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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ 2) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของวิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ
ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายพัและ
บริหารธุรกิจกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครู
และบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ  จ  านวน 80 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม วิธีการทดสอบทางสถิติ โดยใชร้้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และสถิติสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของเพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบวา่ 1)ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 48 คน 
เพศชาย 32 คน อายรุะหวา่ง 20-มากกวา่ 50 ปี สถานะภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 
10,000-20,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 5,000-20,000 บาท 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ
มีความจ าเป็นอย่างมาก และเม่ือพิจารณาตามหัวข้อแล้วมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเล็งเห็นถึงความส าคญัในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุท่ีท าให้การ
วางแผนการเงินไม่ประสบผลส าเร็จมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินชีวติของครูและบุคลกรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างาน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายประจ าวนั ดงันั้นจึงเกิดปัญหา ทุกคนควรตอ้งท าอยา่งไร เพื่อให้มีเงินส ารองเก็บไวส้าหรับอนาคต
หรือสามารถจบัจ่ายใชส้อยอยา่งไม่ขาดแคลน มีชีวิตท่ีสุขสบายในวยัเกษียณ มีเงินใชย้ามฉุกเฉิน และมีเงิน
ออมสาหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะตอ้งมีวนิยัในการออมเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีแผนการ
ลงทุนท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และ
ค่าใชจ่้ายเพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลเอง ซ่ึงเป็นตน้เหตุท่ีท าใหท้รัพยสิ์นท่ีมีไม่สามารถเพิ่มพูนข้ึนได ้ 

นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็มกัจะชะล่าใจและมัน่ใจมากเกินไปในฐานะและความมัง่คัง่ท่ีตนเองมีอยู่
ทาให้ไม่สนใจท่ีจะวางแผนทางการเงิน โดยคิดวา่การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยข้ึน ดงันั้นเม่ือคิดวา่
ตนเองรวยอยูแ่ลว้ก็ไม่จาเป็นท่ีจะตอ้งทาการวางแผนทางการเงิน ท าใหเ้กิดความประมาทไม่ระมดัระวงั และ
อาจนามาซ่ึงความเสียหายท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินท าให้ความมัง่คัง่ลดลง และอีกหลายคนท่ี
มองวา่ เร่ืองการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากไม่อยากจะนึกถึงและท าตาม แต่ถา้ยิ่งไม่คิดถึง อนาคต
ก็จะยิ่งยุง่ยาก เม่ือเจออุปสรรคก็ตั้งตวัไม่ทนั การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนท่ีท่ีจะช่วยนาทางให้บุคคลไปสู่
จุดหมายไดอ้ยา่งไม่หลงทาง ดงันั้นถา้ยิง่วางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็จะท าใหถึ้งจุดหมายไดเ้ร็วข้ึนเท่านั้น  

การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นสาหรับทุกคน และจะยิ่งมีความจ าเป็นมากข้ึนในอนาคต
ขา้งหนา้ เช่นเศรษฐกิจท่ีผนัแปล ราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาอาหารและส่ิงจ าเป็น
ต่างๆ ต่อการด ารงชีพมีราคาแพงข้ึน เงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน รวมไปถึงความไม่แน่นอนของชีวติทางสังคมท่ีคนมี
ระดบัการศึกษาสูงข้ึนใชร้ะยะเวลาในการเรียนมากข้ึน ท าให้มีระยะเวลาการท างานเก็บเงินลดลง ในขณะท่ี
วทิยาการแพทยท่ี์กา้วหนา้ ท าใหค้นเรามีอายยุืนข้ึน ส่งผลใหร้ะยะเวลาการใชเ้งินนานข้ึน จากปัจจยัความไม่
แน่นอนดงักล่าว ทาให้ทุกคนตอ้งหันมาให้ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงินมากข้ึน (กิจติพร  สิทธิ
พนัธ์)  2552 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การวางแผนทางการเงินนั้นจึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีไม่ควรจะมองขา้ม นัน่จึงเป็นเหตุ
ใหผู้ว้จิยัตั้งใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของวทิยาลยั
เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทาง
การเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยี
พายพัและบริหารธุรกิจ 



 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของครูและบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ท่ี
มีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อเดือน  
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรวทิยาลยั
เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 

ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จะท าใหท้ราบวา่ ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของครูและบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ท าใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากข้ึน เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ภาวะความไม่แน่นอนในอนาคต  
ขอบเขตของงานวจัิย  
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส ารวจตามขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี  
1. ขอบเขตเน้ือหาที่ท าการวจัิย  

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมุ้่งทาการศึกษาถึง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  

ครูและบุคลากรจ านวน 80 คน 
3. ตัวแปรทีท่ าการศึกษา  
ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกไดด้งัน้ี  

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย ุ,สถานภาพ, ระดบัการศึกษา ,ค่าเฉล่ียรายรับ-รายจ่าย, 
รูปแบบการวางแผนการเงิน  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  

1.  ทราบถึงวธีิหรือช่องทางในการจดัทาแผนทางการเงินส่วนบุคคล  หรือวางแผนการเงินดว้ย
ตวัเอง 

2.   เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ  
3.  เพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกนัไม่ใหมี้ภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป  
4.  เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ หรือมรสุมชีวติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
5.  เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
6.  กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงใชร้ะยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 

(ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี)  ระยะยาว (ระยะเวลามากกวา่ 5 ปี)  
 
 
 



สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 
 2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ภาวะทาง
เศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพั
และบริหารธุรกิจ 
 
นิยามศัพท์ 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง กระบวนการในการพิจารณาเพื่อจดัสรรทรัพยากร
ทางการเงินท่ีกิจการมีอยูเ่พื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการจดัระเบียบทางการเงินดว้ยการ หา
รายไดแ้ละใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางการเงิน เพื่อเป็นการควบคุมการใชจ่้ายให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัรายไดรั้บ และสามารถท าการจดัสรรเพื่อการออมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ช่องทางในการจัดทาแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือองคก์รธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการจดัทาแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

วตัถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง เป้าหมาย หรือส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการจะ
ไดรั้บจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของตน เช่น เพื่อใหมี้ชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งก่อนและหลงัเกษียณ เพื่อ
ป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ หรือมรสุมชีวติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นตน้  

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ระยะเวลาท่ีบุคคลไดท้า
การก าหนดไวใ้นการจดัทาแผนทางการเงินส่วนบุคคลของตนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  

รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจดัทาแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีจดั
ทาข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ โดยมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะใหบุ้คคลบรรลุผลส าเร็จอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ การก าหนดนโยบายในการจดัทาแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคล  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใชเ้ป็นตวัแปรในการ
ก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ เป็นตน้  

 
แนวคิด ทฤษฏี 

ทฤษฎีที ่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนทางการเงิน  
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย( 2553 ) ได้ให ้

ความหมายของการวางแผนทางการเงิน หมายถึง กระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพื่อให้ เกิดฐานะ



ทางการเงินท่ีมัน่คงของบุคคล ดว้ยการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งและการ ตดัสินใจของแต่ ละ
บุคคล การวางแผนทางการเงินจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา ใช้ไปในทรัพยากรเงิน ของบุคคล การวางแผน
การเงินจะช่วยให้บุคคลวางแผนการหารายได ้การใชจ่้าย การคุม้ครองชีวติ การออม การลงทุน และการเก็บ
เก่ียวผลประโยชน์จากเงินออมและเงินลงทุน ซ่ึงจะทา ให้เกิดความ มัน่คงในอนาคต เม่ือมีการวางแผนทาง
การเงินยอ่มมีเป้าหมาย 

ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคล  
สุขใจ นา้พุด (2545) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจ

ดา้นเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จกันาเคร่ืองมือต่างๆในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) 
มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากข้ึน โดยการบริหาร
การเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของบุคคลใน 6 ลกัษณะ ดว้ยกนัคือ  

1. การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Financial Health) ซ่ึงได้แก่การมีงานทาท่ีเหมาะสม
ก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คง รู้จกัวางแผนใชจ่้าย ทางบประมาณตลอดจนการรู้จกัเลือกใชเ้ครดิตเพื่อเสริมฐานะ
ความเป็นอยูข่องชีวติอีกดว้ย  

2. การรู้จกัใช้เงินอยา่งฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงินเป็นในทุกดา้นไม่วา่เร่ืองอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอ่ืนๆ  

3. การใช้เงินเพื่อท่ีอยู่อาศัย (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มี ท่ีพานักอันสุขสบายและ
ปลอดภยั อีกทั้งเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหลาย  

4. การสร้างความมัน่คงให้แก่ชีวติและทรัพยสิ์น ดว้ยการทาประกนัภยั (Insurance Program)  
5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและ

สถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม  
6. การวางแผนการเงินสาหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่คงและสุขสบาย

ตลอดชัว่อายขุยัของบุคคล  
แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
การวางแผนการเงิน (Financial Management Tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวางแผน

ดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน  
นอกจากน้ี สุขใจ นา้พุด (2545) ไดก้ล่าวถึงขอ้คิดดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้า่  
1. เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการวางแผนการเงินและในการบริหารเงิน ควรใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด  
2. การจดัการวางแผนการเงินควรมีการยดืหยุน่ได ้ 
3. ควรมีการปรับปรุงแผนงานระยะยาว และควรมีการตรวจสอบอยูเ่สมอเพื่อใหบ้รรลุผลสาเร็จ  
4. การซ้ือสินคา้ราคาแพงแลว้ไดคุ้ณภาพดี จะท าให้เสียค่าใชจ่้ายในระยะยาวต ่ากวา่ซ้ือของราคาถูก 

แต่ไดสิ้นคา้คุณภาพต ่า  



5. ควรหลีกเล่ียงการเป็นหน้ีโดยไม่จาเป็น เพราะการเป็นหน้ีจะท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายและอตัราดอกเบ้ีย
แทจ้ริงค่อนขา้งสูง  

6. พยายามเสียค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยท่ีสุด แต่ใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด  
7. พยายามวางแผนการเงินและบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงท่ีสุด  
8. ควรพฒันาปรับปรุงงานอดิเรกท่ีท าอยูใ่หมี้ผลประโยชน์เกิดข้ึน เป็นการใชเ้วลาวา่งอยา่งมีคุณค่า  
9. ใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์เพิ่มพูน  
10.อยา่ลืมวา่ระยะเวลาเป็นส่ิงส าคญั ควรวางแผนการใชเ้งินต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองของเวลา  
เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวต่้างๆกนั ดงัน้ี  
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายทางการเงินอาจก าหนดตามระยะเวลา ไดแ้ก่ 

เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดงัน้ี  
เป้าหมายทางการเงินระยะส้ัน (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลสามารถท าให้

ส าเร็จไดภ้ายใน  
ทั้งน้ี กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าววา่ การจดัทางบการเงินส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพ

ทางการเงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัง่คัง่ ใชบ้อกวา่บุคคลอยู ่ณ 
ท่ีใดในปัจจุบนั แต่ยงัไม่ได้บอกว่ากาลงัจะไปท่ีใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการเดินทางปกติทัว่ไปท่ีตอ้งรู้ 
เป้าหมายหรือจุดหมายท่ีกาลงัจะไป  

เป้าหมายทางการเงินระยะยาว มีระยะเวลาประมาณ 5 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุด
ในชีวิต ท่ีตอ้งใช้เงินจานวนมากจึงจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการได้ เช่น การเกษียณโดยมีเงินใช้อย่าง
พอเพียงไปจนกวา่ส้ินอายขุยั การผอ่นหน้ีเงินกูบ้า้น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน โดยไม่มีปัญหาทางการเงิน เป็นตน้  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามรายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย (Population)  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย (Sample  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจจ านวน 80 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลข้ึนโดยใช้



แนวทางการจดัทาแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูล และทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัน้ี ซ่ึง
แบบสอบถามจะแบ่งรายละเอียดของคาถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการวดัความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงลกัษณะค าถามท่ีใช้จะเป็นค าถาม
ปลายปิด โดยจะใชค้่าเฉล่ีย  
 
ผลการวเิคราะห์ 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการ

วเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ และอกัษร

ยอ่ต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
x̄  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากการรวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลส่วนตัว 

ตารางที ่1 ตารางแจกแจงเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ    จ านวน   ร้อยละ 

  ชาย   32   ร้อยละ 40 
  หญิง   48   ร้อยละ 60 

  รวม   80   100 

 จากตารางที่ 1 ผลการแจกแจงขอ้มูลส่วนบุคคลตามเพศ โดยใช้สถิติร้อยละ พบวา่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 

40 เพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

 

 



ตารางที ่2 ตารางแจกแจงตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

   ช่วงอายุ   จ านวน   ร้อยละ 

20-30 ปี                 30   ร้อยละ 37.5 

   31-40 ปี                  41   ร้อยละ 51.25 

   41-50 ปี                   5   ร้อยละ 6.25 

   มากกวา่ 50 ปี     4   ร้อยละ 5 

  รวม      80   100 

 จากตารางท่ี 2 ผลการแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลตามช่วงอายุ โดยใช้สถิติร้อยละ พบว่าครูและ

บุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ จ าแนกเป็นช่วงอาย ุ20-30 ปี จ  านวน 30 คน ร้อยละ 37.5 

ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 41 คน ร้อยละ 51.25 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 5 คน ร้อยละ 6.25 ช่วงอายมุากกวา่ 

50 ปี จ  านวน 4 คน ร้อยละ 5 

ตารางที ่3 ตารางแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

   สถานภาพ   จ านวน   ร้อยละ 

   โสด    37   46.25 

   สมรส    43   53.75 

   รวม    80   100 

  จากตารางท่ี 3 ผลการแจกแจงขอ้มูลส่วนบุคคลแยกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติร้อยละ พบวา่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ สถานภาพโสดจ านวน 37 คน ร้อยละ 

46.25 สถานภาพสมรสจ านวน 43 คน ร้อยละ 53.75 

ตารางที ่4 ตารางแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

   ระดับการศึกษา   จ านวน   ร้อยละ 

   มธัยมศึกษา/ปวช.  3   3.75 

   เทียบเท่า/ปวส.   2   2.5 



   ปริญญาตรี   69   86.25 

   มากกวา่ปริญญาตรี  6   7.5 

   รวม    80   100 

 จากตารางท่ี 4 ผลการแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติร้อยละ 

พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. 

จ านวน 3 ร้อยละ 3.75 ระดบัเทียบเท่า/ปวส.จ านวน 2 คน ร้อยละ 2.5 ระดบัปริญญาตรีจ านวน 69 คน ร้อยละ 

86.25 ระดบัมากกวา่ปริญญาตรีจ านวน 6 คน ร้อยละ 7.5 

ตารางที ่5 ตารางแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

  รายได้เฉลีย่/เดือน   จ านวน   ร้อยละ  

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท   3   3.75 
  10,001-15,000 บาท   32   40 
  15,001-20,000 บาท   42   52.5 
  มากกวา่ 20,000 บาท   3   3.75 

  รวม     80   100 

 จากตารางท่ี 5 ผลของการแจกแจงขอ้มูลส่วนบุคคลรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติร้อยละ รายได้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 3.75 รายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 32 คน ร้อยละ 40 รายได้

15,001-20,000 บาท จ านวน 42 คน ร้อยละ 52.5 รายไดม้ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 3.75 

ตารางที ่6 ตารางแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลรายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

  รายจ่ายเฉลีย่/เดือน   จ านวน   ร้อยละ 

  ไม่เกิน 5,000 บาท   7   8.75 

  5,001-10,000 บาท   40   50 

  10,001-20,000 บาท   30   37.5 

  มากกวา่ 20,000 บาท   3   3.75 

  รวม     80   100 



 จากตารางท่ี 6 ผลของการแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติร้อยละ 

รายจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 7 คน ร้อยละ 8.75 รายจ่าย 5,001-10,000 บาท จ านวน 40 คน ร้อยละ 50 

รายจ่าย 10,001-20,000 บาท จ านวน 30 คน ร้อยละ 37.5 รายจ่ายมากว่า 20,000 บาท จ านวน 3 คน ร้อยละ 

3.75  

ส่วนที ่2 ส่วนข้อมูลทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ตารางที่ 7  ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกจิ 

เหตุผลของการวางแผนทางการเงิน            ครู (56คน) บุคลากรทางการศึกษา(24 คน) 

ท าใหมี้ความมัน่คง    ร้อยละ 20  ร้อยละ 39.6 

ป้องกนัความเส่ียงหรือบรรเทาความเสียหาย ร้อยละ 80  ร้อยละ 60.4 

ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัว 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ       x̄     100   100 

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมสติฐานระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกบัวตัถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ียร้อยละ พบว่า สาเหตุของการ

วางแผนทางการเงิน ของครู ร้อยละ 20 เพื่อความมัน่คงของชีวิตในอนาคต ร้อยละ 80 เพื่อป้องกนัความเส่ียง

หรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัว ส่วน บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 39.6 

เพื่อความมัน่คงของชีวิตในอนาคต ร้อยละ 60.4 เพื่อป้องกนัความเส่ียงหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัตนเองและครอบครัว สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนกทางการ

เงิน คือ เพื่อป้องกนัความเส่ียงหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัว 

 

ตารางที่ 8  ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ท าให้มีการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายพัและบริหารธุรกจิ ตามล าดับ ความจ าเป็น  

 



ปัจจัยทีท่ าให้มีการวางแผนทางการเงิน   ครู (56คน)และบุคลากรทางการศึกษา(24 คน) 

ดา้นบริโภค (อาหารการกิน)     23.75 

ดา้นสารธารณูปโภค (ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท)์   17.50 

ดา้นการเดินทาง       15 

ดา้นการศึกษาบุตร      13.75 

ดา้นเคร่ืองแต่งกาย (เส้ือผา้ เสริมความงาม )   12.50 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพ (ค่าหมอ ค่ายา)   10 

ค่าใชจ่้ายดา้นสังคม (งานบุญ งานศพ ฯลฯ)    5 

ดา้นอ่ืนๆ (หน้ีสิน บา้น รถ ฯลฯ)     2.5 

 ค่าเฉลีย่ร้อยละ       x̄                 100 

 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีท าให้มีการวางแผนทางการเงินล าดบัตามความจ าเป็น โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ียร้อยละ 

พบวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปัจจยัในการวางแผนทางการเงินตามล าดบัความจ าเป็นดงัน้ี 1) ดา้น

บริโภค (อาหารการกิน) ร้อยละ 23.75   2) ดา้นสารธารณูปโภค (ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์) ร้อยละ 17.50   

3) ดา้นการเดินทาง ร้อยละ 15    4) ดา้นการศึกษาบุตร ร้อยละ 13.75    5) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย (เส้ือผา้ เสริม

ความงาม ) ร้อยละ 12.50    6) ดา้นค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพ (ค่าหมอ ค่ายา) ร้อยละ 10    7) ค่าใชจ่้ายดา้น

สังคม(งานบุญ งานศพ ฯลฯ) ร้อยละ 5   8) ดา้นอ่ืน ๆ (หน้ีสิน บา้น รถ ฯลฯ) ร้อยละ 2.5 

ตารางที่ 9  ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกับกรอบระยะเวลาก าหนดในการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกจิ 

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดในการวางแผน  ครู (56คน) บุคลากรทางการศึกษา(24 คน) 

ทางการเงินส่วนบุคคล 

วางแผนการเงินประจ าวนั   ร้อยละ 0  ร้อยละ 0 

วางแผนการเงินประจ าสัปดาห์   ร้อยละ 11.2  ร้อยละ 19.8 

วางแผนการเงินประจ าเดือน   ร้อยละ 33.6  ร้อยละ 60.4 

วางแผนการเงินประจ าปี    ร้อยละ 0  ร้อยละ 0 

ไม่มีการวางแผนทางการเงิน   ร้อยละ 20  ร้อยละ 19.8 



ค่าเฉลีย่ร้อยละ       x̄     100   100 

จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 

ค่าเฉล่ียร้อยละ พบว่า ครู วางแผนการเงินประจ าวนั ร้อยละ 0 วางแผนการเงินประจ าสัปดาห์ ร้อยละ 11.2 

วางแผนการเงินประจ าเดือน ร้อยละ 33.6 วางแผนการเงินประจ าปี ร้อยละ 0 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน 

ร้อยละ 20 ส่วนบุคลากรทางการศึกษา วางแผนการเงินประจ าวนั ร้อยละ 0 วางแผนประจ าสัปดาห์ ร้อยละ 

19.8 วางแผนประจ าเดือน ร้อยละ 60.4 วางแผนการเงินประจ าปี ร้อยละ 0 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน ร้อย

ละ 19.8  สรุปส่วนใหญ่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนทางการเงินประจ าเดือน 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกับการวางแผนการออมทรัพย์หรือการลงทุนของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกจิ 
 
การวางแผนการออมทรัพย์หรือการลงทุน   ครู (56 คน)        บุคลากรทางการศึกษา 24 คน 

เงินฝากออมทรัพย ์                      ร้อยละ 30  ร้อยละ 40  
เงินฝากประจ า    ร้อยละ 10  ร้อยละ 0 
ประกนัชีวติ    ร้อยละ 10   ร้อยละ 10  
ทองค า     ร้อยละ 10  ร้อยละ 0   
ลงทุนอาชีพเสริม   ร้อยละ 20  ร้อยละ 0 
อสังหาริมทรัพย ์(บา้น ท่ีดิน ฯลฯ)  ร้อยละ 20  ร้อยละ 50 

ค่าเฉล่ียร้อยละ       x̄     100   100 

 จากตารางท่ี 10 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลกบัการวางแผนการออมทรัพย ์ค่าเฉล่ียร้อยละ พบว่าครู วางแผนการเงินดว้ยการฝากออมทรัพย ์

ร้อยละ 30  เงินฝากประจ าร้อยละ 10 ประกนัชีวิต ร้อยละ 10 สะสมทองค า ร้อยละ 10 ลงทุนอาชีพเสริมร้อย

ละ 20 อสังหาริมทรัพยร้์อยละ 20 ส่วนบุคลากรทางการศึกษา เงินฝากออมทรัพย ์ร้อยละ 40 เงินฝากประจ า

ร้อยละ 0 ประกนัชีวิตร้อยละ 10 สะสมทองค าร้อยละ 0 ลงทุนอาชีพเสริมร้อยละ 0 อสังหาริมทรัพยร้์อยละ 

50 

 

 



ตารางที ่11 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ด้านสาเหตุของการมีหนีสิ้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกจิ 

         สาเหตุการเกดิหนีสิ้น   ครู (56คน)     บุคลากรทางการศึกษา(24คน) 

หน้ีสินจากการศึกษา   ร้อยละ 20  ร้อยละ 30   

สินเช่ือบา้น/รถยนต/์จกัรยานยนต ์  ร้อยละ 50  ร้อยละ 30 

การลงทุนในอาชีพเสริม   ร้อยละ 20  ร้อยละ 10 

การเช่าช้ือสินคา้    ร้อยละ 10  ร้อยละ 10 

บตัรเครดิต    ร้อยละ 10  ร้อยละ 20 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ       x̄     100   100 

 จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ดา้นสาเหตุของการมีหน้ีสิน ค่าเฉล่ียร้อยละ พบวา่ครูมีหน้ีสินจากการศึกษาร้อยละ 20 สินเช่ือบา้น/รถยนต/์

รถจกัยานยนต ์ร้อยละ 50 การลงทุนในอาชีพเสริม ร้อยละ 20 การเช่าช้ือสินคา้ ร้อยละ 10 บตัรเครดิต ร้อย

ละ 10 ส่วนบุคลากรทางการศึกษา มีหน้ีสินจากการศึกษาร้อยละ 30 สินเช่ือบา้น/รถยนต/์รถจกัยานยนต ์ร้อย

ละ 30 การลงทุนในอาชีพเสริม ร้อยละ 10 การเช่าช้ือสินคา้ ร้อยละ 10 บตัรเครดิต ร้อยละ 20 

 

ตารางที ่12 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคาดการเกบ็เงินไว้ใช้

ในอนาคตในอกี  5 ปีข้างหน้า ของครูและบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกจิ 
 
    จ านวนเงินทีค่าดว่าจะเกบ็ไว้ใช้ในอนาคต       ครู    บุคลากรทางการศึกษา 

ในอกี 5 ปีข้างหน้า 

ไม่เกิน 50,000 บาท    ร้อยละ 20  ร้อยละ 60 

50,001-75,000  บาท    ร้อยละ 0  ร้อยละ 0 

75,001-100,000  บาท    ร้อยละ 20  ร้อยละ 40 

100,001-125,000 บาท    ร้อยละ 0  ร้อยละ 0 

125,001-150,000 บาท    ร้อยละ 40  ร้อยละ 0 

มากกวา่ 150,0001  บาท    ร้อยละ 20  ร้อยละ 0 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ       x̄     100   100 



 จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
ดา้นการเก็บเงินเพื่อใชใ้นอนาคตอีก 5 ปี ขา้งหน้า ค่าเฉล่ียร้อยละ พบวา่ครูมีการวางแผนการเก็บเงินเพื่อใช้
ในอนาคต จ านวนไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 20 จ านวนเงิน 50,001-75,000 บาท ร้อยละ 0 จ านวนเงิน 
75,001-100,000 บาท ร้อยละ 20 บาท  จ านวนเงิน 100,001-125,000 บาท ร้อยละ 0 จ านวนเงิน 125,001-
150,000 บาท ร้อยละ 40 จ านวนเงินมากกวา่ 150,000 บาท ร้อยละ 20 
ส่วนบุคลากรทางการศึกษา  

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ครูและบุคลากร ทางการศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ โดยผลการศึกษาขอ้มูลเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้จะท าวจิยัในในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งน้ีต่อไป 

สรุปงานวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 48 คน เพศชาย 32 คน อายุระหวา่ง 20-มากกวา่ 50 ปี สถานะภาพ
สมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 5,000-20,000 บาท 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินประจ าเดือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความมัน่คง
ของชีวติและป้องกนัความเส่ียงหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัว 

การทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้าย เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 ผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ใหทุ้กคนตระหนกัถึงความส าคญั

ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากข้ึน เพื่อความมัน่คงของชีวิตและเพื่อป้องกนัความเส่ียงหรือ

บรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัเองและครอบครัวในอนาคต 



อภิปรายผล 

จากผลงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของครู

และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจมีความจ าเป็นอย่างมาก และเม่ือ

พิจารณาตามหวัขอ้แลว้มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ

เล็งเห็นถึงความส าคญัในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุท่ีท าให้การวางแผนการเงินไม่ประสบผลส าเร็จมี

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ รายได้ไม่เหมาะสมกับรายจ่ายซ่ีง

สอดคลอ้งกบั ปรรณ  เกา้เอ้ียน (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงิน  

- ความรู้ดา้นการจดัการเงิน 

- วนิยัทางการเงิน 

- ตระหนกัดา้นจริยธรรมทางการเงิน 
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