
ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคล 
ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ∗ 

Attitudes and Behaviors toward Personal Financial Management  
of Undergraduate Business Students, Bangkok University 

 
ศิริวรรณ  วองวีรวุฒิ 
บุณฑริก  ศิริกิจจาขจร 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการ 
เงินสวนบุคคลของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปจจัยที่นํามาพิจารณา ไดแก 
เพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจดบันทึกรายจาย และการใชบัตรเครดิต สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาที (t-score) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน การวิจัยครั้งนี้ใชนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา เพศมีอิทธิผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน
อยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาที่เรียนและไมเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคล มีทัศนคติและ
พฤติกรรมไมแตกตางกัน การจดและไมจดบันทึกรายจายมีพฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
นักศึกษาที่ใชและไมใชบัตรเครดิตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคลแตก 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวาทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการ
ทางการเงินสวนบุคคลมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม 

 
ABSTRACT 

This research aims to study the factors that influence the attitudes and behaviors 
toward personal financial management of undergraduate students majoring in business 
administration at Bangkok University.  The factors include gender, background of personal 
financial planning study, personal expenses recording, and credit card usage behavior.  The 
data were analyzed by employing the t-test and Pearson correlation coefficient.  These tests 
were carried out at a significant level of 0.05.  The findings reveal that gender has a 
significant effect on attitudes and behaviors toward personal financial management.  The 
study found no difference in the attitudes and behaviors between students who already   
took the personal financial course and those who had never taken this course.  Students who 
record their personal expenses have significantly different behaviors from those who do not.  
Students who use a credit card and those who do not have significantly different attitudes 
and behaviors toward personal financial management.  The study also found a negative 
relationship between attitudes toward personal financial management, and behaviors. 
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บทนํา 
การจัดการทางการเงินสวนบุคคล ไดรับความสนใจจาก

สถาบันการเงิน สถานศึกษาและสังคมเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน 
เนื่องจากการบริหารการเงินสวนบุคคลเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิต การสงเสริมและปลูกฝง      
ใหเยาวชนมีความรูในการบริหารการเงินสวนบุคคล ต้ังแต
ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือเปนภารกิจ
สําคัญของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
ตระหนักถึงความสําคัญในการเขาใจของนักศึกษาในสถาบัน 
การศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน
สวนบุคคล และปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการจัดการทาง
การเงินของนักศึกษา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในวางแผนการเงิน
สวนบุคคล อันเปนทักษะในการใชชีวิตในอนาคต (Ibrahim, 
Rabibah, & Isa, 2009) และกลายเปนบุคคลที่มีคุณภาพของ
สังคมและสงผลตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอไป 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงใหความสนใจดําเนินการวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคล
ของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
อยางยิ่งในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรวิชา กง. 316 การ

วางแผนการเงินสวนบุคคล ซึ่งเปนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา
ทุกคณะ โดยนําขอคนพบงานวิจัยไปประยุกตใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อเสริมสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในดานการจัดการทางการเงินสวน
บุคคล เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา ทั้งในดานการ
แสวงหารายไดที่ถูกตอง การเก็บออมที่ถูกวิธี การวางแผน
การใชจาย การบริหารหนี้ รวมถึงการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชชีวิต  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทาง
การเงินสวนบุคคลของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมใน
การจัดการทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาคณะบริหาร- 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ 
การเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจดบันทึก
รายจาย และการใชบัตรเครดิต 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติ-
กรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
                                    ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมใน
การจัดการดานการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาคณะบริหาร-
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการสงเสริม
พฤติกรรมในการจัดการดานการเงินสวนบุคคลของนักศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีพฤติกรรมการใชจายเงินอยางเหมาะสม 
และเปนการปลูกฝงการวางแผนการเงินสวนบุคคลของ
นักศึกษาในอนาคต   

ลักษณะเฉพาะบุคคล 
• ขอมูลทั่วไป 
• ขอมูลดานรายรับ 
• ขอมูลดานรายจาย 
• ขอมูลดานการออม 
• ขอมูลดานเปาหมายทางการเงิน 
 

ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการ 
ดานการเงินสวนบุคคล 
• ดานการออม 
• ดานรายรับ 
• ดานรายจาย 
• ดานหนี้สิน 
• ดานลงทุน 



วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
นักวิชาการไดใหความหมายของการจัดการทางการเงิน

สวนบุคคลไววา การจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะ
ทําใหบุคคลมีแนวทางในการวางแผนการเงินของตนเอง  
และครอบครัวไดอยางถูกตอง ทั้งการจัดหา การใชจาย การ
เก็บออมไว ตลอดจนการลงทุน การรูจักวางแผนและปองกัน
สําหรับชีวิตและทรัพยสินของตน อันจะนํามาซึ่งความมั่นคง
และความผาสุกสําหรับบุคคลและครอบครัว (สุดใจ  น้ําผุด, 
2545 ) และ Altfest (2007) ไดใหความหมายวา การวางแผน
การเงินสวนบุคคลเปนกระบวนการในการจัดการกับเงินของ
บุคคล เพื่อใหบุคคลบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ตองการ  

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการจัดการทางการเงินสวนบุคคล 
หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลใหมีประสิทธิ-
ภาพ ดวยการออม การใชจาย และการลงทุน เพื่อสราง
ความมั่งคั่งและผาสุกสําหรับบุคคลและครอบครัว  

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการจัดการทาง
การเงินสวนบุคคล พบวา เพศมีอิทธิพลตอทัศนคติในการ
จัดการทางการเงินสวนบุคคล (Steinrock, Stern, & Solomon, 
1991) และในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการจัด 
การทางการเงินของนักศึกษา พบวา เพศมีอิทธิพลในการ
พยากรณพฤติกรรมการจัดการทางการเงินมากกวาทัศนคติ
ตอการใชบัตรเครดิตของนักศึกษาและยังพบวา เพศหญิง
ชอบซื้อเสื้อผา เพศชายชอบซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
บันเทิง (Hayhoe, Leach, Turner, Bruin, & Lawrence, 2000) 
ในการศึกษาปจจัยในเรื่องการเรียนและไมเรียนวิชาการการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่ไมมีความรู
เกี่ยวกับการเงินสวนบุคคลจะมีขอจํากัดดานความสามารถ
ในการตัดสินใจเรื่องการเงินที่ถูกตอง (Chen & Volpe, 1998) 
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษางานวิจัยของ วาริพิณ  มงคลสมัย 
(2550) เรื่องผลของการสอนวิชาการบัญชีการเงินตอพฤติ-
กรรมการใชเงินของนักศึกษา พบวา จากการสอนวิชาการ
บัญชีการเงินและการสรางสมุดบัญชีรับจายใหเหมาะสมกับ
วัยจะมีผลทําใหการใชเงินของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไป โดย
นักศึกษารอยละ 56 สามารถลดรายจายที่ไมจําเปนได รวม 
ถึงการทําบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับและราย 
จายประจําวันซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเราสามารถ
บริหารจัดการดานการเงินของครัวเรือนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (นภาพร  ลิขิตวงศขจร, 2550) 

จากทฤษฎี KAP ของ Rogers (1978) ไดอธิบายไววา
โดยทั่วไปนั้น เมื่อบุคคลมีความรู มีเจตคติอยางไรก็จะแสดง
พฤติกรรมไปตามนั้น แตจะไมเกิดขึ้นเชนนี้ทุกกรณีไป กลาว 
คือ หากมีความไมสอดคลองและสัมพันธกันของความรู เจต-
คติ และพฤติกรรมเกิดขึ้น หรือที่เรียกวา “การเกิดชองวาง
ของความรู เจตคติ และพฤติกรรม” หรือ KAP-gap (“Know-
ledge-Attitude-Practice” gap) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการเห็น
ความสําคัญในตัวบุคคลอื่น (Significant Others) เนื่องจาก
มนุษยเปนสัตวสังคม ในสถานการณที่มีผูอื่นอยูดวย คน
เหลานั้นจะมีแรงกดดันใหตองกระทําตามคนหมูมาก ซึ่งตรง
กับผลงานวิจัยของ ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ (2550) พบวา 
พนักงานโรงแรมสวนใหญมีเจตคติในการอนุรักษทรัพยา-
กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีมาก แตไมคอยไดมีสวนรวม
ในการวางแผนโครงการ การประชุมหาแนวทางรณรงคการ
ใชทรัพยากร การรวมออกเงินและบริจาควัสดุอุปกรณในการ
ทําโครงการและการรวมประเมินผลโครงการซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยเรื่องการจัดการดานการเงินของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรช้ันประทวน:กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจจราจร 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ซึ่งปรากฏวากลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาการจัดการดานการเงินสวนบุคคลมีประโยชน 
แตไมสามารถจัดการดานการเงินสวนบุคคลใหมีประสิทธิ-
ภาพได (สรศักดิ์  วิชัยปะ, 2547) และนอกจากนี้ จากงานวิจัย
ของ จันทรเพ็ญ  บุญฉาย (2552) เรื่องการจัดการการเงินสวน
บคุคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมี
ความรูความเขาใจตอการวางแผนทางการเงินเพียงรอยละ 
46.8 แตพบวามีวินัยทางการเงินถึงรอยละ 51.5 ซึ่งมีพฤติ-
กรรมที่ไมสอดคลองกับความรูความเขาใจที่มี นอกจากนี้   
ยังมีการศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสารในเรื่องการประหยัด 
ทัศนะเกี่ยวกับประโยชนจากขาวสารในเรื่องการประหยัด 
เพื่อหาความสัมพันธกับการซื้อสินคาฟุมเฟอยตางประเทศ 
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของกลุมวัยรุน พบวา ทัศนะเกี่ยว  
กับประโยชนจากขาวสารในเรื่องการประหยัด ไมมีความ 
สัมพันธกับการซื้อสินคาฟุมเฟอยตางประเทศ (อํานวย     
แตงรอด, 2540)  

ผลการวิจัยทั้งหลายที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของตัวแปรดานเพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวน
บุคคล การจดบันทึกรายจาย และการใชบัตรเครดิตซึ่งที่มีผล
ตอการจัดการทางการเงินสวนบุคคล ตลอดจนความสัมพันธ
ของทัศนคติที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรม 



สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนคติและพฤติกรรมใน

การจัดการทางการเงินสวนบุคคลแตกตางกัน 
2. นักศึกษาที่เรียนและไมเรียนวิชา การวางแผนการเงิน

สวนบุคคล มีทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการ 
เงินสวนบุคคลแตกตางกัน 

3. นักศึกษาที่มีการจดและไมจดบันทึกรายจาย มีทัศน-
คติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคลแตก 
ตางกัน 

4. นักศึกษาที่ใชและไมใชบัตรเครดิตมีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคลแตกตางกัน 

5. ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน
สวนบุคคลมีความสัมพันธกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ นักศึกษาที่ กําลังศึกษาอยู ในระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 808 คน กลุมตัวอยางคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ตัวแปรใน
การวิเคราะหเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และทราบขนาดของ
ประชากร ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ (Cooper & Schindler, 
2001) 
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เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       N แทน ขนาดของประชากร 
       S แทน คาประมาณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
      E แทน คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการประมาณ 
      Z แทน คาคะแนนมาตรฐานที่สอดคลองกับระดับความ
เที่ยง 
 

จากสูตรขางตน คํานวณหาขนาดของตัวอยางที่ระดับ
ความเที่ยง 95% เมื่อกําหนดใหมีคลาดเคลื่อนสูงสุดในการ
ประมาณเปนรอยละ 6 ของคาประมาณคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร (E = 0.06 S) ขนาดของประชากร 808 คน ได
จํานวนนักศึกษา 471 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ให

นักศึกษาตอบดวยตนเองโดยแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 
สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลเฉพาะบุคคล ไดแก เพศ การเรียน
วิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจดบันทึกรายจาย 
และการใชบัตรเครดิต สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ดานการออม การลงทุน รายรับ รายจายและหนี้สิน และสวน
ที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานการออม การลงทุน รายรับ 
รายจายและหนี้สิน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปนตัวแปรอิสระ 
คือ ลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบดวย เพศ การเรียนวิชาการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล การจดบันทึกรายจาย และการใช
บัตรเครดิต และตัวแปรตาม มี 2 ตัว คือ ทัศนคติและพฤติ-
กรรมในการจัดการดานการเงินสวนบุคคล ประกอบดวย  
การออม รายจาย และการลงทุน 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS วิเคราะหในประเด็นตอไปนี้ 

1. ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยาย
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใช 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ใชสถิติอางอิง (Inference Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานวิจัย สถิติที่ใช ไดแก t-test for Independent 
sample, Pearson’s Correlation Coefficient  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้  

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย
เล็กนอย คือ มีนักศึกษาหญิง 258 คน (รอยละ 54.8) และเปน
นักศึกษาชาย 213 คน (รอยละ 45.2) ประกอบดวย นักศึกษา 
7 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ ในจํานวนใกลเคียงกัน กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมเคยเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวน
บุคคล (รอยละ 80.5) โดยมีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 7,000 บาทตอ
เดือน และไมมีรายไดพิเศษ (รอยละ 82.2) กลุมตัวอยางที่มี
การจดบันทึกรายจายในแตละเดือน (รอยละ 54.7) มากกวา
กลุมที่ไมจดเล็กนอย สวนใหญมีการออม (รอยละ 77.4) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใชในยามฉุกเฉิน และออมในรูปของเงิน



ฝากธนาคาร ในดานหนี้สิน กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดใช
บัตรเครดิต (รอยละ73.4) ไมมีภาระการเปนหนี้ (รอยละ 
89.4) และมีการวางแผนระยะยาวภายใน 5 ปหลังจากจบการ 
ศึกษาโดยมีวัตถุประสงคที่จะมีเงินในการทําธุรกิจสวนตัว 
(รอยละ 43.8) 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการออม การ
ลงทุน การใชจาย โดยใชคําถามจํานวน 14 ขอ ซึ่งถามถึง
ความถี่ของพฤติกรรมในการปฏิบัติดานการออม ไดแก การ
จัดสรรรายได ความสม่ําเสมอในการออม การสํารองเงินไว
ใชยามฉุกเฉิน พฤติกรรมการลงทุนเชน วิธีการลงทุน เทคนิค
การลงทุน เปนตน พฤติกรรมการใชจาย ไดแก การซื้อสินคา 

การวางแผนการซื้อ นําคําตอบที่ไดจากขอคําถามดานการ
ออม จํานวน 4 ขอ ดานการลงทุน จํานวน 5 ขอ และดาน
การใชจาย จํานวน 5 ขอ มาหาคาเฉลี่ยของแตละดาน แลว
จัดระดับความถี่ในการปฏิบัติตามคาเฉลี่ยที่ได ดังนี้ 

 
                คาเฉลี่ย           ความถี่ในการปฏิบัติ 

1.0-1.8  ปฏิบัตินอยที่สุด 
1.9-2.6  ปฏิบัตินอย   
2.7-3.4  ปฏิบัติปานกลาง   
3.5-4.2  ปฏิบัติมาก   
4.3-5.0  ปฏิบัติมากที่สุด 

 
ตารางที่ 1 

พฤติกรรมดานการออม  
การลงทุน และการใชจาย 

การปฏิบัติ คาเฉลี่ย 
 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

พฤติกรรมดานการออม 15.1 35.0 35.4 11.7 2.9 3.5 มาก 
พฤติกรรมดานการลงทุน 6.8 14.8 21.2 14.7 42.5 2.3 นอย 
พฤติกรรมดานการใชจาย 18.2 29.0 27.9 13.5 11.4 3.3 ปานกลาง 

รวม 13.3 26.3 28.2 13.3 18.9 3.0 ปานกลาง 

หมายเหตุ  คาที่แสดงในตารางเปนคารอยละของผูที่เลือกตอบ 
 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีพฤติ-
กรรมการออมอยูในระดับปฏิบัติมาก มีพฤติกรรมดานการ
ลงทุนอยูในระดับปฏิบัตินอย มีพฤติกรรมดานการใชจาย
ในระดับปฏิบัติปานกลาง และมีพฤติกรรมรวมในระดับ
ปฏิบัติปานกลาง 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานการออม การ
ลงทุน การใชจาย โดยใชคําถาม จํานวน 20 ขอ ซึ่งถามถึง
ทัศนคติดานการออม เชน แนวคิดเรื่องการเก็บเงินเปนสิ่งที่
ดี เปนตน ทัศนคติดานการลงทุน ไดแก การยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนแบบตางๆ และทัศนคติการใชจาย เชน 
การทองเที่ยว การหาความสุข เปนตน โดยนําคําตอบที่ได 
 

จากขอคําถามดานการออม จํานวน 7 ขอ ดานการลงทุน
จํานวน 7 ขอ และดานการใชจาย จํานวน 6 ขอ มาหาคาเฉลี่ย
ของแตละดาน แลวจัดระดับความถี่ของความคิดเห็นตามคา 
เฉลี่ยที่ได ดังนี้ 

 
คาเฉลี่ย 

      1.0-1.8 
      1.9-2.6 
      2.7-3.4 
      3.5-4.2 
     4.3-5.0 

ทัศนคติ 
ไมเห็นดวย 
เห็นดวยนอย 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมากที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ 2 

ทัศนคติดานการออม การลงทุน 
และใชจาย 

ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย ระดับทัศนคติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ทัศนคติดานการออม 21.8 23.4 27.4 13.3 14.1 3.7 มาก 
ทัศนคติดานการลงทุน 18.3 30.0 34.7 11.3 5.7 3.2 ปานกลาง 
ทัศนคติดานการใชจาย 21.3 22.7 24.6 12.9 18.5 3.6 มาก 

รวม 20.5 25.3 28.9 12.5 12.7 3.5 มาก 

หมายเหตุ  คาที่แสดงในตารางเปนคารอยละของผูที่เลือกตอบ 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีทัศนคติ
ดานการออมอยูในระดับดีมาก มีทัศนคติดานการลงทุนอยู
ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมดานการใชจายในระดับ

ดีมาก และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมจะพบกวากลุมตัวอยาง
มีทัศนคติอยูในระดับดีมากแตมีพฤติกรรมอยูในระดับปาน
กลาง 

 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมดานการออม การลงทุน การใชจาย กับทัศนคติดานการออม การลงทุน การใชจาย 

 x  S.D. พฤติกรรมดานการออม 
การลงทุน การใชจาย 

ทัศนคติดานการออม 
การลงทุน การใชจาย 

พฤติกรรมดานการออม การลงทุน การใชจาย 3.00 .538 - -0.10* 
ทัศนคติดานการออม การลงทุน การใชจาย 3.49 .414  - 

*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
พฤติกรรมดานการออม การลงทุน การใชจาย กับทัศนคติดานการออม การลงทุน การใชจาย สัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 
 

สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยขอ 1-4 ผูวิจัยใชการทดสอบแบบที กรณีขอมูล 2 กลุมเปนอิสระตอกัน (t-test for 

Independent sample) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 3  
ตัวแปร n x  SD. t p-value 

เพศ  
ทัศนคติ 

ชาย 213 3.39 0.356 -4.924 .000 หญิง 258 3.57 0.419 
 
พฤติกรรม 

ชาย 213 3.11 0.526 4.404 .000 หญิง 258 2.90 0.530 



ตารางที่ 3 (ตอ)      
                     ตัวแปร  n x  SD. t p-value 

การเรียนวิชา กง. 316 การวางแผนการเงิน
สวนบุคคล 

 
ทัศนคติ 

เรียน 91 3.53 0.504 0.922 .359 ไมเรียน 376 3.47 0.390 
 
พฤติกรรม 

เรียน 91 3.07 0.539 1.603 .110 ไมเรียน 376 2.97 0.533 
การจดบันทึกรายจาย  

ทัศนคติ 
จดบันทึก 212 3.48 0.417 -.280 .779 

ไมจดบันทึก 256 3.49 0.414 
 
พฤติกรรม 

จดบันทึก 212 3.13 0.487 4.934 .00 
ไมจดบันทึก 256 2.89 0.554 

การใชบัตรเครดิต  
ทัศนคติ 

ใช 125 3.39 0.413 -3.129 .002 ไมใช 345 3.52 0.409 
 
พฤติกรรม 

ใช 
ไมใช 

125 
345 

3.15 
2.94 

0.591 
0.505 3.878 .000 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัยขอ 1. พบวา นักศึกษา
หญิงมีคะแนนทัศนคติสูงกวานักศึกษาชายและนักศึกษาชาย
มีคะแนนพฤติกรรมสูงกวานักศึกษาหญิง ผลการทดสอบ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ผลการทดสอบจากสมมติฐานวิจัยขอ 2. พบวา นักศึกษา
ที่เรียนและไมเรียนวิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคล มี
ทัศนคติและพฤติกรรมไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบจากสมมติฐานวิจัยขอ 3. พบวา นักศึกษา
ที่จดและไมจดบันทึกรายจายมีทัศนคติไมแตกตางกันแต
นักศึกษาที่จดบันทึกรายจายมีคะแนนพฤติกรรมที่สูงกวา
นักศึกษาที่ไมจดบันทึกรายจาย ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญ (p<0.05) ผลการทดสอบจากสมมติฐานวิจัยขอ 4. 

พบวา นักศึกษาที่ไมใชบัตรเครดิตมีคะแนนทัศนคติสูงกวา
นักศึกษาที่ใชบัตรเครดิตแตนักศึกษาที่ใชบัตรเครดิตมี
คะแนนพฤติกรรมสูงวานักศึกษาที่ไมใชบัตรเครดิต ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยขอ 5 ผูวิจัยใชการทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient test) จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ไดคา Pearson 
Correlation Coefficient (r) = -0.10 แสดงวา คะแนนทัศนคติ
และพฤติกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธกันในทิศทาง
ตรงกันขามและมีขนาดความสัมพันธอยูในระดับต่ํา อยางไร
ก็ตามทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน -0.1 
p-value 0.03 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวาเพศมีอิทธิพลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินของนักศึกษา ซึ่ง
ขอคนพบนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Steinrock et 
al.(1991) และ Hayhoe et al. (2000) ที่พบวา นักศึกษาหญิง

มีทัศนคติที่ดีกวานักศึกษาชาย แตเมื่อพิจารณาดานพฤติ-
กรรมกลับพบวา นักศึกษาชายมีพฤติกรรมในการจัดการ   
ทางการเงินดีกวานักศึกษาหญิง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะสังคมใน
กลุมนักศึกษามีคานิยมในเรื่องการแตงกายและยอมรับคน
แตงตัวดี ใชของราคาแพงทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่



สอดคลองกับทฤษฏี KAP-gap ดังที่เกิดขึ้น คือ ถึงแมวา
นักศึกษาหญิงจะมีทัศนคติตอการจัดการทางการเงินที่ดีกวา
นักศึกษาชาย แตเมื่ออยูในสังคมหมูมาก โดยเฉพาะกลุม
เพื่อน จะสงผลใหนักศึกษาหญิงมีการใชจายดวยเงินจํานวน
มากกวานักศึกษาชาย ประกอบกับ สินคาที่นักศึกษาหญิง
สวนใหญนิยมซื้อ ไดแก เครื่องแตงกาย โดยเฉพาะเสื้อผา 
เพราะเสื้อผาเปนสิ่งที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน มีความ
หลากหลายในรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่น
ตลอดเวลาทําใหสามารถซื้อไดบอยกวาสินคาพวกอิเล็ก- 
ทรอนิกสซึ่งเปนสินคาที่นักศึกษาชายนิยมซื้อ สงผลให
นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมใชจายเงินมากกวานักศึกษาชาย  

จากผลทดสอบเรื่องการเรียนกับไมเรียนวิชาการวาง 
แผนการเงินสวนบุคคล พบวา ทัศนคติและพฤติกรรมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Chen & Volpe 
(1998) นภาพร  ลิขิตวงศขจร (2550) และ วาริพิณ มงคลสมัย 
(2550) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกลุมที่ศึกษาเปนนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจที่มีความรูพ้ืนฐานทางดานการเงินไมแตกตาง
กัน ประกอบกับวิชาการวางแผนการเงินสวนบุคคลเปนวิชา
เลือกเสรีและกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเลือกเรียนวิชาการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล เปนผลใหสัดสวนของกลุม
ตัวอยางที่มีเรียนนอยกวากลุมตัวอยางที่ไมไดเรียน ทําให
ผลทดสอบไมสอดคลองกับงานวิจัยขางตน 

จากผลทดสอบนักศึกษาที่มีการจดบันทึกรายจาย มี
พฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคลแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร  ลิขิตวงศขจร (2550) 
และ วาริพิณ มงคลสมัย (2550) จึงสรุปไดวาการจดบันทึก
รายจายหรือการทําบัญชีครัวเรือนถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการสรางวินัยในจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนหลายประการ เชน ทําใหเกิดความระมัดระวัง
ในการใชเงินมากขึ้น เพราะจะสามารถควบคุมการใชจาย 
และสามารถลดรายจายที่ไมจําเปนลงได ตลอดจนมีเงินออม
และนําไปสูการวางแผนการลงทุนในอนาคต เปนตน 

จากผลทดสอบนักศึกษาที่ใชและไมใชบัตรเครดิตมี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินสวนบุคคล
แตกตางกัน ซึ่งจะพบวาผูใชบัตรเครดิตจะมีพฤติกรรมใน
การจัดการทางการเงินที่ดีกวาผูไมใชบัตรเครดิตซึ่งสอด 
คลองกับงานวิจัยของ  Hayhoe et al. (2000) ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะผูใชบัตรเครดิตจะตองเปนผูมีวินัยทางการเงินสูง เพื่อ
จะไดสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได หากผูใชบัตรเครดิตยัง 

เปนนักศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาจากผูปกครองแลววา
มีวินัยในการใชจายจึงอนุญาตใหใชบัตรเสริมไดหรือไมก็
ตองมีรายไดพิเศษเพียงพอที่สถาบันการเงินจะอนุมัติบัตร
เครดิตใหใชได 

จากผลทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน พบวา ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทาง
การเงินสวนบุคคลมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม 
ซึ่งหมายถึงวา แมนักศึกษาจะมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการ 
ทางการเงิน แตไมสามารถนําแนวทางมาปฏิบัติได ทั้งนี้ อาจ
อธิบายไดตามแนวคิดทฤษฎี KAP-gap ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุ
ของความไมสอดคลองกันระหวางทัศนคติและพฤติกรรม วา
บางครั้งคนเราแมมีทัศนคติที่ถูกตองแตไมสามารถนํามา
ปฏิบัติได ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ (2550) สรศักดิ์  วิชัยปะ (2547) และ 
อํานวย  แตงรอด (2540) ที่ศึกษาวิจัยพบความไมสอดคลอง
กันระหวางทัศนคติและพฤติกรรมดวยเชนกัน ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะสภาพของสังคมที่ตองทําใหคนเราตองทําตามคนหมู
มาก แมคนเราจะมีทัศนคติที่ดี แตก็เกิดชองวางของความรู 
เจตคติ และพฤติกรรม ตามสภาพสังคมในปจจุบัน วัยรุนมัก 
จะเลียนแบบการแตงกาย และการใชชีวิตตามบุคคลตนแบบ
เชน ดารา นักรอง บุคคลที่เปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องดวย
กลยุทธทางการตลาดของสินคาตางๆ ในปจจุบันที่พยายาม
กระตุนใหเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยเนนที่อารมณ
มากกวาเหตุผลในการซื้อ ทําใหผูที่มีทัศนคติที่ดีในการ
จัดการทางการเงินอาจมีพฤติกรรมไมสอดคลองกับทัศนคติ
ได ถาขาดวินัยในดานการจัดการทางการเงินซึ่งตองใชวิธี
ปลูกฝงและสงเสริมวินัยทางการเงินตั้งแตเปนเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาใหสามารถบริหารจัดการเงินสวนตัวไดและ
ฝกใหปฏิบัติเปนประจําจะทําใหเกิดวินัยทางการเงิน เมื่อจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพออกสู
สังคมตอไป  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
1.1  ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาสามารถใชผลการวิจัย

ครั้งนี้เปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาหาแนวทางใน
การสงเสริมและปลูกฝงการวางแผนการเงินสวนบุคคล 

1.2  นําผลวิจัยเสนอเปนแนวทางในการบรรจุวิชา
วางแผนการเงินสวนบุคคลเปนวิชาพื้นฐาน หรือผลักดันให



จัดสัมมนาทางการเงินใหกับนักศึกษา บุคลากรและบุคคล
ทั่วไปเพื่อใหเห็นประโยชนของการจัดการทางการเงินสวน
บุคคลใหมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ขยายกลุมตัวอยางโดยเก็บขอมูลจากนักศึกษา

ทุกคณะวิชาและเพิ่มตัวแปรใหมากขึ้น เชน ระดับความรูทาง
การเงินของนักศึกษา ขอมูลดานครอบครัว ขอมูลดานกลุม
เพื่อน เปนตน 

2.2  งานวิจัยขั้นตอไป อาจใชวิธีการสัมภาษณเจาะ 
ลึก (In-depth interview) เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 
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