยงในเรื่ องของ
การใช้จ่ายด้านการลงทุน

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย
+1
0
-1

หมายเหตุ
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ด้ านการใช้ จ่าย
1. นักศึกษามีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย และ
วางแผนการใช้อย่างเหมาะสม
2. นักศึกษามีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
เพื่อให้สามารถมีเงินออมได้อย่างเพียงพอ ต่อความ
มัน่ คงในอนาคตรวมทั้งการวางแผนเกษียณ
3. นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
4. นักศึกษามีการวางแผนค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่าย
ด้านสุ ขภาพ และค่าใช้จ่าย สาหรับการออมหรื อ
ลงทุนอย่างเป็ น ระบบ และเหมาะสมกับจานวน
รายได้ทีได้รับ
ด้ านการวางแผนเกษียณ
1. ในช่ วงที่ นัก ศึ ก ษาท างานอยู่นัก ศึ ก ษาได้มี ก าร
วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุหรื อไม่
( )1. มี ( )2.ไม่มี
2. นัก ศึ ก ษามี ก ารวางแผนทางการเงิ นเพื่ อใช้จ่าย
หลังการเกษียณอายุ โดยการลงทุน และการออมใน
รู ปแบบใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( )1.เงินฝากธนาคาร
( )2.หุ ้นสหกรณ์ , สลากออมสิ น, พันธบัตร เป็ น
ต้น
( )3.กองทุนรวม
( )4การลงทุนซื้ อทองคา
( )5.การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เช่ น บ้ า น,
คอนโด, ที่ดิน เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
บุคคลของนักศึกษา
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย
+1
0
-1

หมายเหตุ

144
ด้ านการวางแผนเกษียณ (ต่ อ)
3.ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้เกษียณอายุหากรายได้
ของนักศึกษา ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาจะมี
วิธีการแก้ปัญหา อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ )
( )1.หารายได้ให้มากขึ้น
( )2.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
( )3.ยืมเงินจากญาติหรื อเพื่อน
( )4.กูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
( )5.ทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย
4. นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่ องการวางแผน
ทางการเงินจากสื่ อใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. Internet
( )2.โทรทัศน์
( )3.ป้าย โฆษณา
( )4.วารสาร/นิตยสาร
( )5.หนังสื อพิมพ์
( )6.วิทยุ
( )7. อื่นๆ (โปรดระบุ.........................)

ลงชื่อ..................................................................(ผูเ้ ชี่ยวชาญ)
(.................................................................................)
................./........................./......................
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล ผูว้ จิ ยั :

นางสาวธนพร จันทร์ สว่าง

วันเดือนปี เกิด :

8 พฤศจิกายน 2536

อาชีพ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

:

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2558

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

พ.ศ. 2561

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางาน :
พ.ศ. 2558– 2560

พนักงานบัญชี
บริ ษทั ที่ปรึ กษาการบัญชีและภาษีอากร (จากัด)

พ.ศ. 2561– ปั จจุบนั

พนักงานบัญชี
บริ ษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

