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 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 
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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนะคติตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชี 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 3) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล
กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จำนวน 154 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับทัศนะคติและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับทัศนะคติตอการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับเห็นดวย โดยดานที่เห็นดวยมากที่สุด คือ ดานการออม 2) ระดับ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มีคาเฉลี ่ย 2.18 อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั ้ง โดยดานที่มีระดับ
พฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการออม รองลงมา คือ ดานการใชจาย และดานท่ีมีระดับพฤติกรรมต่ำท่ีสุด คือ ดานการลงทุน 3) 
ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
และแหลงท่ีมาของรายไดตางกัน มีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  สวนนักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกัน มีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยรวม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการออม, การวางแผนทางการเงิน, การจัดการทางการเงิน 
 

Abstract  
The objectives of this research are 1) to study the attitudes towards financial planning of students 

in the accounting field, 2) to study financial planning behavior of accounting students, 3) to compare 
personal factors with financial planning behavior. Of accounting students. With the sample groups used in 
this study are Accounting students 154 students from Rajabhat Rajanagarindra University, the tools used 
in the research were A questionnaire on students' views and behavior of financial planning. The results of 
the research found that 1) the attitudes towards financial planning of students had an average of 3.98, 
which was in the agreeing level. The aspect I most agree with is savings. 2) The student's financial planning 
behavior has an average of 2.18, sometimes at the practical level. The side with the highest level of 
behavior was savings, followed by spending. And the side with the lowest level of behavior is investment 
3) The results of comparison of personal factors and financial planning behavior of students. With different  
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average monthly income and different sources of income Have an overall level of financial planning 
behavior The difference was statistically significant at the .05 level. Have an overall level of financial 
planning behavior The difference was not statistically significant at the .05 level. 
Keywords: Saving behavior, Financial planning, Financial management 

ความสำคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 
ปจจุบันสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และการจางงานของคนทั่วโลก 

ทำใหหลายคนตองตกอยูในภาวะความไมแนนอนไมรูวาอนาคตขางหนาจะเปนอยางไร ซึ่งวิกฤตสถานการณครั้งนี้ แบง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 อยางรุนแรง โดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังตกงาน มีรายรับ

ลดลง แตรายจายกลับไมไดลดลงดวย กับอีกกลุมคือ คนท่ีไมไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ไมตกงาน มีเงินเดือนเหมือนเดิม 

แตตองใชชีวิตดวยความไมประมาท ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการใชจายในแตละเดือน อยางไรก็ตาม แมรายรับ

จะลดลงแตยังพอมีรายรับ สิ่งท่ีควรทำ คือ การเก็บออมเงินไวใชยามฉุกเฉิน 

จากผลสำรวจพฤติกรรมของ Generation Y คือกลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ.2523 – 2543 พบวามียอดใชจาย

ในกลุมสินคา ที่เรียกวา ของมันตองมี ถึง 69% ในขณะที่สินคาที่มีความจำเปนมีการใชจายลดลง และเมื่อรวมสัดสวนของ

เงินออมมีไมถึง 10% และเม่ือเทียบกับสัดสวนของรายไดท่ีหาไดมักจะไมเพียงพอ ในบางครั้งจึงจำเปนตองใชเงินในอนาคต

ดวยการกูเงินจากธนาคาร การใชบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดในการใชจายประจำวัน อาจสงผลใหเกิดภาวการณเปน

หนี้สินลนพนตัว ขณะอีกบางกลุมจะมีพฤติกรรมการใชเงินกอนออม โดยเมื่อมีรายไดเขามาแตละเดือน จะนำไปชำระหนี้

และซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคกอน สวนท่ีเหลือคอยเก็บเปนเงินออม อีกท้ังมักเก็บเงินผิดท่ี คือมีเงินเหลืออยูในบัญชีประเภท

ออมทรัพยในสัดสวนท่ีสูงขึ้น ขณะท่ีไดรับผลตอบแทนต่ำและเปนการเสียโอกาสในการสรางรายไดใหกับตนเอง และอีกบาง

กลุมของ Generation Y จะมีพฤติกรรมที่ตรงกันขามกับที่กลาวมา คือ กลุมนี้พอมีรายไดเขามา ก็จะกันเงินสวนหนึ่งไว

สำหรับเงินออมและการลงทุนสะทอนจากการมีเงินในบัญชีประเภทที่ไดรับผลตอบแทนสูงกวาประเภทออมทรัพย หรือ

ลงทุนในหุนหรือตราสารทางการเงินอื ่นๆ เปนกลุมบุคคลที่ยอมรับความเสี ่ยงจากการลงทุนได อยางไรก็ตาม การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินท่ีหรือมีวินัยการใชจาย และควบคูไปกับการวางแผนทางการเงินโดยการเพ่ิมการออมการ

ลงทุนใหถูกท่ีก็จะนำไปสูความม่ังคั่งไดในอนาคต 

จากรายงานการวิจัยของ สนทยา เขมวิรัตน (2552:41) เรื่อง การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาโดยรวม อยูในระดับปฏิบัติเปน

บางครั้ง โดยดานที่มีพฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการใชจาย รองลงมา คือ ดานการออม และดานการหารายได จะเห็นไดวา

นักศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในระดับต่ำมาก และเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

จำแนกเปนรายดานและรายคณะ พบวานักศึกษาทุกคณะ มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินโดยรวมอยูใน

ระดับปฏิบัติเปนบางครั้งเชนเดียวกัน (สนทยา เขมวิรัตน, 2552:48) 

จากเหตุผลท่ีกลาว เห็นไดวาพฤติกรรมไมวาจะ Generation ท่ีแตกตางกันหรือชวงเวลาท่ีแตกตางกัน แตยังคงมี
ลักษณะของพฤติกรรมเชนเดิม คือมุงเนนไปทางดานการใชจายมากกวาการออมและการลงทุน พันธกิจที่สำคัญที่สุดของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตใหมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
พฤติกรรมของนักศึกษาดานการวางแผนทางการเงิน เพ่ือใหนักศึกษาระมัดระวังในการใชจาย และหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดใน
การใชจาย ควรอยูในขอบเขตของรายไดและมีเหลือเพียงพอที่จะเก็บไวเปนเงินออม การออมวันนี้จะเปนจุดเริ่มตนของ
ความม่ันคงทางการเงินในอนาคตของนักศึกษา ดังนั้น คณะผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาเกี่ยวกับทัศนะคติและพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราช 
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นครินทร และนำขอมูลที่ไดมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาบัญชีดวยการสอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชาตอไป อีกท้ังเพ่ือประโยชนแกผูท่ีสนใจในการนำผลการศึกษาท่ีไดไปใชตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับทัศนะคติตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
3. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

สมมติฐานการวิจัย 
1. ระดับชั้นป ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 
3. แหลงท่ีมาของรายได ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย  
แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ไดดำเนินการวิจัยโดยใชการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบไปดวย 

กลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 154 คน (ขอมูลงานทะเบียนและวัดผล ธันวาคม 2563) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 154 คน  

เนื่องจากประชากรมีจำนวนท่ีแนนอน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงใชขนาดของประชากรท้ังหมดเปนขนาดกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
คณะผูวจิัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจยั โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเอง โดยเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยประกอบดวย 4 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีขอคำถาม

จำนวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มีขอคำถามแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการหารายได ดานการใชจาย ดานการออม 
และดานการลงทุน แตละดานจะมีคำถามดานละ 6 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ 
ตามวิธีของ Likert โดยเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความตองการ  
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มีขอคำถามแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการหารายได ดานการใชจาย ดานการออม 
และดานการลงทุน แตละดานจะมีคำถามดานละ 8 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ 
ตามวิธีของ Likert โดยเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความตองการ 
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การวิเคราะหขอมูล 
คณะผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และรอยละ  
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนะคติและพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิของนักศกึษาสาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร โดยการหาคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พรรณ ีลีกิจวัฒนะ, 2555)  

สรุปผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร ไดแก เพศ ระดับชั้นป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

แหลงท่ีมาของรายได และอาชีพของผูปกครอง 
ตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน รอยละ 

1. เพศ ชาย 16 10.39 
 หญิง 138 89.61 

รวม 154 100 
2. ระดับชั้นป ชั้นปที่ 1 29 18.84 
 ชั้นปที่ 2 26 16.88 
 ชั้นปที่ 3 43 27.92 
 ชั้นปที่ 4 56 36.36 

รวม 154 100 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ำกวา 3,000 บาท 56 36.36 
 3,001 – 6,000 บาท 86 55.84 
 6,001 – 9,000 บาท 5 3.25 
 9,001 บาทข้ึนไป 7 4.55 

รวม 154 100 
4. แหลงที่มาของรายได มาจากผูปกครอง 91 59.09 
 มาจากเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 34 22.08 
 มาจากหารายไดดวยตนเอง 29 18.83 

รวม 154 100 

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 138 
คน คิดเปนรอยละ 89.61 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ระดับชั้นปการศึกษาสวนใหญ อยูระดับชั้นปท่ี 4 จำนวน 56 คน 
คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมา คือ ระดับชั้นปที่ 3  จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 27.92 นอยที่สุด ระดับชั้นปที่ 2  
จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.88  รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ อยูระหวาง 3,001 - 6,000 บาท จำนวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 55.84 รองลงมา รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 3,000 บาท จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 36.36 นอยท่ีสุด 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 6,001 - 9,000 บาทจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.25 แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ 
มากจากผูปกครอง จำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 59.09 รองลงมา มาจากเงินกูยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 22.08 และนอยท่ีสุด คือ มากจากหารายไดดวยตนเอง จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.83  
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเกี่ยวกับทัศนคติตอการวางแผนทางการเงิน 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. ดานการหารายได    
 1.1 ใชอินเทอรเนต็เปนชองทางในการหารายได 4.06 0.659 เห็นดวย 
 1.2 การพนันเปนชองทางในการหารายได 1.86 0.915 ไมเห็นดวย 
 1.3 ลงทนุคาขายทำใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 4.19 0.613 เห็นดวย 
 1.4 ทำงานพเิศษเม่ือวางจากการเรยีนเปนการหารายไดเพิ่มข้ึน 4.40 0.620 เห็นดวย 
 1.5 การมีความคิดรเิริม่ในงานอาชีพทำใหมีรายไดมากข้ึน 4.31 0.589 เห็นดวย 
 1.6 การจัดประเภทของรายไดชวยเปนแนวทางในการวางแผนการเงิน 4.27 0.561 เห็นดวย 
 รวม 3.85 1.116 เห็นดวย 
2. ดานการใชจาย    
 2.1 แผนการใชจายควรมีการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ 4.17 0.534 เห็นดวย 
 2.2 การจดบันทกึรายจายประจำวันชวยควบคุมการใชจาย 4.19 0.654 เห็นดวย 
 2.3 ควรซ้ือสินคาเฉพาะชวงลดราคา 3.47 0.794 ไมแนใจ 
 2.4 ควรใชจายใหเหมาะสมกับจำนวนรายไดที่ไดรับ 4.47 0.539 เห็นดวย 
 2.5 ซ้ือของใชสวนตัวควรพิจารณาคุณภาพทีส่มราคา 4.38 0.562 เห็นดวย 
 2.6 การซ้ือของใชที่เปนที่นิยมทำใหไดรับการยอมรับจากสงัคม 2.89 1.191 ไมเห็นดวย 
 รวม 3.93 0.937 เห็นดวย 
3. ดานการออม    
 3.1 ควรมีการตัง้เปาหมายและจัดสรรรายไดเปนเงินออมกอนใชจาย 4.49 0.608 เห็นดวย 
 3.2 การออมเงินควรเริม่ตนเม่ือมีรายไดจากการทำงาน 3.75 1.106 เห็นดวย 
 3.3 การออมคอืการหลีกเลีย่งการใชจายสนิคาฟุมเฟอย 4.18 0.762 เห็นดวย 
 3.4 การออมเปนการเก็บเงินเพื่อซ้ือของทีต่องการ 3.81 0.908 เห็นดวย 
 3.5 การออมเงินคือการเก็บเงินไวใชในยามฉกุเฉิน 4.60 0.505 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 3.6 การออมเงินชวยใหทุกคนเปนเศรษฐไีดในอนาคต 3.89 0.837 เห็นดวย 
 รวม 4.12 0.875 เห็นดวย 
4. ดานการลงทุน    
 4.1 การลงทุนเปนจุดเริ่มตนของความสำเร็จ 4.12 0.676 เห็นดวย 
 4.2 การตดัสินใจลงทนุควรใหความสำคัญกบัผลตอบแทนทีไ่ด 4.16 0.631 เห็นดวย 
 4.3 การลงทุนมีความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทนุควรศึกษาอยางรอบคอบ 4.51 0.551 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 4.4 การกูยืมเงนิจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาเปนการลงทนุ 3.49 0.985 เห็นดวย 
 4.5 การลงทุนควรกระทำเม่ือมีเงินเหลือจากการใชจายจำนวนมาก 3.82 0.859 เห็นดวย 
 4.6 การหาความรูเพิ่มเติมโดยเรียนหลักสูตรระยะสั้นเปนการลงทุน 4.06 0.725 เห็นดวย 
 รวม 4.03 0.814 เห็นดวย 

รวม  3.98 0.947 เห็นดวย 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ระดับทัศนคติตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 เม่ือวิเคราะหโดยดานท่ีมีระดับสูงท่ีสุด คือ ดานการ
ออมเงินมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ดานการลงทุน มีคาเฉลี่ย 4.03 และดานท่ีมีระดับต่ำท่ีสุด คือ ดาน การหา
รายได มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย จึงไดทำการสรุประดับความเห็นแตละดาน ดังนี้ 
 ระดับทัศนคติตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ดานรายได พบวา ระดับความคิดเห็น
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.85 อยูในระดับเห็นดวย เม่ือทำการวิเคราะหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เห็นดวยวาการทำงาน
พิเศษเมื่อวางจากการเรียนเปนการหารายไดเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมา คือ การมีความคิดริเริ่มในงานอาชีพ
ทำใหมีรายไดมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และนอยที่สุด คือ ไมเห็นดวยวาการพนันเปนชองทางในการหารายได มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.86 ดานการใชจาย พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อทำการ
วิเคราะหระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ เห็นดวยวาควรใชจายใหเหมาะสมกับจำนวนรายไดท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.47 รองลงมา คือ เห็นดวยวาซื้อของใชสวนตัวควรพิจารณาคุณภาพที่สมราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และนอยที่สุด คือ 
ไมเห็นดวยวาการซ้ือของใชท่ีเปนท่ีนิยมทำใหไดรับการยอมรับจากสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 ดานการออม พบวา ระดับ 
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ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.12 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อทำการวิเคราะหระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ เห็นดวย
อยางยิ่งวาการออมเงินคือการเก็บเงินไวใชในยามฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา คือ เห็นดวยวาควรมีการ
ตั้งเปาหมายและจัดสรรรายไดเปนเงินออมกอนใชจาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และนอยที่สุด คือ เห็นดวยวาการออมเงิน
ควรเริ่มตนเมื่อมีรายไดจากการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานการลงทุน พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.03 อยูในระดับเห็นดวย เม่ือทำการวิเคราะหระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด คือ เห็นดวยอยางย่ิงวาการลงทุนมีความ
เสี ่ยงกอนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาอยางรอบคอบ มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.51 รองลงมา คือ การตัดสินใจลงทุนควรให
ความสำคัญกับผลตอบแทนที่ได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และนอยที่สุด คือ เห็นดวยวาการกูยืมเงินจากกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ
การศึกษาเปนการลงทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. ดานการหารายได    
 1.1 นกัศึกษาจะขอเงนิจากผูปกครองเม่ือมีความจำเปนตองใชเงินในทันท ี 2.23 0.509 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 1.2 นกัศึกษาหารายไดดวยการเลนเกมสคอมพิวเตอร 2.78 0.514 ไมเคยปฏิบัต ิ
 1.3 นกัศึกษารับทำงานพิเศษเม่ือวางจากการเรียน 1.88 0.723 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 1.4 นกัศึกษาหารายไดดวยการลงทนุคาขาย เชน การขายของออนไลน 1.64 0.694 ไมเคยปฏิบัต ิ
 1.5 นกัศึกษาหารายไดดวยการเลนการพนนั 2.86 0.363 ไมเคยปฏิบัต ิ
 1.6 นกัศึกษาจะขอยืมเงินจากเพื่อนเม่ือเงินไมพอใช 1.42 0.694 ไมเคยปฏิบัต ิ
 1.7 นกัศึกษาสมัครทำงานหารายไดพิเศษในชวงปดภาคการศกึษา 2.18 0.785 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 1.8 นกัศึกษาจะถอนเงินจากธนาคารเม่ือจำเปนตองใชเงิน 2.45 0.573 ปฏิบัติเปนประจำ 
 รวม 2.18 0.265 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

2. ดานการใชจาย    
 2.1 นกัศึกษามีการวางแผนการใชจายในแตละเดือน 2.33 0.561 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 2.2 นกัศึกษามีการจดบันทึกรายจายเปนประจำ 1.71 0.602 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 2.3 นกัศึกษาใชจายเงนิเพื่อการลงทนุเพื่อหวังผลตอบแทน 1.80 0.680 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 2.4 นกัศึกษาใชเงนิสวนใหญเพื่อการเรยีน เชน ถายเอกสาร ซ้ือหนังสือ 2.45 0.561 ปฏิบัติเปนประจำ 
 2.5 นกัศึกษาซ้ือเครือ่งแตงกายตามแฟชั่นทกุเดือน 2.36 0.534 ไมเคยปฏิบัต ิ
 2.6 นกัศึกษามีการใชจายเงินเพือ่ความบันเทิง เชน เทีย่วสถานบันเทิง ดภูาพยนตร 2.18 0.487 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 2.7 นกัศึกษาซ้ือของขวัญใหเพื่อนสนิทในทุกโอกาสสำคัญ 2.30 0.500 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 2.8 นกัศึกษารบัประทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ 2.60 0.517 ปฏิบัติเปนประจำ 
 รวม 2.22 0.225 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

3. ดานการออม    
 3.1 นกัศึกษามีการวางแผนการออมเงนิ 2.27 0.499 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 3.2 นกัศึกษาเก็บออมเงินเพื่อซ้ือของที่อยากได 2.40 0.530 ปฏิบัติเปนประจำ 
 3.3 นกัศึกษามีการจัดสรรเงนิเพื่อการออมกอนใชจายทุกๆเดอืน 2.32 0.580 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 3.4 นกัศึกษามีการเกบ็เงินไวใชในยามฉกุเฉนิดวยการฝากธนาคาร 2.27 0.608 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 3.5 นกัศึกษามีการควบคุมคาใชจายใหนอยกวารายได 2.24 0.561 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 3.6 นกัศึกษาเก็บเงนิเปนเงินสดไวใชในยามขาดแคลน 2.25 0.575 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 3.7 นกัศึกษามีการสะสมเหรียญกษาปณที่ออกในชวงเทศกาลตางๆ 1.62 0.716 ไมเคยปฏิบัต ิ
 3.8 นกัศึกษาเลนแชรกับเพื่อนๆ 2.77 0.509 ไมเคยปฏิบัต ิ
 รวม 2.27 0.326 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

4. ดานการลงทุน    
 4.1 นกัศึกษามีการวางแผนดานการลงทนุและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการใชจายดานการ

ลงทุน 
1.70 0.628 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

 4.2 นกัศึกษามีการลงทุนเกี่ยวกับเงินฝาก เชน เงนิฝากประจำ, เงนิฝากออมทรัพย, สลากออมทรพัย
และสลากออมสนิเพื่อหวังผลตอบแทน 

1.84 0.700 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

 4.3 นกัศึกษาตดัสินใจลงทุนโดยคำนงึถึงผลตอบแทนเปนสำคัญ 2.01 0.667 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 4.4 นกัศึกษาซ้ือสินคาตามเงือ่นไขของสินคาเพื่อรับของสมนาคุณ 2.22 0.618 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 4.5 นกัศึกษาเสีย่งโชคโดยการซ้ือลอตเตอรี่หรือเลนหวย 2.34 0.574 ไมเคยปฏิบัต ิ
 4.6 นกัศึกษามีการรวมทุนกับเพื่อนเพื่อหารายไดดวยการคาขาย 1.44 0.593 ไมเคยปฏิบัต ิ
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 4.7 นกัศึกษาใหเพื่อนกูยืมเงินแลวผอนชำระโดยคดิดอกเบ้ียอัตราตำ่ 2.74 0.509 ไมเคยปฏิบัต ิ
 4.8 นกัศึกษาไมลงทนุเพราะไมชอบความเสีย่ง 2.16 0.724 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 รวม 2.06 0.223 ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

รวม  2.18 0.701 ปฏิบัติเปนบางคร้ัง 

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.18 เมื่อวิเคราะหโดยดานที่มีระดับพฤติกรรมสูงที่สุด คือ ดานการออม มีคาเฉลี่ย 2.27 
รองลงมา คือ ดานการใชจาย มีคาเฉลี่ย 2.22 และดานที่มีระดับพฤติกรรมต่ำที่สุด คือ ดานการลงทุน มีคาเฉลี่ย 2.06 
โดยรวมอยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง จึงไดทำการสรุประดับพฤติกรรมแตละดาน ดั้งนี้  

ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ดานการหารายได อยูในระดับปฏิบัติ
เปนบางครั้ง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.18 โดยขอที่มีระดับพฤติกรรมสูงสุด คือ นักศึกษาจะถอนเงินจากธนาคารเมื่อจำเปนตอง
ใชเงิน มีคาเฉลี่ย 2.45 อยูในระดับปฏิบัติเปนประจำ รองลงมา คือ นักศึกษาจะขอเงินจากผูปกครองเม่ือมีความจำเปนตอง
ใชเงินในทันที อยูในระดับปฏิบัติเปนประจำ และขอที่มีระดับพฤติกรรมต่ำที่สุด คือ นักศึกษาหารายไดดวยการเลนการ
พนัน มีคาเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ ดานการใชจาย อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.22 โดย
ขอท่ีมีระดับพฤติกรรมสูงสุด คือ นักศึกษารับประทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ มีคาเฉลี่ย 2.60 อยูใน
ระดับปฏิบัติเปนประจำ รองลงมา คือ นักศึกษาใชเงินสวนใหญเพื่อการเรียน เชน ถายเอกสาร ซื้อหนังสือ มีคาเฉลี่ย 2.45 
อยูในระดับปฏิบัติเปนประจำ และขอที่มีระดับพฤติกรรมต่ำที่สุด คือ นักศึกษาซื้อเครื่องแตงกายตามแฟชั่นทุกเดือน มี
คาเฉลี่ย 2.36 อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ ดานการออม อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 โดยขอที่มี
ระดับพฤติกรรมสูงสุด คือ นักศึกษาเก็บออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได มีคาเฉลี่ย 2.40 อยูในระดับปฏิบัติเปนประจำ 
รองลงมา คือ นักศึกษามีการจัดสรรเงินเพื่อการออมกอนใชจายทุกๆเดือน มีคาเฉลี่ย 2.32 อยูในระดับปฏิบัติเปนบางคร้ัง 
และขอที่มีระดับพฤติกรรมต่ำที่สุด คือ นักศึกษาเลนแชรกับเพื่อนๆ มีคาเฉลี่ย 2.77 อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ ดานการ
ลงทุน อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.06 โดยขอท่ีมีระดับพฤติกรรมสูงสุด คือ นักศึกษาตัดสินใจลงทุน
โดยคำนึงถึงผลตอบแทนเปนสำคัญ มีคาเฉลี่ย 2.01 อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง รองลงมา คือ นักศึกษาไมลงทุนเพราะ
ไมชอบความเสี่ยง มีคาเฉลี่ย 2.16 อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง และขอท่ีมีระดับพฤติกรรมต่ำท่ีสุด คือ นักศึกษาใหเพ่ือน
กูยืมเงินแลวผอนชำระโดยคิดดอกเบี้ยอัตราต่ำ มีคาเฉลี่ย 2.74 อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ  

 

สมมติฐานที่ 1 ระดับชั้นป ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา จำแนกตามระดับชั้นป เปนรายดาน

และโดยรวม 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

ของนักศึกษา 
แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 

ดานการหารายได ระหวางกลุม 1.048 3 0.349 5.401 0.001*  
ภายในกลุม 9.703 150 0.065  

 
 

รวม 10.751 153   
 

ดานการใชจาย ระหวางกลุม 0.031 3 0.010 0.202 0.895  
ภายในกลุม 7.689 150 0.051  

 
 

รวม 7.720 153   
 

ดานการออม ระหวางกลุม 0.341 3 0.114 1.073 0.363  
ภายในกลุม 15.900 150 0.106  

 
 

รวม 16.241 153   
 

ดานการลงทนุ ระหวางกลุม 0.115 3 0.038 0.766 0.515  
ภายในกลุม 7.479 150 0.050  

 
 

รวม 7.593 153   
 

โดยรวม ระหวางกลุม 0.145 3 0.048 1.704 0.169  
ภายในกลุม 4.265 150 0.028  

 
 

รวม 4.411 153   
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา F-test วิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One way 

analysis of variance) โดยพิจารณาจากนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกัน มีระดับ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิโดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การหารายได แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
สมมติฐานที่ 2 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา จำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนราย
ดานและโดยรวม 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

ของนักศึกษา 
แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 

ดานการหารายได ระหวางกลุม 0.371 3 0.124 1.788 0.152  
ภายในกลุม 10.380 150 0.069  

 
 

รวม 10.751 153   
 

ดานการใชจาย ระหวางกลุม 0.191 3 0.064 1.269 0.287  
ภายในกลุม 7.529 150 0.050  

 
 

รวม 7.720 153   
 

ดานการออม ระหวางกลุม 0.767 3 0.256 2.478 0.064  
ภายในกลุม 15.474 150 0.103  

 
 

รวม 16.241 153   
 

ดานการลงทนุ ระหวางกลุม 0.446 3 0.149 3.122 0.028*  
ภายในกลุม 7.147 150 0.048  

 
 

รวม 7.593 153   
 

โดยรวม ระหวางกลุม 0.353 3 0.118 4.346 0.006*  
ภายในกลุม 4.058 150 0.027  

 
 

รวม 4.411 153   
 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา F-test วิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One way 
analysis of variance) โดยพิจารณาจากนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี
ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยรวม และดานการลงทุน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการหารายได ดานการใชจายและดานการออม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมติฐานที่ 3 แหลงท่ีมาของรายได ตางกันมีระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกัน 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษา จำแนกตามแหลงที่มาของรายได เปนราย
ดานและโดยรวม 

 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

ของนักศึกษา 
แหลงความผันแปร SS df MS F-test p-value 

ดานการหารายได ระหวางกลุม 1.530 2 0.765 12.524 0.000*  
ภายในกลุม 9.222 151 0.061  

 
 

รวม 10.751 153   
 

ดานการใชจาย ระหวางกลุม 0.039 2 0.019 0.379 0.685  
ภายในกลุม 7.682 151 0.051  

 
 

รวม 7.720 153   
 

ดานการออม ระหวางกลุม 0.191 2 0.095 0.897 0.410  
ภายในกลุม 16.050 151 0.106  

 
 

รวม 16.241 153   
 

ดานการลงทนุ ระหวางกลุม 0.436 2 0.218 4.594 0.012*  
ภายในกลุม 7.158 151 0.047  

 
 

รวม 7.593 153   
 

โดยรวม ระหวางกลุม 0.310 2 0.155 5.709 0.004*  
ภายในกลุม 4.101 151 0.027  

 
 

รวม 4.411 153   
 

 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา F-test วิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One way 
analysis of variance) โดยพิจารณาจากนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา นักศึกษาที่มีแหลงที่มาของรายไดตางกัน มี
ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยรวม ดานการหารายได และดานการลงทุน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใชจาย และดานการออม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

อภิปรายผล  
จากการศึกษาพบวา ทัศนะคติตอการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ราชนครินทร พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 อยูในระดับความสำคัญ คือเห็นดวย เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน 
พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการออมเงิน มีคาเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือดานการลงทุน มีคาเฉลี่ย 4.03 และดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือดานการหารายได มีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับความสำคัญ คือเห็นดวย 
 นอกจากนี้ การวิจัยนี้ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ีพบวา ระดับ
พฤติกรรม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.18 อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง โดยดานท่ีมีระดับพฤติกรรมสูงท่ีสุด คือดาน
การออม รองลงมา คือดานการใชจาย ดานท่ีมีระดับพฤติกรรมต่ำท่ีสุด คือ ดานการลงทุน ซ่ึงเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนพร จันทรสวาง (2561) ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยาม ดานท่ีมีระดับพฤติกรรมเปนอันดับแรก คือ ดานการออม และดานท่ีมีระดับพฤติกรรมต่ำท่ีสุด คือ ดาน
การลงทุน และผลการศึกษาของผูวิจัยไดเห็นตางจากงานวิจัยของ สนทยา เขมวิรัตนและคณะ (2552) ผลการศึกษาพบวา 
ดานที่มีระดับพฤติกรรมสูงที่สุด คือ ดานการใชจาย รองลงมา คือดานการออม และดานที่มีระดับพฤติกรรมต่ำที่สุด คือ 
ดานการลงทุนซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของผูวิจัยท่ีมีระดับพฤติกรรมต่ำท่ีสุด คือ ดานการลงทุนเชนกัน 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษามุงเนนการจัดการเงินดวย
วิธีการออมเงินมากกวาการจัดการเงินดวยวิธีการลงทุน สวนพฤติกรรมดานการใชจายเม่ือเปรียบเทียบจากผลการศึกษาใน 
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อดีตจะพบวานักศึกษามีพฤติกรรมดานการใชจายมากกวาดานการออมเงินเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และยุคสมัยท่ีแตกตางกัน 

จากผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับชั้นปตางกัน มีระดับพฤติกรรมดานการหารายไดท่ีแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับ
พฤติกรรมดานการลงทุนที่แตกตางกัน และนักศึกษาที่มีแหลงที่มาของรายไดตางกัน มีระดับพฤติกรรมดานการหารายได
และดานการลงทุนที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมดานการใชจายและดานการออม 
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกัน พบวา มีระดับพฤติกรรมท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงเปนผลมาจากนักศึกษาอยูในชวงวัยเดียวกันจึงมีระดับพฤติกรรมดานการใชจายและดานการออมท่ีไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัย คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปใช มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของควรจัดใหมีกิจกรรมอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น โดยเนื้อหาการจัดการดานการลงทุนที่เหมาะสมใหกับนักศึกษา
หรือ ควรจัดใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมเรื่องการหารายได หรือการประกอบอาชีพเสริมระหวางท่ีกำลังศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการทำวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลตอการ
วางแผนทางการเงินของนักศึกษา หรืออาจใชวิธีการศึกษาดวยการทดสอบเร่ืองการวางแผนทางการเงินดานการลงทุน   
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