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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการวางแผนทาง
การเงินของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Two – stage Stratified Sampling) แบ่งเป็นเพศชาย 144 คน และ 
เพศหญิง 265 คน สถิติเชิงพรรณาที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ Independent t-test One–way ANOVA และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนส่วนมากยังมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร  นักเรียน
ส่วนมากจะมีทัศนคติในเรื่องการวางแผนทางการเงินดีมาก แต่ในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทาง
การเงินนักเรียนส่วนมากจะมีระดับพฤติกรรมพอใช้ 2) รายได้ของนักเรียนที่มาจากการท างาน ทัศนคติ
การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในด้านการลงทุน การอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / 
คนรู้จักในด้านการออม การเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออม และ การเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการลง
การลงทุน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
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ABSTRACT  

ABSTRACT 
  

Title of Thesis Financial planning of high school students in Bangkok 
Author Tananop Limsuwanroj 
Degree Master of Science (Applied Statistics) 
Year 2019 

  
 

The purposes of this research are (1) to study knowledge, attitude and behavior 

in financial planning of upper secondary school students in Bangkok and (2) to study 

the influence of financial planning behaviour of upper secondary school students in 

Bangkok. The sample group used in this research was randomized from Two – stage 

stratified sampling divided into 144 males and 265 females. Statistical analysis was 

done in terms of percentages, t – test, one - way ANOVA, and stepwise multiple 

regression analysis. The research results show that (1) most of the students still had 

insufficient knowledge about financial planning. Most students had very good attitudes 

about financial planning. But in terms of behaviour in financial planning, most students 

had a fair level of behaviour. (2) The significant factors of the prediction in this study 

were income of the students from work, financial goals attitude, teaching from parents 

in investing, teaching from friends in saving, self-learning in investing. These factors were 

used in the equation of multiple regression analysis. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากข้าพเจ้าได้รับความกรุณาและช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้จุด
ประกายแนวความคิดส าหรับริเริ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์  อีกทั้งให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ และข้อคิดเห็น 
ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน  รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ เพ่ือให้ท าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีมาตฐานในระดับสากล อันเป็นคุณวิเศษส าหรับวิทยานิพนธ์
ของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ ประธานกรรมการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดา ศรี
เหรา กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ที่กรุณาเมตตาให้ค าแนะน า และแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์และถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผลการค้นหาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้อนุเคราะห์ทุนสนับสนุน
การท าและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แก่ข้าพเจ้า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะสถิติประยุกต์และภาคส่วน
อ่ืนของสถาบันทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในทุกเรื่องแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณและมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้และ
จากการศึกษาในระดับปริญญาโท แด่คุณทัศนัย และคุณนฤมล ลิ่มสุวรรณโรจน์ ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณ
แม่ของข้าพเจ้า ตลอดจนญาติ พ่ี น้อง ครูบาอาจารย์ และเพ่ือนของข้าพเจ้า ที่กรุณามอบความห่วงใย 
และสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของข้าพเจ้า 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จ านวนครัวเรือนทั่วราชอาณาจักรไทยในปี พุทธศักราช 2560 มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 
21,387,160 ครัวเรือน และในจ านวนนี้มีจ านวนครัวเรือที่เป็นหนี้เป็นจ านวน 10,988,380 ครัวเรือน 

หรือคิดเป็น 51 ของจ านวนทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยที่การเป็นหนี้เป็นปัญหา

เรื้อรังของประเทศไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ หรือหนี้นอกระบบ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้มี
นโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโครงการลดหนี้ ยืดระยะเวลาการช าระหนี้ หรือพักช าระ
หนี้ แต่จากผลวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) พบว่าโครงการของรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างแท้จริง 
 
แผนภูมิที่ 1.1 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) และ จ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้สิน ในปี พ.ศ.  
2547 – 2558  

 
(ท่ีมา http://social.nesdb.go.th , สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560) 
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สถิติย้อนหลังการเป็นหนี้และจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี 2557 – 2558 (แผนภูมิที่ 1) มีการ
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี โดยการเป็นหนี้ของครัวเรือนในประเทศมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก
ประชาชนในประเทศไทยไม่รู้จักวางแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะการตั้งเป้าหมายของตนเอง การออม 
การใช้จ่าย แม้กระทั้งการหารายได้หรือการลงทุน โดยเฉพาะการออมซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการวางแผน
ทางการเงิน แต่จากสถิติท่ีผ่านมาของประชาชนไทยไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรเป็น 
 
แผนภูมิที่ 1.2 รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และ การออมส่วนบุคคลเฉลี่ย
ต่อคน (บาท)  ในปี พ.ศ. 2555 – 2560 

 
(ท่ีมา http://social.nesdb.go.th, สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560) 
 
จากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยส่วนบุคคล และ การออมส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อคนในปี 2555 ถึง ปี 2560 
(แผนภูมิที่ 2) มีอัตราที่ดีขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลก็ยังเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีด้วยเช่นกัน  
อีกท้ังการใช้จ่ายส่วนบุคคลในแต่ละปีนั้นยังสูงกว่าการออมส่วนบุคคลมาก 

จากที่ประชาชนไทยมีเงินออมส่วนบุคคลต่อปีค่อนข้างน้อย โดยภาครัฐได้ต่างตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายหรือแนวทางการวางแผนทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาของประชนชนคนไทย 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) โครงการให้ความรู้เรื่องการ
วางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) หรือ วางแผนการเงินง่ายๆ 
แบบ Step by Step : 1. ส ารวจตนเอง 2. ก าหนดเป้าหมาย 3. สร้างแผนทางการเงิน 4. ปฏิบัติตาม
แผนอย่างมวีินัย 5. ทบทุนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) 
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การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่ งส าคัญของประเทศไทย การวางแผนทางการเงินที่ดี 
เปรียบเสมือนการวางแผนของอนาคต ดังนั้นในแต่ละวัยจึงมีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน 
เช่น วัยเรียนที่มาของรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นการพึ่งพาอาศัยผู้ปกครอง โดยส่วนมากในวัยเรียนยังไม่มี
ภาระหนี้สิ้น เป้าหมายการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพ่ือซื้อของใช้ส่วนตัวหรือท่องเที่ยว ดังนั้นการ
วางแผนทางการเงินส าหรับวัยเรียนจะเน้นไปทางการสร้างวินัยการออมเพ่ืออนาคตหรือการให้รู้จัก
คุณค่าของเงินเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่จะส่งผลต่อการด ารงชีวิต วัยท างานเป็นวัยที่มีรายได้เป็นของตนเอง
เป้าหมายการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินตามกระแสสังคม ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดปัญหาการใช้เงิน
เกินตัวและปัญหาหนี้สินตามมาในอนาคต ดังนั้นการวางแผนทางการเงินส าหรับวัยท างานจะเน้นไป
ทางการบริหารการเงินและการออมเงินเพ่ือที่น าไปลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่ามูลค่าเพ่ิม วัยสร้างครอบครัว
เป็นวัยที่มีหน้าที่การงานและฐานะการเงินมีความมั่นคง การใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินในการ
เตรียมเพ่ืออนาคตในลูก เรื่องของการใส่ใจสุขภาพหรือการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ ด้วยเหตุนี้การ
วางแผนการเงินจึงควรต้องกระจายความเสี่ยงเพราะมีภาระทางการเงินสูงขึ้น วัยเกษียณอายุเป็นวัย
ซึ่งไม่มีรายได้ประจ าภาวะทางการเงินน้อยลงแต่ยังมีความจ าเป็นต่อท าการวางแผนทางการเงินอยู่ 
เพ่ือไม่ให้ตนเองกลายเป็นภาระของลูกหลาน (บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) , 
2559)  

จากการส ารวจการออม การใช้จ่าย และการหารายได้หรือการลงทุนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดย เทวินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง (2547) ได้ท าการส ารวจในเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเด็กและวัยรุ่น : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนจ านวนมากกว่าร้อยละ 91.9 มีความคิดเห็นตรงกันว่าเยาวชนมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย โดยนักเรียนส่วนใหญ่จ านวนร้อยละ 76.4 นิยมใช้สินค้าแบรนด์เนม
จากต่างประเทศ และยังพบอีกว่านักเรียนส่วนใหญ่จ านวนร้อยละมากกว่า 90  ชอบไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ไปช็อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า และ การรายงานของกรุงเทพโพลล์ (2549) ในหัวข้อเรื่อง
ส านึกการประหนัดของเยาวชนไทยในยุคน้ ามันแพง โดยนักเรียนส่วนมากร้อยละ 67.6 คิดว่าตนเองมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 มาจากการที่ตนเองไม่รู้จักหักห้าม
ใจตนเอง แต่ก็เป็นที่สังเกตได้ว่ามีนักเรียนร้อยละ 27.0 คิดว่าการที่ตนเองฟุ่มเฟือยนั้นมาจากการที่
ตนเองไม่รู้ความล าบากในการหาเงิน และนักเรียนร้อยละ 55.0 คิดว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ
แก้ปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือการให้เยาวชนมีประสบการในการณ์หารายได้และรู้คุณค่า
ของเงิน  

นอกจากนี้จากค าพูดที่ว่า เด็กคืออนาคตของชาติ เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็น
ก าลังส าคัญของประเทศในวันข้างหน้า เป็นค าพูดที่ติดปากของประชาชนคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย โดย
การปลูกฝังปรัชญา ความรู้ หรือแนวคิดต่าง ๆ ผู้ใหญ่ควรจะให้การแนะน าตั้งแต่วัยเด็ก เพราะว่าในวัย
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เด็กจะมีความสามารถซึมซับสิ่งต่าง ๆ และมีเวลาว่างที่สามารถศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีกว่า และการที่
ผู้ใหญ่ให้การแนะน าเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก จะท าให้เด็กนั้นได้ตระหนักถึงความส าคัญและได้
ปลูกฝังให้เป็นนิสัย โดยการที่จะปลูกฝังให้ประชาชนไทยได้มีนิสัยการวางแผนทางการเงินนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญ และการที่จะให้ประชาชนคนไทยได้มีนิสัยการวางแผนทางการเงินควรปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็ก 
โดยในช่วงวัยในวัยเด็กท่ีผู้ใหญ่ที่จะแนะน าให้มีนิสัยการวางแผนทางการเงินคือวัยเรียน เพราะว่าในวัย
เรียนนั้นพร้อมที่จะเข้าใจ และมีความรับผิดชอบมากพอที่จะรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
แล้ว 

โดยในภาครัฐบาลได้ตระหนักถึงการที่วัยเด็กต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับการวางแผนทาง
การเงิน จึงได้มีโครงการต่าง ๆ เพ่ือที่ได้ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการธนาคารโรงเรียนที่ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพ่ือนให้นักเรียนได้รู้จักการออมให้มากยิ่งขึ้น
โดยธนาคารโรงเรียน เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน  มีธนาคารโรงเรียนทั้งหมด 
จ านวน 973 แห่ง จ านวนบัญชีกว่า 2 ล้านบัญชี และเงินออมสะสมทั้งหมดกว่า 945 ล้านบาท 
(ธนาคารออมสิน, 2560) หรือ สหกรณ์โรงเรียน โดยที่สหกรณ์โรงเรียนได้ส่งเสริมการจักการบริหาร
การเงินของนักเรียนเพื่อไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง แต่ถึงภาครัฐบาลได้ตระหนักและได้มีแนว
ทางการแก้ไขปัญหากังกล่าวแล้วแต่แนวโน้มการเป็นหนี้สินของประชาชนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้ลดลงไปมากมาย 

ดังนั้นจากการที่ประชาชนไทยมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก การแก้ปัญหาหรือการวางแผนส าหรับ
การรับมือปัญหาดังกล่าว ก็ควรแก้ไขตั้งแต่วันเด็ก และจากมูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 

(2559) ได้ท าการส ารวจความเข้าใจของเยาวชนไทยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันซึ่ง

ประกอบด้วยการตั้งใจเรียนเพื่อมีอาชีพที่ดีในอนาคต การออม การใช้จ่ายพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเป็น
ต้น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.57 ระบุว่าในการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสิ่ง
ดี แต่มีนักเรียนเพียงร้อยละ 39.41 เท่านั้นที่เข้าใจอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยคิดว่าการที่จะปลูกฝัง
ความคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินนั้นควรปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าถ้าทราบ
ทัศนคติและปัจจัยมีผลต่อความรู้และความเข้าใจทางการเงินแล้วจะท าให้เป็นประโยชน์มากข้ึน ดังนั้น
ผู้ วิจัยจึ งสนใจศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินของของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลวิจัยไปส่งเสริมพฤติกรรม 
ทัศนคติ ความรู้และความเข้าใจทางการเงินแก่นักเรียนและบุตรหลาน เพ่ือให้นักเรียนหรือบุตรหลาน
รู้จักการวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยในการวางแผนทางการเงินไปในทิศทางทีดีขึ้นตลอดจนติด
ตัวไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการวางแผนทางการเงินในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักเรียน
ที่ได้จากผู้ปกครอง รายได้ของนักเรียนที่ได้จากการท างาน รายได้ของผู้ปกครอง 
และ ลักษณะของรายได้  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การออม 
การใช้จ่าย การหารายได้หรือการลงทุน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
1. แนวคิดการวางแผนทางการเงิน 

    - ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน 
     - การวางแผนทางการเงิน 
    - การตั้งเป้าหมาย 
    - การหารายได ้
    - การใช้จ่าย 
    - การออม 
   - การลงทุน 
  2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดการวางแผนทางการเงิน 

ในการใช้ชีวิตประจ าวันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้เงินเป็นส่วนส าคัญในชีวิต โดยจารุณี จอมโคก
สูง (2555) ได้อธิบายไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการสอนตามโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่าที่
คนเราได้รู้จักใช้เงินให้ถูกต้องก็ต้องเรียนรู้เองหรือไม่ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้นจึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีท าให้คนเรารู้จักการวางแผนทางการเงิน 

 

 ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน 
2.1.1.1 ความหมายของความรู้การเงิน 

ในปกติแล้วก่อนที่จะรู้จักวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบนั้น จ าเป็นต้องรู้จัก ความรู้และ
ความเข้าใจทางการเงิน (financial literacy) เสียก่อน โดย OECD (2017) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การรู้
และความเข้าใจทางการเงิน (financial literacy) หมายถึง ความรู้และความเข้าใจแนวความคิดที่
เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นที่จะใช้ความรู้ 
และความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบททางการเงิน เพ่ือปรับปรุง
ความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางเศรษฐกิจ 
โดยเรื่องของการเงินนั้นนอกจากความรู้และความเข้าใจอย่างเดียวจะไม่พอ อาจจะต้องใช้
ประสบการณ์จากการลงมือท าเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึนด้วย 
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 การวางแผนทางการเงิน 
2.1.2.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงิน 

  ในประเทศไทยและต่างประเทศได้มีการจ ากัดความหมายของการวางแผนการเงินไว้อย่าง
มากมายไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) หรือ จะเป็นบุคคลทางการศึกษา 
กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2558) โดยในทีนี้ความหมายของการวางแผนทางการเงิน : แนวคิดที่ท าให้
ตนเองมีการรับรู้รายได้ รายจ่ายที่ตนเองมีอยู่เพ่ือให้ตนเองมีความพร้อมเพ่ือน าไปสู่ความเป้าหมายที่
ตนเองได้หวังไว้     

2.1.2.2 กระบวนการวางแผนทางการเงิน 
ในสถาบันการเงินหรือนักวิชาการต่าง ๆ ได้วาดแผนทางการเงิน หรือแนวทางกระบวนการ

วางแผนทางการเงินไว้อย่างมากมาย จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้วิจัยได้น ากระบวนการวางแผนทางการ
เงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560) มาเป็นต้นแบบในการวางกระบวนการวางแผน
ทางการเงิน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อธิบายการวางแผนทางการเงินแบบ step by 
step ไว้ 5 ขั้นได้แก่ 

1.  ส ารวจตนเอง : การส ารวจทัศนติและพฤติกรรมการใช้จ่าย และ ฐานะการเงิน
ของตนเองเป็นอย่างไร โดยฐานนะทางการเงินสามารถหาได้จาก งบดุลส่วน
บุคคล หรือ งบ-รายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

     งบดุลส่วนบุคคล 
       ความมั่งค่ังสุทธิ  =  สินทรัพย์ – หนี้สิน 
     งบรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
       เงินสดคงเหลือ (ขาด) =  รายได้ – ค่าใช้จ่าย 

2.  ก าหนดเป้าหมายโดนใช้หลัก “ความจ าเป็นมาก่อน ความต้องการมาทีหลัง”  
ก าหนดระยะเวลา และวิธีการในการบรรลุเป้าหมายไว้ด้วย 

3.  สร้างแผนการเงิน : แผนที่จะช่วยเป็นบันไดที่ให้ตนเองไปสู้ความฝันที่เป็นจริงได้ 
โดยที่การเริ่มต้นการสร้างแผนการเงินเร็ว ติดตามอย่างมีวินัยและสม่ าเสมอจะท า
ให้เข้าใกล้เป้าหมายเร็วขึ้น โดยแผนทางการเงินที่ตนเองควรสร้างมี 4 ประการ
คือ 

3.1 สร้างความมั่นคั่ง เช่น วางแผนการออม วางแผนการใช้จ่ายเงิน หรือ
วางแผนหนี้สิน 

3.2 ป้องกันความม่ันคั่ง เช่น วางแผนประกัน หรือ วางแผนเกษียณ 
3.3 เพ่ิมพูนความมั่นคั่ง เช่น วางแผนลงทุน หรือ วางแผนภาษี 
3.4 ส่งมอบความมั่งค่ัง เช่น วางมรดก 
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4.  ปฏิบัติตามแผนอย่างวินัย : การที่ตนเองมีความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติติ
เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมาย  

5. ทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ : การทบทวนการวางแผนทางการเงินของ
ตนเองไม่ว่าจะเป็นทุก ๆ 6 เดือยหรือ ทุก ๆ 1 ปี เพื่อที่จะได้ดูว่าตนเองท าส าเร็จ
ไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าหากไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็จะสามารถแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการวางแผนทางการเงินของตนเองได้ทันเวลา  

2.1.2.3 การวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงวัย 
ชีวิตของคนเรามีหลากหลายช่วงวัยและเป็นที่ถกเถียงกันเป็นอยากมากว่าในช่วงวัยใดถึงเป็น

การเหมาะแก่การที่ควรจะเริ่มต้นในการวางแผนทางการเงิน  (บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน), 2559) โดยในแต่ละช่วงวัยนั้นจะต้องรู้ว่าเงินที่หามาได้นั้นมาจากแหล่งได้ มากน้อย
เพียงใด จ าเป็นต้องรู้ว่าภาระการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยเป็นเช่นใด เป้าหมายในการใช้จ่ายคืออะไร 
และในแต่ละช่วงวัยสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด โดยการวางแผนทางการเงินนั้น
สามารถแบ่งออกเป็นได้อยากน้อยช่วงวัย ได้แก่ 1. ช่วงวัยก่อนการท างาน 2. ช่วงวัยท างาน 3. ช่วงวัน
สร้างครอบครัว 4. ช่วงวัยเกษียณ โดยในการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักและมีนิสัยในการวางแผน
ทางการเงินควรมุ่งเน้นไปในช่วงก่อนวัยท างาน ซึ่งเป็นวัยที่มีช่วงอายุระหว่าง (0 – 21 ปี) โดยช่วงก่อน
วัยท างานเป็นช่วงวัยก่อนก าลังศึกษา และช่วงที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนที่มาของรายได้ส่วยใหญ่จะมาจาก
พ่อแม่ผู้ปกครองและยังไม่มีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินมากมาย ภาระหนี้สินในวัยก่อนท างานยังไม่มี 
เป้าหมายในการใช้จ่ายเงินในวันก่อนท างานคือการซื้อของใช้ส่วนตัวหรือท่องเที่ยว ดังนั้นการวางแผน
ทางการเงินของช่วงวัยก่อนท างานควรจะเน้นไปทางการสร้างวินัยในการออม เพ่ือให้เป็นรากฐาน
ส าหรับในวัยอื่น ๆ ต่อไป 

 

 การวางแผนทางการเงินด้านการตั้งเป้าหมาย 
2.1.3.1 ความหมายการตั้งเป้าหมาย 

ในการตั้งเป้าหมายได้มีให้ผู้ให้ความหมายไว้หลายหลาก แต่ส่วนมากจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการตั้งหมายจะ หมายถึง การก าหนดการก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตโดยจะเป็นสิ่ง
ที่คาดหวังไว้ เพ่ือให้เกิดความสุข ความสบายหรือความพึงพอใจ 

2.1.3.2 วิธีการบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะให้ความส าคัญของเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่ในแต่ละคนได้ก าหนด

วิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าแตกต่างกันไป เช่น ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (2549) ได้ระบุวิธีการที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักการ SMART  หรือ Fast Business Canada (2018) ได้สรุป 8 เคล็ดส าคัญที่ท าให้
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ตนเองบรรลุเป้าหมาย แต่ในรวม ๆ แล้ววิธีการที่ท าให้เป้าหมายบรรลุผลได้มีหลักการที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
2. มีความมุ่งมั่นและต้องลงมือท าอย่างจริงจัง 
3. มีการก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน 

2.1.3.3 ระยะเวลาเวลาการตั้งเป้าหมาย 
การที่ตนเองตั้งเป้าหมายและรู้วิธีการบรรลุเป้าหมายแล้ว การก าหนดระยะเวลาส าหรับ

เป้าหมายของตนเองก็เป็นสิ่ งส าคัญโดยธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์  (2549) ได้แบ่งระยะเวลาการ
ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ระยะ คือ 

1. เป้าหมายระยะสั้น (Short – term goal) หมายถึง เป้าหมายที่สามารถท าให้เป็น
ผลส าเร็จได้ในระยะเวลาไม่เกิด 1 ปี  

2. เป้าหมายระยะยาว (Long – term goal) หมายถึง เป้าหมายที่สามารถใช้
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ขึ้นไป และ เป้าหมายระยะยาวสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตามสภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต  

2.1.3.4 เป้าหมายทางการเงิน 
การตั้งเป้าหมายแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภท แต่การตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับการกวางแผน

ทางการเงินนั้น คือการตั้งเป้าหมายทางการเงินโดยกรุณา อักษราวุธ (2547)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เป้าหมายทางการเงิน หมายถึง เป้าหมายที่มีความส าคัญ และ มีผลกระทบในระยาวต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ โดยเป้าหมายทางการเงินที่ดีมี 4 ลักษณะดังนี้ 

1. สมเหตุสมผล : การตั้งเป้าหมายทางการเงินตามอายุหรือช่วงวัยที่เหมาะสม 
2. มีความจัดเจน : การตั้งเป้าหมายที่แน่นอนไม่ลังเล หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
3. มีระยะเวลาเป็นตัวก าหนด : การตั้งเป้าหมายในเวลาที่ชัดเจน 
4. ระบุว่าจะ “ลงมือปฏิบัติ” อย่างไรบ้าง : การตั้งเป้าหมายที่ระบุไว้ละเอียด 

ก าหนดก่อนและหลังอย่างขัดเจน 
 

 การวางแผนทางการเงินด้านการหารายได้ 
2.1.4.1 ความหมายของการหารายได ้

การหารายได้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนทางการเงิน การที่ตนเองได้รู้วิธีการหา
รายได้และจ านวนที่ได้รับรายได้มาจะสามารถท าให้ตนเองมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการวางแผน
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (2549) ได้ให้ความหมายการหารายได้ไว้ว่า การหารายได้คือ
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ผลประโยชน์ที่ได้มาจากอาชีพ โดนจะออกมาในรูปแบบของเงิน สิ่งของมีค่า หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
โดยรายได้ที่หามาได้จะข้ึนอยู่กับความสามารถ ความรู้ หรือความขยันในแต่ละบุคคล  

2.1.4.2 ที่มาของรายได ้
การหารายได้มาหลากหลายช่องทางซึ่ งในแต่ละบุคคลอาจจะไม่ เหมือนกัน  โดย  

เติมบุญ (2549) ได้แบ่งการหารายได้สามารถแบ่งออกเป็น 4 แหล่งใหญ่ๆได้แก่ 
1. รายได้จากการเป็นลูกจ้าง (employee) โดยส่วนใหญ่แล้วรายได้ของการเป็น

ลูกจ้างจะมาจากเงินเดือน โบนัส หรือ ค่าการท างานเกินเวลา โดยความเสี่ยงของ
รายได้ของการเป็นลูกจ้างคือการโดยไล่ออก 

2. รายได้จากการท าธุรกิจส่วนตัว (self – employ) โดยรายได้ส่วนใหญ่ของการท า
ธุรกิจส่วนตัวจะมีความหลากหลายในทั้งจ านวนและเวลาของที่เงินที่จะเข้า
กระเป๋าของเจ้าของธุรกิจ โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ เช่น พ่อครัวเปิด
ร้านอาหาร แพทย์เปิดคลินิก หรือ ทนายความเปิดบริษัทปรึกษาด้านกฎหมาย 
เป็นต้น โดนที่บางธุรกิจจะมีเงินเข้าเป็นรายวัน บางธุรกิจมีเงินเข้ามาเป็นราย
เดือน หรือ บางธุรกิจมีเงินเข้ามาความส าเร็จของงานและจ านวนเงินจะเข้ามา
มากหรือน้อยต่างกันตามของความยากของงาน โดยความเสี่ยงของรายได้จาก
การท าธุรกิจส่วนตัวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่ตั้ง 
ความขยัน หรือความช านาญเป็นต้น  และจะไม่มีขอบเขตจ ากัดของรายได้ แต่ก็
จะไม่มีเงินเดือนที่คงที่แน่นอนเหมือนกับรายได้จากการเป็นลูกจ้าง 

3. รายได้จากการเป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneur) โดยรายได้จากการเป็น
เจ้าของกิจการจะมีความหลากหลายเหมือนกับรายได้จากการท าธุรกิจส่วนตัว 
แต่สิ่ งที่แตกต่างกันก็คือจะมีการลงทุนที่สู งกว่าแต่ก็จะมีรายได้ที่สู งกว่า
เช่นเดียวกัน 

4. รายได้จากการลงทุน (investor) โดยรายได้จากการลงทุนจะเป็นรายได้ที่ไม่ต้อง
เหนื่อยในการลงมือท าแต่รายได้ที่ได้มาจะเกิดจากสินทรัพย์ที่ครอบครองอยู่ เช่น
การลงทุในตลาดหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม หรือการลงทุนในสินทรัพย์ 

แต่ในช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 21 ปี) นั้น ไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง
ได้พราะอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถ หรือทุนที่มากพอ แต่ช่วงวัยดังกล่าวก็สามารถหารายได้จาก
รายได้เสริมโดยศุภกร เลิศอักษร (2552) ได้ให้ความหมายของรายได้เสริมไว้ว่า รายได้เสริม หมายถึง 
รายได้ที่ได้เพ่ิมออกมาจากรายได้ประจ า ไม่กระทบต่องานประจ า และไม่ท าให้เสียสุขภาพหรือกระทบ
ต่อครอบครัว โดนจะแบ่งรายได้เสริมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
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1. อาชีพเสริมที่เป็นความถนัดส่วนตัว : การหารายได้จากความถนัดด้านกีฬา ด้าน
วิชาการ หรือด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการสอนพิเศษหรือท าการแข่งขัน 

2. อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับอาหาร : การหารายได้จากการขายของที่คนส่วยใหญ่ชอบ 
ไม่ว่าจะเป็นการท าขนม หรือ น้ าหวานเป็นต้น 

3. อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับเทศการ : เป็นการหารายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เทศการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการห่อของขวัญในวันคริสมาส หรือ ท าของที่ระลึกใน
วันรับปริญญา 

4. อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ : การหารายได้จากของการขายของ
ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการที่หาของที่ต้นทุนต่ าหรือสินค้าที่แตกต่างจาก
ท้องตลาด หรือการประมูลของเก่าที่ ของสะสมที่ไม่ใช้แล้ว 

5. อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับการขายตรง : การหารายได้จากธุรกิจเครือข่ายแต่ต้องมี
ความอดทนสูง และต้องระมัดระวังในเรื่องของกฎหมาย  

 

 การวางแผนทางการเงินด้านการใช้จ่าย 
2.1.5.1 ความหมายของการใช้จ่าย 

  รายจ่ ายก็ เป็น อีกปัจจัยหนึ่ งที่ เป็นปั จจัย พ้ืนฐานส าหรับการวางแผนทางการเงิน  
โดยเติมบุญ (2549) ได้ให้ความหมายของรายจ่ายไว้ว่า การใช้จ่าย หมายถึง การซื้อสิ่งต่าง  ๆ เพ่ือ
ด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน ของตนเองหรือครอบครัว ซึ่งถ้าตนเองสามารถรู้การใช้จ่ายของตนเองได้ก็
สามารถช่วยในการวางแผนทางการเงินได้ดีข้ึน 

2.1.5.2 ประเภทของการใช้จ่าย 
ในแต่ละบุคคลมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกันตามความจ าเป็นที่

แตกต่างกันไปโดยธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (2549) ได้แบ่งประเภทของการใช้จ่ายโดยสามารถแบ่ง
ประเภทของการใช้จ่ายออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่คือ 

1. แบ่งตามความต้องการ 
1.1 การใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการด ารงชีพ เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่

อาศัย เครื่องนุ่มห่ม และยารักษาโรค 
1.2 การใช้จ่ายเพ่ือสิ่งไม่จ าเป็นหรืออ านวยความสะดวก เช่น มือถือ 

โทรทัศน์ หรือท่องเที่ยวเป็นต้น 
2. แบ่งตามความสามารถในการคาดคะเนข้อมูล 

2.1 รายจ่ายประจ า หมายถึง การใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ทุก ๆ 
เดือน และถึงแม้ว่าไม่มีรายได้ก็ต้องจ่ายรายได้ส่วนนี้ ค่าใช่จ่ายในส่วนนี้
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จะปรัดลดได้ยาก โดยค่าใช้จ่ายคงที่ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพ่ือช าระหนี้สิน 
และ ค่าประกันภัย 

2.2 ค่าใช้จ่ายแปรผัน หมายถึง การใช้จ่ายที่ท าให้ชีวิตที่ดีขึ้นโดยการใช้จ่าย
แปรผันสามารถเพ่ิมหรือลด ตามความต้องการได้ การใช้จ่ายในการ
แปรผันได้แก่ การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 

2.3 รายจ่ายพิเศษ หมายถึง รายได้ที่ เกิดเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ค่า
ท่องเที่ยวค่าของขวัญ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงเป็นต้น 

3. แบ่งตามจัดงบประมาณเงินสด 
3.1 รายจ่ายที่กันให้กับตัวตนเอง เพ่ือใช่จ่ายในอนาคต 
3.2 รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
3.3 รายจ่ายที่เกิดจากภาระหนี้สิน 
3.4 รายจ่ายที่เกิดจากการประกันภัยประเภทต่าง ๆ 
3.5 รายจ่ายที่ส ารองไว้ส าหรับอนาคต 

2.1.5.3 ปัจจัยในการใช้จ่าย 
ในชีวิตประจ าวันจะมีการใช้จ่ายมากมายตามประเภทจองการใช้ๆต่างที่กล่าวมา แต่ละใน

สังคมที่เป็นอยู่ก็จะมีความหลากหลายของปัจจัยที่จะท าให้เกิดการใช้จ่ายขึ้นมาอีกด้วย โดยเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศักดิ์ (2543) ได้ให้ความหมายของปัจจัยในการใช้จ่ายไว้ว่า ปัจจัยในการใช้จ่าย หมายถึง การ
พยายามในการใช้เงินที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างความพ่ึงพอใจสูงสุด 
ดังนั้นในการใช้เงินขั้นพ้ืนฐานของการใช้เงินเราต้องการพิจารณาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ครอบครัว และใช้เงินเพ่ือตอบสนองการต้องการนั้นตามล าดับความส าคัญ 

2.1.5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่าย 
ปัจจัยในการใช้จ่ายสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) หมายถึง ปัจจัยตามหลักศาสนา เชื้อ
ชาติ สีผิว หรือความเชื่อ  

2. ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) หมายถึง ปัจจัยรอบข้างที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของการด าเนินชีวิต เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน ผู้น าสังคม
เป็นต้น 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับรสนิยมของตน 
ตามช่วงอายุ การศึกษา หรือวงจรชีวิต 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจ
ของคนอ่ืน การรับรู้ของตนเอง ความเชื่อหรือทัศนคติ 
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2.1.5.5 เทคนิคการใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่า 
ในการใช้ชีวิตประจ าวันตนเองไม่สามารถเลี้ยงการใช้จ่ายได้ และถ้ามีเทคนิคในการใช้จ่าย

เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด จะเป็นการดีต่อการวางแผนการเงินในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยได้สรุป
เทคนิคการใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าสามารถแบ่งออกเป็น 8 วิธีได้แก่ 

1. ซื้อของลดราคา: การเลือกสินค้าในราคาที่ถูกลงกว่าปกติไม่ว่าจะเกิดจาก 
โปรโมชั่น ของใกล้หมดอายุ หรือ ของมีต าหนิ 

2. ระวังของมีต าหนิ: การเลือกซื้อของให้คุ้มค่าอย่างหนึ่งคือการซื้อของลดราคา แต่
การซื้อของลดราคานั้นอาจจะเป็นของเก่าหรือของมีต าหนิ ถ้าตรวจสอบไม่ดีจะ
กลายเป็นของที่ใช้การไม่ได้แล้ว ดังนั้นอาจจะท าให้เสียเงินโดยใช่เหตุ 

3. การซื้อของทีละมาก: การซื้อของอย่างเดียวกันทีละมาก ๆ อาจจะเกิดจากการซื้อ
เพ่ือไว้ในอนาคต หรือ การซื้อพร้อมกันกับเพ่ือน พ่อแม่ หรือคนรู้จัก ในสินค้า
ชนิดเดียวกัน หรือไม่ก็ซื้อในร้านเดียวกันก็ได้ 

4. รู้จักวงจรชีวิตของสินค้า: สินค้าบางอย่างจะมีวงจรของตนเองอย่างเช่นสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตอนเข้าสู้ตลาดในช่วงแรกจะสูงมาก 
แต่ถ้าเวลาผ่านไปนานมักจะถูกลงเสมอ ดังนั้นถ้าไม่ได้ต้องการใช้เร่งด่วนก็รอให้
ลดราคาหรือตกรุ่นก่อนก็สามารถซื้อในราคาที่ถูกลงได้ หรือสินค้าแฟชั่นบาง
ประเภท จะมีวงจรชีวิตเช่นเดียวกันตามยุคตามสมัย อย่างเช่นแฟชั่นการแต่งตัว
ของผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นในช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้กลายกลายเป็นนิยมใส่กางเกง 
ดังนั้นไม่ควรรีบขายกระโปรงสั้นเพราะแฟชั่นกระโปรงสั้นอาจจะมานิยมอีกครั้งก็
เป็นได้ 

5. ซื้อเท่าที่จ าเป็น: การเลือกซื้อสินค้าเท่าที่ตนเองใช้ อย่างเช่นสินค้าอย่างหนึ่งมี
ตัวเลือกการใช้งานหลายอย่าง หากไม่ได้ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องจ าเป็นต้องซื้อตัวเลือก
นั้น เพราะว่าการมีตัวเลือกการใช้งานที่มากก็ย่อมมีราคาท่ีสูงขึ้น ดังนั้นอาจจะท า
ให้เสียเงินโดยใช่เหตุ 

6. ไม่ซื้อของตามแรงกระตุ้น: การไม่คล้อยตามไปแรงของสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การกระตุ้นของพนักงานในร้านค้าหรือแรงยุของเพ่ือน เพราะว่าสิ่งที่เลือกซื้อ
อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือย่างใช้งานจริง ๆ ดังนั้นอาจจะท าให้เสีย
เงินโดยใช่เหตุ 

7. บัตรส่วนลดหรือคูปองสิทธิพิเศษ: การทราบถึงการลดราคาของร้านค้าหรือสินค้า
ที่ตนเองก าลังจะซื้อ ซึ่งเกิดจากบัตรสมาชิก บัตรเครดิต หรือการท ากิจกรรมของ
ร้านค้านั้น ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 
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8.เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เมื่อสินค้าราคาสูง: การเก็บใบเสร็จรับเงินเมื่อซื้อสินค้าราคา
สูง เพราะว่าสินค้าอาจจะเกิดการช ารุด หรือเสียหาย ก็จะน าใบเสร็จรับเงินมา
ยืนยันการซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้าหรือขอรับเงินคืนได้ 

 

 การวางแผนทางการเงินด้านการออม 
2.1.6.1 ความหมายและประโยชน์ของการออม 

ในการบริหารการเงินในช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 21 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยของคนที่
ไม่สามารถหาเงินได้เอง หรือ หาเงินได้จ านวนน้อย ดังนั้นการให้คนในช่วงวัยก่อนการท างานฝึกการ
ออมให้เป็นนิสัยจึงเป็นหนทางท่ีมีประสิทธิ์ภาพที่สุดโดยนวพร เรืองสกุล (2546) ได้ให้ความของการไว้
ว่า การออม หมายถึง การน าเงินส่วนหนึ่งในปัจจุบัน เก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในอนาคต   

2.1.6.2 ประโยชน์ของการออม 
ในแต่ละบุคคลจะให้ความหมายของประโยชน์ของการออมไว้คล้ายๆกัน โดยจากสรุปแล้ว

ประโยชน์ของการออมมีดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย ตกงาน หรือ เศรษฐกิจตกต่ าเป็นต้น 
2. เป็นโอกาสในการลงทุน เช่น การรอจังหวะในการลงทุนในเวลาที่จ าเป็น 
3. เพ่ือนความมั่นคงยามเกษียณ เช่น การ early retire หรือ การมีเงินมากพอใน

การพ่ึงพาตนเองในวัยเกษียณ 
4. การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้า เช่น การมีเงินมากพอในอนาคต ก็จะ

สามารถสร้างโอกาสที่ดีได ้
จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นที่กล่าวมาแล้วการที่ปลูกฝังคนในช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วง

อายุ 0 – 21 ปี) ให้มีนิสัยรักการออมตั้งแต่เล็ก ๆ จะช่วยให้เมื่อโตขึ้นจะได้มีการเตรียมพร้อมและเคน
ชินกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2.1.6.3 อุปสรรคของการออม 
การออมเป็นพ้ืนฐานของการวางแผนการเงินส าหรับในช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 

21 ปี) แต่การที่คนในช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 21 ปี) ซึ่งในวัยนี้เป็นวัยที่ยังไม่ค่อย
ตระหนักในเรื่องการวางแผนการเงินซักเท่าไหร่ ดังนั้นศุภกร เลิศอักษร (2552) ได้ให้ความหมาย
อุปสรรคของการออมว่า อุปสรรคของการออม หมายถึง อุปสรรคที่เกิดจากสาเหตุส่วนตัว หรือ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ท าให้การออมไม่ประสบผลส าเร็จ  
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2.1.6.4 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการออม 
ในแต่ละบุคคลจะให้ระบุของอุปสรรคของการออมไว้คล้ายๆกัน โดยจากสรุปแล้วอุปสรรคของ

การออมมีดังต่อไปนี้  
1. ตัณหา : ความอยากได้เมื่อมีสิ่งใดมาล่อตาล่อใจ ยิ่งตนเองได้เงินมาง่ายหรือหาเงิน

มาได้มากเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น โดยการจัดการปัญหานี้ท าได้
โดยการ การหักห้ามใจหรือการมีวินัยในของตน 

2. ความโลภ : การที่ตนเองอยากได้เงินทันทีทันใดเพราะว่าเงินออมไม่ได้เร็วดั่งใจ 
ดังนั้นความโลภในการอยากได้เงินมาอยากรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการ
กระท าอ่ืน ๆโดยไม่ศึกษาอย่างถี่ถ้วนหรือศึกษาข้อมูลมาก่อนจะท าให้ตนเองเสีย
ทั้งเวลา เสียทั้งเงินไปพร้อม ๆเพราะว่าการที่ได้เงินครั้งละมาก ๆหรือการได้เงิน
ตอนแทนที่อย่างรวดเร็วในคราวเดียวก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน โดยการ
จัดการปัญหานี้ท าได้โดยการคิดให้รอบครอบหรือศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ตัดสินใจ 

3. เหตุการณ์ฉุกเฉิน : เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือเค้า
ลางให้ตนเองรู้ตัว สิ่งเหล่านี้ท าให้เงินออมของตนเองสูญเสียไปอย่างไม่รู้ตัว เช่น
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โดยการจัดการปัญหานี้ท าได้โดยการท าประกัน 

4. เงินเฟ้อ : การที่มูลค่าของเงินลดลง โดยเหตุที่อัตราสินค้าต่าง ๆมีราคาสูงขึ้นซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญที่ท าลาดเงินออมของตนเองอย่างไม่รู้ตัว เพราะเงินออมของ
ตนเองอยู่นิ่งๆในธนาคารหรืออยู่กันตนเอง ซึ่งจะท าให้ลดค่าของเงินทันทีเมื่อ
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมมาขึ้น โดยการจัดการปัญหานี้ท าได้โดยการน าเงินไปลงทุนให้
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ต้องค านึงอยู่เสมอว่า การลงทุน
มีความเสี่ยง 

 

 การลงทุน 
2.1.7.1 ความหมายของการลงทุน 

การลงทุนเป็นการกระท าพ้ืนฐานในการเพ่ิมรายได้ในอนาคต โดยนักวิชาการหลายคนได้ให้
ความหมายของการทุนไว้มากมายซึ่งแต่ละความหมายจะมีความคล้ายกันไม่ว่าจะเป็น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552) หรือ Bodie, Kane, and Marcus (2009)  โดยสรุปแล้วแล้ว 
การลงทุน หมายถึง การน าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายน าไปใช้เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตที่คาด
ว่าจะได้รับมาก โดยปกติแล้วช่วงวัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 21 ปี) จะเป็นช่วงวัยที่ไม่มีเงินหรือ
ความรู้ที่มากพอในการลงทุน จึงเป็นไปได้ยากที่คนในวัยนี้จะได้มีโอกาสในการลงทุน แต่ถ้าคนในช่วง
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วัยก่อนการท างาน (ช่วงอายุ 0 – 21 ปี) ได้เริ่มลงทุนตั้งแต่เล็กก็จะเป็นประสบการณ์ในด้านลงทุนได้ดี 
เพราะว่าการที่จะลงทุนใช้เพียงความรู้นั้นยังไม่พอจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จะลงทุนอีกด้วย 

2.1.7.2 ความเสี่ยงของการลงทุน 
ความเสี่ยงในความหมายทั่วไปแล้ว ความหมายจะเป็นไปในทางลบโดยจะเป็นค าบ่งบอกถึง

ความเสียหาย ความไม่ปลอดภัย หรือความบาดเจ็บต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันความเสี่ยงในการลงทุน
ความเสี่ยงอาจจะเป็นลบแต่ก็จะมีความหมายที่เป็นบวกในเวลาเดียวกันด้วยโดย ธนเดช มหโภไคย 
(2557) ได้ให้ความมานความเสี่ยงคนลงทุนไว้ว่า ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง  ภาวการณ์ที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบน หรือแตกต่างไปจากที่คาดหวังไว้ และได้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยในการลงทุนต่าง ๆ นั้นจะมีการตั้งค่าคาดหวังไว้ ซึ่งการลงทุนถ้าอยากจะได้
ผลตอบแทนที่มากก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่มากตามมาด้วย ดังนั้นไม่ว่าผลตอบแทนจะมากหรือน้อย 
ก็ย่อมมีความเสี่ยง และไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินของบุคคลทั่วไปนั้นมีหลายเรื่องไม่ว่าจะ
เป็น จารุณี จอมโคกสูง (2555)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
ความสามารถในการวางแผนการเงินของประชากรอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ พิราวรรณ จิ
ระนันทราพร (2555) ได้ศึกษาทัศนคติของประชาชนวัยท างานในภาคเหนือของประเทศไทยต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยจากผลสรุปแล้วตัวอย่างส่วนมากจะไม่เคยได้รับความรู้และเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน แต่จากการส ารวจตัวอย่างส่วนมากจะมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้วไม่มากก็น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงตัวอย่างจะไม่ได้รับความรู้
และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแต่ตัวอย่างก็จะมีความกระตือรือร้นใน
การท าความเข้าใจในการวางแผนการเงิน หรือไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินของบุคคลทั่วไปใน
ต่างประเทศโดยการส ารวจเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน Lusardi and Mitchell (2011) ได้สรุปได้ว่า
ผู้หญิงจะมีความรู้น้อยกว่าผู้ชาย เด็กและคนแก่จะมีความรู้น้อยกว่าคนวัยท างาน และคนที่มี
การศึกษาจะมีความรู้ทางการเงินมากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษา ซึ่งยังตรงกับ Arrondel, Debbich, 
and Savignac (2013) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้และการวางแผนทางการเงินในประเทศฝรั่งเศษ โดย
ผลการวิจัยชีให้เห็นว่าผู้หญิง เด็ก คนแก่ และคนที่มีการศึกษาน้องจะมีปัญหาในการรับมือเกี่ยวกับ
การเงิน และผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่าคนที่การวางแผนการเงินที่ดีมาจากคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเงิน  Newman (2011)  ได้ศึกษาในเรื่อง Social capital and saving behavior: Evidence 
from Vietnam และ Lai and Tan (2009) ได้ศึกษาทัศนคติการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
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ประชากรประเทศมาเลเซีย ได้ผลสรุปที่ว่า การที่บุคคลทั่วไปจะมีการวางแผนทางการเงินที่ได้จะมี
ปัจจัยมาจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนหรือการมีต้นทุนทางสังคม 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินของนักเรียนนักศึกษานั้นมีหลายเรื่องไม่ว่า
จะเป็นสนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการวางแผนทาง
การเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ (ก้องเสียง วรวุฒิ, 2549)  ได้
ศึกษาการวางแผนทางการเงินของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนมาลีวิทย์ พัทยา เมือง พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะมีการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดีเท่าทีควร โดยเพศหรือระดับชั้น
การศึกษาที่ต่างกันไม่ส่งผลให้นักเรียนมีการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน แต่การใช้จ่ายรายเดือน
ของนักเรียนหรืออาชีพของผู้ปกครองส่งผลให้นักเรียนมีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน หรือไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาการวางแผนทางการเงินของนักเรียนในต่างประเทศโดย Shim, Xiao, Barber, 
and Lyons (2009) ได้ศึกษา  Pathway to life Success: A conceptual model of financial 
well-being for young adults ได้ผลสรุปที่ว่าจากผลสรุปแล้วการที่บุคคลทั่วไปจะมีประสบ
ผลส าเร็จในชีวิตจะต้องการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงินที่ดี
นั้นมาจากความรู้และความเข้าใจทางด้านการเงินที่ได้รับจากครอบครัวหรือการศึกษาในชั้นเรียน และ 
Murphy and Yetmar (2010)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติการวางแผนการเงินของนักศึกษาปริญญา
โทบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ได้ผลสรุปชี้ให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการวางแผน
ทางการเงินมีความส าคัญและนักศึกษาความสนใจในการพัฒนาแผนทางการเงิน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่
รู้สึกว่าพวกเขามีทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการเตรียมแผนของตนเอง 

นอกจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินของทั้งบุคคลทั่วไปและการ
วางแผนทางการเงินของนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ในการวางแผนการเงินที่เหมาสมส าหรับวันเด็กคือ
การปลูกฝังในด้านการออม การใช้จ่าย และการหารายได้หรือการลงทุน ดั้งนั้นแล้วผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการออมของนักเรียน โดยในการวิจัยเกี่ยวกับการออม การใช้จ่าย และการหารายได้
หรือการลงทุน  ของนักเรียนนั้นมีอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเทวินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง (2546)  ได้
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเด็กและวัยรุ่น :กรณีศึกษา
ประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครวินัย โหมดเทศน์ (2549) ได้ศึกษาการประเมินภาวการณ์ออม
ของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ทองแท่ง ทองลิ่ม (2551)  
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความส าคัญต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขต 1 ในจังหวัดราชบุรี กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกกรม
การออมของนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชการพระนคร และ พจนีย์ มัยรัตน์ 
(2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยนักเรียนตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีการออมไม่ถึง ร้อยละ 50 และ
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ในกลุ่มของตัวอย่างที่มีการออมส่วนมากจะไม่มีการออมที่สม่ าเสมอ  โดยจากการศึกษาพบว่านักเรียน
หรือนักศึกษา มีการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดีเป็นผลมาจากนักเรียนไม่ความระมัดระวังในเรื่องของ
การใช้จ่ายหรือนักเรียนไม่รู้อดออม แต่นักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นที่แตกต่างกันจะมีการจะมี
การใช้จ่าย การออม หรือการลงทุนแตกต่างกันโดยเฉพาะรายจ่ายรายเดือนของนักเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีการออมที่ดียิ่งข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและวิธดี าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย โดยมีเนื้อหาสาระของบทนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. ตัวแปรที่ใช้การวิจัย 
3. นิยามเชิงปฏิบัติการ 
4. ประชากรและตัวอย่าง 
 

3.1 กรอบแนวคิดในวิจัย  

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ผู้วิจัยสามารถก าหนดรูปแบบ
กรอบแนวคิดเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูป 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ลักษณะส่วนบุคคล 
 (เพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา ลักษณะการพักอาศัย) 

รายได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง  
(รายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการท างาน รายได้

ของผู้ปกครอง) 

ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 

ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน  
(การตั้งเป้าหมาย การออม การใช้จ่าย การหารายได้

หรือการลงทุน) 

การเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
(การวางแผนทางการเงิน การออม การใช้จ่าย การท างาน การลงทุน) 

พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน  

(การตั้งเป้าหมาย การออม การ
ใช้จ่าย การหารายได้หรือการ

ลงทุน) 



20 
 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วยตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยแบ่งเป็น 

ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งหมด 6 ข้อ  
ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ทั้งหมด 10 ข้อ  
ตัวแปรด้านการเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอน ทั้งหมด 5 ข้อ 
ตัวแปรทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ทั้งหมด 4 ข้อ 
ตัวแปรด้านพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ทั้งหมด 4 ข้อ 

โดยตัวแปรทั้งหมดมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติ 
 

3.3 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

การวางแผนทางการเงิน   หมายถึง กิจกรรมทางการเงินซึ่งประกอบด้วยตั้งเป้าหมาย การ
ออม การใช้จ่าย และการหารายได้หรือการลงทุน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาในกรุงเทพมหานครที่สังกัดสพม.
เขต 1 และ สังกัด สพม.เขต 2 โดยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 หรือ 6 

 

3.4 ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ สังกัด  

สพม.เขต 1 และ สังกัด สพม.เขต 2 ในกรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2560 ว่ามจี านวน 108,478 คน ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2560)  

 

 การเลือกตัวอย่าง 
จากข้อมูลที่มีทั้งหมด ได้แก่ นักเรียนที่ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ สังกัด สพม.เขต 1 

และ สังกัด สพม.เขต 2 ในกรุงเทพมหานครน ามาค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรที่ทราบจ านวน
ประชากร โดยที่ 

            0

01

n
n

n

N
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ให้ N แทนขนาดประชากร โดยที่  
2

/2
0 24

Z
n

e

   

เมื่อ   n  คือ ขนาดตัวอย่าง 
Z  คือ ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

  e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 
  โดยขนาดประชากร N = 108,478 คน ได้ท าการค านวณขนาดตัวอย่าง (n) ที่ท าให้ความ
คลาดเคลื่อนมีค่าไม่เกิน e ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งท าให้ 0.05   ดังนั้น z0.025  
เท่ากับ 1.96 และ ดังนั้นค่าความคาดเคลื่อน e ที่สอดคล้องกับตัวอย่าง n ค่าต่าง ๆ แสดงใน  
ตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 ค่าความคลาดเคลื่อน e ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ซึ่งสอดคล้องกับขนาดตัวอย่าง n จาก
ประชากร N = 108,478 คน 

ขนาดตัวอย่าง n  380 400 420 440 460 
ความคาดเคลื่อน e  0.050 0.049 0.048 0.047 0.046 

 
เห็นได้ว่าในภาพรวม เมื่อมีขนาดตัวอย่าง n มีค่าระหว่าง 380 – 460 ซึ่งจะท าให้ค่าความ

คลาดเคลื่อน e ของตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 0.046 – 0.05  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าขนาดตัวอย่าง 
มากกว่า 380 ที่ท าให้ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างมีค่าน้อยกว่า 0.05 ด้วยความ
เชื่อมั่น 95 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ดั้งนั้นผู้วิจับจึงก าหนดขนาดตัวอย่าง 409 คน 

 

 แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยเขตการศึกษา 
2 เขต ได้แก่ สพม.เขต 1 และ สพม.เขต 2  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการเลือกตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Two – stage Stratified Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 แบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกตามเขตการศึกษาเป็น 2 เขต (ชั้นภูมิ) ได้แก่ สพม.
เขต 1 และ สังกัด สพม.เขต 2 ในแต่ละเขตการศึกษา สุ่มโรงเรียนมาท้ังหมด 7 โรงดังนี้  

สพม.เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัดอินทาราม และ โรงเรียนสวน
กุหลาบ  

สพม.เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
โรงเรียนสิริรัตนาธร และ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
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ขั้นที่ 2 ในแต่ละโรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 สุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 3 ระดับชั้น 
ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพศชาย 144 คน และ เพศหญิง 
265 คน 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึน ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่  1 เป็นค าถามข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  

(Check list) จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเงินและการวางแผนทางการเงิน 

การเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอน ทัศนคติและพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเป็นแบบ
เขียนตอบและเลือกตอบ (Check list) จ านวน 7 ข้อใหญ่ 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกหนังสือนาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยน า
หนังสือดังกล่าวเสนอต่อโรงเรียนของตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุญาตให้
กระจายแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมในสถาบันการศึกษา และท าการ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 

  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ 

ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1 . ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า  (Descriptive Statistic) ใช้ ต า รางแ จก แจ งค ว าม ถี่ 

(Frequency Table) ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลลักษณะประชากร 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (Analysis of variance) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้ Analysis of variance  

3. วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ   (Multiple Linear Regression) ใช้การ 
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ  เพ่ือหาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่อง “การวางแผนการเงินของนั กเรียน มั ธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
2. ความรู้ การเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอน และทัศนคติการในเรื่องการวางแผนทาง

การเงิน 
3. พฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
 

4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปล าย ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 409 ชุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 64.8 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 42.5 
รายได้ของนักเรียนมักเป็นเงินที่ได้จากผู้ปกครอง โดยนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ  77.5 ได้รับเงินจาก
ผู้ปกครองเป็นจ านวนน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน แต่ก็จะมีนักเรียนบางส่วนร้อยละ 28.9 ที่หารายได้
ด้วยตนเอง แต่เมื่อพิจารณารายได้ของผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 46.5  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท และนักเรียนส่วนมากจะพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่คิดเป็นร้อย
ละ 83.9 ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 

เพศ หญิง 
ชาย 

265 
144 

64.8 
35.2 

ชั้นปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

119 
116 
174 

29.1 
28.4 
42.5 

รายได้ของนักเรียนที่ได้จากผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

น้อยกว่า 6,000 
6,000 – 18,000 
มากกว่า 18,000 

317 
56 
36 

77.5 
13.7 
8.8 

รายได้ของนักเรียนที่ได้จากการท างาน
พิเศษ (บาท/เดือน) 

ไม่มีรายได้จากการท างานพิเศษ 
1 – 6,000  
มากว่า 6,000 

291 
92 
26 

71.1 
22.5 
6.4 

รายได้ของผู้ปกครอง (บาท/เดือน) น้อยกว่า 30,000  
30,000 – 60,000  
มากกว่า 60,000 

190 
140 
79 

46.5 
34.2 
19.3 

ลักษณะการพักอาศัย พักอาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ 
ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ 

343 
66 

83.9 
16.1 

 รวม 409 100.0 

   

4.2 ความรู้ การเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอน และทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงิน 

 ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในการวางแผนทางการเงินของนักเรียนนี้ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบ

ซึ่งประกอบด้วยข้อถาม 10 ข้อ โดยแต่ละข้อที่ถูกต้อง ให้คะแนน 1 คะแนน ข้อที่ไม่ถูกต้อง ให้
คะแนน 0 คะแนน (ดูรายละเอียดไว้ในตารางที่ 4.2) โดยเป็นข้อถามท่ีให้นักเรียนเลือกตอบว่า ถูกต้อง 
หรือ ไม่ถูกต้อง สถิติที่น าเสนอคือ ร้อยละของนักเรียนที่ตอบค าถามได้ถูกต้องในแต่ละข้อ และจ านวน
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ข้อที่นักเรียนตอบข้อถาม 10 ข้อ ได้ตรงกับค าตอบที่ควรเป็น ค่าสถิติดังกล่าว แสดงไว้ใน 
ตารางที่ 4.2 – 4.3  
   

ตารางท่ี 4.2 ค าตอบที่ถูกต้องของนักเรียนที่ตอบค าถามเกี่ยวกับการวางแผนทางเงิน ได้ถูกต้องการ 

ค าถาม 
คะแนน 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

Q1: กิจกรรมทางการเงินคือการหาเงิน และการใช้เงินเท่านั้น  1 0 

Q2: วิธีการวัดฐานะทางเศรษฐกิจของคน ๆ หนึ่งให้ดูที่จ านวนเงินสดที่เขามี  0 1 

Q3: ทุกคนควรเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเมื่อจ าเป็น  1 0 

Q4: การฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด  0 1 

Q5: การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องที่สะดวก เพราะท่านไม่ต้องเสียเงิน ณ ตอนนั้น  0 1 

Q6: การซื้อสินค้าโดยจ่ายเป็นเงินสดครั้งเดียว นับว่ามีราคาเท่ากับการจ่าย 
      แบบผ่อนเป็นงวดๆ ยกเว้นกรณีซื้อแบบผ่อน 0  

0 1 

Q7: บุคคลล้มละลายคือบุคคลที่ไม่มีเงินเหลืออยู่เลย  0 1 
Q8: เงิน 30 บาทในวันนี้ มีค่าเท่ากับเงิน 30 บาทใน 2 ปีข้างหน้า 0 1 
Q9: รายได้สุทธิคือ “รายได้ลบด้วยรายจ่าย”  1 0 

Q10: คนที่จ าเป็นต้องวางแผนทางการเงินคือคนที่มีเงินมากเท่านั้น  0 1 
 

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความรู้เรื่องการเงินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเพราะมีเพียง 3 ใน 
10 ข้อเท่ านั้นที่ มีนักเรียนตอบข้อถามได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ข้อถาม 3 ข้อนี้  ได้แก่  
(1) ทุกคนควรเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเมื่อจ าเป็น (มีนักเรียนตอบได้ถูกต้องร้อยละ 98.8) 
(2) รายได้สุทธิคือ “รายได้ลบด้วยรายจ่าย” (ตอบได้ถูกต้องร้อยละ 84.4) และ (3) วิธีการวัดฐานะ
ทางเศรษฐกิจของคน ๆ หนึ่งให้ดูที่จ านวนเงินสดที่เขามี (ตอบได้ถูกต้องร้อยละ 80.9) ในทางกลับกัน 
พบว่า ข้อถามที่ว่า การฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด มีนักเรียนตอบได้
ถูกต้องเพียงร้อยละ 30.8 ข้อถามอ่ืน ๆ นอกจากนี้ มีนักเรียนตอบได้ถูกต้องร้อยละ 52.7 – 64.3 ซึ่ง
นับว่าไม่สูง 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ร้อยละของนักเรียนหญิง
ที่ตอบข้อถามได้ถูกต้องมีค่าสูงกว่าร้อยละของนักเรียนชายที่ตอบได้ถูกต้อง แตกต่างกันอย่างชัดเจน
แทบทุกข้อถาม โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า (1) วิธีการวัดฐานะทางเศรษฐกิจของคน ๆ หนึ่งให้ดูที่จ านวน
เงินสดที่เขามี และ (2) วิธีการวัดฐานะทางเศรษฐกิจของคน ๆ หนึ่งให้ดูที่จ านวนเงินสดที่เขามี และ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่ตอบได้ถูกต้อง พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อถามที่นักเรียนหญิงและ
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ชายตอบได้ถูกต้อง เท่ากับ 6.81 และ 6.10 ข้อตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับสูง  

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของคนที่ตอบข้อถามได้ถูกต้องมีค่าสูงกว่านักเรียน
มัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ ทุกข้อ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจ านวนข้อที่ตอบถูกข้อถาม โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า (1) 
กิจกรรมทางการเงินคือการหาเงิน และการใช้เงินเท่านั้น  (2) การฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูน
เงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด (3) เงิน 30 บาทในวันนี้ มีค่าเท่ากับเงิน 30 บาทใน 2 ปีข้างหน้า และ (4) คนที่
จ าเป็นต้องวางแผนทางการเงินคือคนที่มีเงินมากเท่านั้น นักเรียนมัธยมชั้นต่าง ๆ ตอบแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอบได้ถูกต้อง 7.22 ข้อโดยเฉลี่ยซึ่งมีค่า
มากที่สุดและนับว่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับสูง 

การศึกษาครั้งนี้ พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จาก
ผู้ปกครอง และรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า 
นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครอง 6,000 - 18,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่ตอบข้อถามได้
ถูกต้องสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองแบบอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า  
(1) บุคคลล้มละลายคือบุคคลที่ ไม่มี เงินเหลืออยู่ เลย นักเรียนมัธยมที่ ได้ เงินจากผู้ปกครอง 
6,000 - 18 ,000 บาท/เดือน  แตกต่ างกับ นั ก เรียนมั ธยมที่ ได้ เงินจากผู้ ปกครองมากกว่า  
18,000 บาท/เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนค าถามเกี่ยวกับ
การวางแผนทางเงิน ของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนรายได้จากการท างาน
ของนักเรียนเอง มีประเด็นที่น่าสนใจคือ นักเรียนมัธยมศึกษาที่ ไม่มีรายได้จากการท างาน มีสัดส่วน
ของคนที่ตอบข้อถามได้ถูกต้องมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานๆ แทบทุก
ข้อถาม โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า (1) การฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด และ 
(2) รายได้สุทธิคือ “รายได้ลบด้วยรายจ่าย” นักเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีรายได้จากการท างานแตกต่าง
กับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างาน 1 – 6,000 บาท/เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนค าถามเกี่ยวกับการวางแผนทางเงินของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิตเิช่นกัน 

ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครองพบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่
ผู้ปกครองมีรายได้สูงกว่า 60,000 บาท/เดือน ที่สัดส่วนของนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้อง มากกว่านักเรียน
มัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ ากว่าแทบทุกข้อ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจ านวนข้อที่ตอบได้ถูกต้องก็พบว่า  
มีค่าเพ่ิมขึ้นตามรายได้ของผู้ปกครอง อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจ านวนข้อที่ตอบถูก พบว่า นักเรียน
มัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้สูงกว่า 60,000 บาท/เดือน ตอบได้ถูกต้อง 7.22 ข้อโดยเฉลี่ยซึ่งมีค่ามาก
ที่สุดและแตกต่างกับนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ ากว่า 60,000 บาท/เดือน อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่
กับพ่อ-แม่และตอบข้อถามได้ถูกต้องต่ ากว่าแทบทุกข้อ โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า (1) เงิน 30 บาทใน
วันนี้ มีค่าเท่ากับเงิน 30 บาทใน 2 ปีข้างหน้า นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่แตกต่างกับนักเรียน
มัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แมอ่ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนค าถาม
เกี่ยวกับการวางแผนทางเงินของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกันดังรายละเอียดที่
แสดงไว้ในตารางที ่4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบค าถามเก่ียวกับความรู้ในการวางแผนทางการเงินเรื่องต่าง ๆ 
ได้และค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่ตอบถูกต้องจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าถามเกี่ยวกับความรู้ในการวางแผนทางการเงิน1 ค่าเฉลี่ย

2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

เพศ หญิง 68.3 86.0 99.6 30.6 56.6 56.6 65.3 67.9 85.7 66.4 6.81** 
ชาย 52.8 71.5 97.2 31.3 50.7 46.5 65.3 59.0 81.9 54.2 6.10 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 61.3 84.9 98.3 18.5 54.6 49.6 60.5 57.1 79.8 56.3 6.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 69.8 85.3 100 38.8 60.3 57.8 72.4 75.9 87.1 74.1 7.22** 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 59.2 75.3 98.3 33.9 50.6 52.3 60.9 62.6 85.6 58.0 6.37 

รายได้จาก 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000 63.1 81.7 99.1 30.9 54.9 52.1 64.0 65.9 84.2 63.7 6.60 
6,000 – 18,000 67.9 82.1 98.2 32.1 57.1 58.9 75.0 64.3 83.9 64.3 6.84 
> 18,000 52.8 72.2 97.2 27.8 47.2 52.8 47.2 55.6 86.1 44.4 5.83 

รายได้จาก 
การท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 63.6 82.8 99.0 34.7 50.9 53.3 66.0 67.7 86.9 63.6 6.68 
1 – 6,000 59.8 77.2 97.8 19.6 65.2 51.1 58.7 55.4 76.1 58.7 6.20 
> 6,000 65.4 73.1 100 26.9 57.7 57.7 61.5 65.4 84.6 57.7 6.50 

รายได้ของ 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 61.1 80.5 99.5 21.6 56.3 50.5 60.0 60.0 81.1 63.2 6.34 
30,000 – 60,000 64.3 77.1 97.9 35.7 49.3 52.9 66.4 65.0 85.0 56.4 6.50 
> 60,000 64.6 88.6 98.7 44.3 59.5 59.5 69.6 75.9 91.1 69.6 7.22** 

การอยูอ่าศัย อยู่กับพ่อ-แม ่ 63.0 80.5 98.5 29.4 54.2 53.1 63.6 62.1 84.3 61.5 6.50 
ไม่อยู่กับพอ่-แม ่ 62.1 83.3 100 37.9 56.1 53.0 66.7 78.8 84.8 65.2 6.88 

 รวม 62.8 80.9 98.8 30.8 54.5 53.1 64.1 64.8 84.4 62.1 6.56 
1 ดูค าอธิบาย Q1 – Q10 ในตารางที ่2     
2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูกต้อง 

เปรียบเทียบระหว่างลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ 5 และ ** หมายถึง มี
นัยส าคัญที่ระดับ 1  
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 การเรียนรู้ด้วยตนเองและการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอ่ืนใน
เรื่องการวางแผนทางการเงิน 

โดยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองและการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอ่ืน
ในเรื่องการวางแผนทางการเงินของนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่ ด้านตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ
การเงิน การออม การใช้จ่าย การท างาน การลงทุน โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้ของ
ตนเอง 2) ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอื่น  

ในเรื่องการเรียนรู้ด้วนตนเอง นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย เพราะว่า 4 ใน 5 ด้าน 
นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยกว่าร้อยละ 50 จะมีแค่ในด้านตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน
นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าร้อยละ 50 และมีประเด็นที่น่าสนใจคือนักเรียนมีการเรียนรู้
ด้วยตนเองเรื่องการลงทุนน้อยมากโดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ 26.2 เท่านั้น  

ในทางกลับกันนักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอ่ืนในด้านต่าง ๆ
พอสมควร โดยเฉพาะพ่อแม่เพราะว่า 4 ใน 5 ด้าน นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่มากว่า
ร้อยละ 60 แต่ในทางกลับกันนักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากครูหรือเพ่ือน / คนรู้จัก
น้อย เพราะว่า ในแทบทุกด้านนักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากครู หรือเพ่ือน / คนรู้จัก 
น้อยกว่าร้อยละ 50 โดนในเรื่องที่นักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่ งสอนจากบุคคลอ่ืนมากที่สุด
นั้นเป็นเรื่องของการออม  แต่นักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่น้อยในเรื่องของ
การลงทุน และนักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากครูน้อยในเรื่องการตั้งเป้าหมายกับ
การเงิน ดังตารางที่ 4.4    
 

ตารางท่ี 4.4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลต่าง ๆ ในแต่ละ
ด้านเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

ด้าน 
บุคคลที่ให้ความรู้หรืออบรมสั่งสอน 

พ่อแม่ คร ู เพ่ือน / คนรู้จัก ตนเอง 
การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน 62.8 38.1 12.0 51.8 
การออม 85.6 51.3 16.4 40.6 
การใช้จ่าย 64.8 42.8 9.8 44.3 
การท างานหารายได้ 74.8 40.6 19.6 32.5 
การลงทุน 53.8 43.8 12.0 26.2 
หมายเหตุ นักเรยีนสามารถได้รับความรู้หรืออบรบสั่งสอนมากกว่า 1 คน 
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 ทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
จากการศึกษาในครั้งนี้ทัศนคติการวางแผนทางการเงินจะแบ่งออกเป็น 4 ทัศนคติได้แก่ 

ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ทัศนคติของการออม ทัศนคติของการใช้จ่ายและทัศนคติของ
การหารายได้หรือการลงทุน 

4.2.3.1 ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินของนักเรียนนี้ ประกอบด้วย

ประเด็นต่าง ๆ 5 ประเด็น โดยแต่ละประเด็น ถ้านักเรียนมีทัศนคติทางบวกต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การเงิน จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้ามีทัศนคติทางลบ จะได้คะแนน 0 คะแนน ประเด็นที่พิจารณา
ได้แก่ 

A11. ไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เป็นคนรวยหรือจน ทุกคนควรท าบัญชี รับ – จ่ายของ
ตนเองเป็นประจ า 

  A12. นักเรียนมัธยมจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน 
  A13. นักเรียนมัธยมไม่นับว่าเด็กเกินไปท่ีจะท างานหารายได้พิเศษเพ่ิมเติม 
  A14. คนเราควรรู้จักออมเงิน หรือหัดออมเงินจนเป็นนิสัย 

A15. ทุกคนควรเรียนรู้ เกี่ยวกับการเงิน ทั้ งการตั้ งเป้าหมายในชีวิต  เกี่ยวกับ  
การเงินการวางแผน การท าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการทบทวนเป้าหมายและการ
ด าเนินการ แม้ยังเป็นวัยรุ่น 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินอยู่ในระดับดีมาก

เพราะมี 3 ใน 5 ประเด็นที่นักเรียนมีทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกมากกว่าร้อยละ 
90 ข้อถาม 3 ข้อนี้ ได้แก่ (1) ไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เป็นคนรวยหรือจน ทุกคนควรท าบัญชี 
รับ – จ่ายของตนเองเป็นประจ า (มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 96.3) (2) คนเราควรรู้จักออม
เงิน  หรื อหั ดออม เงิน จน เป็ นนิ สั ย  (มี นั ก เรียนที่ มี ทั ศนคติ ท างบวกร้อยละ  97 .8 ) และ  
(3) ทุกคนควรเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน ทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับการเงินการวางแผน (การ
ออม การหารายได้ และการใช้จ่าย) และการท าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการทบทวนเป้าหมาย
และการด าเนินการ แม้ยังเป็นวัยรุ่น (มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 99.3) แต่ก็จะมี 2 ใน 5 
ค าถามที่นักเรียนมีทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างออกไป ได้แก่ (1) นักเรียนมัธยม
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน  (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไป 
ร้อยละ 21.8)  และ (2) นักเรียนมัธยมยังนับว่าเด็กเกินไปที่จะท างานหารายได้พิเศษเพ่ิมเติม 
(มีนักเรียนที่มทีัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 18.3) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของ
คนที่มีทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกสูงกว่าร้อยละของนักเรียนชาย แตกต่างกัน
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อย่างชัดเจนทุกข้อถามโดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) นักเรียนมัธยมจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน 
และการลงทุน และ (2) นักเรียนมัธยมไม่นับว่าเด็กเกินไปที่จะท างานหารายได้พิเศษเพ่ิมเติม ค าตอบ
ของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกของนักเรียนหญิงและชายเท่ากับ 4.63 และ 4.35 
ตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครอง และรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครองพบว่า นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนที่ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกสูง
กว่าแทบทุกค าถามโดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) ทุกคนควรเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน ทั้งการตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต เกี่ยวกับการเงินการวางแผน การท าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการทบทวนเป้าหมายและการ
ด าเนินการ แม้ยังเป็นวัยรุ่น ค าตอบของนักเรียนนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า  
6,000 บาท/เดือนกับนักเรียนนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครอง 6,000 – 18,000 บาท/เดือน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมาย
ทางการเงินเชิงบวกของนักเรียนพบว่า ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมาย
ทางการเงินเชิงบวกไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง มีประเด็นที่
น่าสนใจคือ นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานม 1 - 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่
มีทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกน้อยกว่านักเรียนมัธยมศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ 
แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 
  ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครองพบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน จะมีสัดส่วนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน
เชิงบวกสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้มากกว่า และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกได้ถูกต้องก็พบว่า มีค่าลดลงตามรายได้ของผู้ปกครอง 
เช่นเดียวกับการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ -แม่และนักเรียน
มัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวก
ของนักเรียนใกล้เคียงกันมาก โดยนักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติ
ของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกของนักเรียนสูงกว่าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินเชิงบวกของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน
และค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเชิงบวกจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทาง

การเงิน1 ค่าเฉลี่ย2 
A11 A12 A13 A14 A15 

เพศ 
 

หญิง 97.4 82.6 84.9 98.9 99.6 4.63** 
ชาย 94.4 70.1 75.7 95.8 98.6 4.35 

ชั้น 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  96.6 82.4 80.7 100.0 99.2 4.59 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  99.1 79.3 87.9 96.6 100.0 4.63 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  94.3 74.7 78.2 97.1 98.9 4.43 

รายได้จาก 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  96.5 79.5 83.3 97.8 99.7 4.57 
6,000 – 18,000 94.6 75.0 76.8 98.2 96.4 4.41 
> 18,000  97.2 72.2 75.0 97.2 100.0 4.42 

รายได้จาก 
การท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 96.6 79.4 83.2 97.3 99.3 4.56 
1 – 6,000   94.6 73.9 77.2 98.9 100.0 4.45 
> 6,000  100.0 80.8 80.8 100.0 96.2 4.58 

รายได้ของ 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 95.8 79.5 83.2 98.4 99.5 4.56 
30,000 – 60,000   96.4 75.0 84.3 98.6 98.6 4.53 
> 60,000   97.5 81.0 73.4 94.9 100.0 4.47 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 96.5 79.0 81.3 98.0 99.1 4.54 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  95.5 74.2 83.3 97.0 100.0 4.50 

 รวม 96.3 78.2 81.7 97.8 99.3 4.53 
1 A11 – A15 หมายถึง ค าถามเกีย่วกับทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินทั้ง 5 ประเด็น  
2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูกต้อง 

เปรียบเทยีบระหว่างลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถงึ มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 5 และ ** หมายถึง มี
นัยส าคญัที่ระดับ 1 
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4.2.3.2 ทัศนคติของการออม 
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของการออมของนักเรียนนี้  ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ  

5 ประเด็น โดยแต่ละประเด็น ถ้านักเรียนมีทัศนคติทางบวกต่อการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะได้
คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้ามีทัศนคติทางลบ จะได้คะแนน 0 คะแนน ประเด็นที่พิจารณาได้แก่ 

A21. เงินที่ได้มา ควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมก่อน แล้วจึงน าส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย 
A22. แม้ว่าจะมีเงินน้อย แต่เราก็ควรจะแบ่งบางส่วนเป็นเงินออม 
A23. แม้เป็นเงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้ใช้ส่วนตัว เราก็ควรแบ่งบางส่วนไว้เป็นเงินออม 
A24. นักเรียนมัธยมยังไม่จ าเป็นที่จะต้องออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น 
A25. นักเรียนมัธยมยังเด็กเกินไปที่จะเริ่มเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ 

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทัศนคติของการออมอยู่ในระดับค่อนข้างดีเพราะมีเพียง 3 ใน 
5 ข้อนักเรียนได้มีทัศนคติเชิงบวกมากกว่าร้อยละ 90 ข้อถาม 3 ข้อนี้ ได้แก่ (1) เงินทุกก้อนที่ได้มา 
ควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมก่อน แล้วจึงน าส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย (มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก
ร้อยละ 96.1) (2) แม้ว่าจะมีเงินน้อย แต่เราก็ควรจะแบ่งบางส่วนเป็นเงินออม (มีนักเรียนที่มีทัศนคติ
ทางบวกร้อยละ 96.6) และ (3) แม้จะเป็นเงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้ใช้จ่ายส่วนตัว เราก็ควรแบ่ง
บางส่วนไว้เป็นเงินออม (มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 97.8) แต่ก็จะมี 2 ใน 5 ค าถามที่
นักเรียนมีทัศนคติที่แตกต่างออกไป ได้แก่ (1) นักเรียนมัธยมยังไม่จ าเป็นที่จะต้องออมเงินเพ่ือใช้จ่าย
ในกรณีจ าเป็น (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 28.6)  และ (2) นักเรียนมัธยมยังเด็ก
เกินไปที่จะเริ่มเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุการท างาน (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่าง
ออกไปร้อยละ 27.1)    

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มทีัศนคติของการออมเชิงบวกสูงกว่าร้อยละของนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างชัดเจนแทบทุก
ข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) นักเรียนมัธยมยังไม่จ าเป็นที่จะต้องออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น 
และ (2) นักเรียนมัธยมยังเด็กเกินไปที่จะเริ่มเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุการท างาน 
ค าตอบของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทัศนคติของการออมเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออม
เชิงบวกของนักเรียนหญิงและชายเท่ากับ 4.5 และ 4.07 ตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการออมเชิงบวกสูงกว่านักเรียน
มัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) นักเรียนมัธยมยังไม่จ าเป็นที่จะต้องออมเงิน
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น โดยค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออมเชิงบวก
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ของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออมเชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เท่ากับ 4.52 ซึ่งมีค่ามากที่สุดแต่นับว่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ในทางตรงกันข้ามกันเมื่อพิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้
จากผู้ปกครอง และรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า 
นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนที่ทัศนคติของการออมเชิง
บวกสูงกว่าทุกข้อ และ ในส่วนรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง นักเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีรายได้
จากการท างาน มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการออมเชิงบวกมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษากลุ่มอ่ืน 
ๆทบทุกข้อ  แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออมเชิงบวกของนักเรียนแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

เมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครอง พบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้
น้อย (น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน) จะมีสัดส่วนทัศนคติของการออมเชิงบวกสูงแทบทุกข้อ และ  
การอยู่อาศัยกับบิดามารดาที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และตอบข้อถามได้ถูกต้องมี
สัดส่วนสูงกว่าแทบทุกข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออมเชิงบวกของ
นักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทัศนคติของการออมและค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติเชิงบวกจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าถามทัศนคติของการออม1 

ค่าเฉลี่ย2 
A21 A22 A23 A24 A25 

เพศ 
 

หญิง 95.5 97.4 98.1 79.6 79.2 4.50** 
ชาย 97.2 95.1 97.2 56.3 61.1 4.07 

ชั้น 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  97.5 98.3 98.3 68.9 75.6 4.39* 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  94.8 97.4 99.1 82.8 77.6 4.52 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  96.0 94.8 96.6 65.5 67.8 4.21 

รายได้จาก 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  96.2 97.2 97.8 72.9 73.5 4.38 
6,000 – 18,000 94.6 92.9 98.2 66.1 67.9 4.20 
> 18,000  97.2 97.2 97.2 66.7 75.0 4.33 

รายได้จาก 
การท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 97.3 96.9 97.6 73.2 72.5 4.37 
1 – 6,000   94.6 94.6 97.8 66.3 73.9 4.27 
> 6,000  88.5 100.0 100.0 69.2 73.1 4.31 

รายได้ของ 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 98.9 97.4 97.9 73.7 73.2 4.41 
30,000 – 60,000   91.4 95.7 97.1 70.7 73.6 4.29 
> 60,000   97.5 96.2 98.7 67.1 70.9 4.30 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 97.1 96.8 98.3 71.1 72.9 4.36 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  90.9 95.5 95.5 72.7 72.7 4.27 

 รวม 96.1 96.6 97.8 71.4 72.9 4.35 
1 A21 – A25 หมายถึง ค าถามเกีย่วกับทัศนคติของการออมทั้ง 5 ประเด็น 
2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูกต้อง 

เปรียบเทยีบระหว่างลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถงึ มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 5 และ ** หมายถึง มี
นัยส าคญัที่ระดับ 1 
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4.2.3.3 ทัศนคติของการใช้จ่าย 
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของการใช้จ่ายของนักเรียนประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 5 ประเด็น 

โดยแต่ละประเด็น ถ้านักเรียนมีทัศนคติทางบวกต่อการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะได้คะแนน  
1 คะแนน แต่ถ้ามีทัศนคติทางลบ จะได้คะแนน 0 คะแนน ประเด็นที่พิจารณาได้แก่ 

A31. แม้จะเป็นการใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเราก็ควร
จารณาเลือก ซื้ออย่างประหยัด 

A32. วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมีของใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่นแม้จะมีราคาแพงก็ตาม 
A33. เงินได้มาไม่ว่าจะหามาเองหรือมีคนให้ ท่านควรน าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ไม่เกิน 

10 เปอร์เซ็นต์ 
A34. ในการซื้อสิ่งของราคาแพง ท่านควรเก็บสะสมเงินเองในการซื้อ 
A35. เงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

อย่างไรก็ได้ 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทัศนคติของการใช้จ่ายอยู่ในระดับค่อนข้างดีมากพราะมีเพียง 

2 ใน 5 ข้อนักเรียนได้มีทัศนคติเชิงบวกมากกว่าร้อยละ 90 ข้อถาม 2 ข้อนี้ ได้แก่ (1) แม้จะเป็นการใช้
จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เราก็ควรพิจารณาเลือกซื้ออย่างประหยัด (มีนักเรียนที่
มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 95.8) และ (2) ในการซื้อสิ่งของในราคาแพง ท่านควรเก็บสะสมเงินเองใน
การซื้อ (มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 92.2) แต่ก็จะมี 3 ใน 5 ค าถามที่นักเรียนมีทัศนคติที่
แตกต่างออกไป ได้แก่ (1) วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมีของใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่น แม้จะมีราคา
แพงก็ตาม (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 27.4) (2) เงินทุกก้อนที่ได้มา ไม่ว่าจะหามา
เองหรือมีคนให้ ท่านควรน าไปใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยได้ไม่เกิน 10 (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไป
ร้อยละ 23.5) และ (3) เงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วนั้น เราจะใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ได้ (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 27.1)   

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มีทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกสูงกว่านักเรียนชาย แตกต่างกันอย่างชัดเจนแทบทุกข้อ 
โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมีของใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่นแม้จะมีราคา
แพงก็ตาม (2) ในการซื้อสิ่งของราคาแพง ท่านควรเก็บสะสมเงินเองในการซื้อ และ (3) เงินที่พ่อ -แม่
หรือผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ได้ โดยค าตอบของนักเรียนหญิง
กับนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติ
ของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของ
นักเรียนของนักเรียนหญิงและชายเท่ากับ 4.26 และ 3.8 ตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  
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นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกสูงกว่านักเรียน
มัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ ข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมีของใช้และ
เครื่องประดับตามแฟชั่นแม้จะมีราคาแพงก็ตาม  โดยค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปี อ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่าย
เชิงบวกของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 4.28 ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครอง และรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนที่ทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกสูงกว่าแทบทุกข้อ 
โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) เงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อย่างไรก็ได้ โดยค าตอบของนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน  
กับนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 – 18,000 บาท/เดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อย
เท่ากับ 4.17 ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนรายได้จากการท างานของ
นั ก เรียน เอง มี ป ระ เด็ นที่ น่ าสน ใจ  คื อ  นั ก เรี ยนมั ธยมศึ กษ าที่ มี ราย ได้ จ ากการท างาน  
1 – 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกมากกว่านักเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิง
บวกของนักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในทางกลับกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครองพบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน จะมีสัดส่วนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกสูงแทบทุก
ข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่
กับพ่อ-แม่และนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้จ่าย
เชิงบวกของนักเรียนใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ -แม่ มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการใช้จ่ายเชิงบวกของนักเรียนสูงกว่าเล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการใช้
จ่ายเชิงบวกของนักเรียนก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ใน 
ตารางที่ 4.7  
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ตารางท่ี 4.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทัศนคติของการใช้จ่าย และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติเชิงบวกจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าถามทัศนคติของการใช้จ่าย1 

ค่าเฉลี่ย2 
A31 A32 A33 A34 A35 

เพศ 
 

หญิง 95.1 80.0 74.7 94.7 81.9 4.26** 
ชาย 97.2 59.0 79.9 87.5 56.3 3.80 

ชั้น 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  99.2 68.9 80.7 93.3 72.3 4.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  95.7 82.8 73.3 95.7 80.2 4.28* 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  93.7 68.4 75.9 89.1 68.4 3.95 

รายได้จาก 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  96.2 74.1 77.6 92.7 76.0 4.17* 
6,000 – 18,000 94.6 66.1 75.0 92.9 57.1 3.86 
> 18,000  94.4 69.4 69.4 86.1 69.4 3.89 

รายได้จาก 
การท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 96.2 73.5 74.9 92.8 72.2 4.10 
1 – 6,000   93.5 75.0 80.4 90.2 77.2 4.16 
> 6,000  100.0 53.8 80.8 92.3 65.4 3.92 

รายได้ของ 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 96.3 74.2 81.6 93.2 76.8 4.22 
30,000 – 60,000   95.0 71.4 72.1 90.0 71.4 4.00 
> 60,000   96.2 70.9 72.2 93.7 65.8 3.99 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 95.9 72.0 77.3 92.4 74.1 4.12 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  95.5 75.8 72.7 90.9 66.7 4.02 

 รวม 95.8 72.6 76.5 92.2 72.9 4.10 
1 A31 – A35 หมายถึง ค าถามเกีย่วกับทัศนคติของการใช้จ่ายทั้ง 5 ประเด็น 
2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูกต้อง 

เปรียบเทยีบระหว่างลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถงึ มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 5 และ ** หมายถึง มี
นัยส าคญัที่ระดับ 1 
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4.2.3.4 ทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน 
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนของนักเรียนนี้ ประกอบด้วย

ประเด็นต่าง ๆ 5 ประเด็น โดยแต่ละประเด็น ถ้านักเรียนมีทัศนคติทางบวกต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การเงิน จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้ามีทัศนคติทางลบ จะได้คะแนน 0 คะแนน ประเด็นที่พิจารณา
ได้แก่ 

A41. การท างานหารายได้พิเศษของนักเรียน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและควรได้รับ
การสนับสนุน 

A42. นักเรียนมัธยมต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
A43. ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสายวิทย์ ศิลป์ หรืออ่ืน ๆ นักเรียนควรมีความรู้  เกี่ยวกับ

การลงทุน 
A44. การพนัน หรือ การซื้อล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง 
A45. เมื่อท่านและเพ่ือนขายของอย่างเดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพ่ือที่จะขายได้ดีกว่า 

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนอยู่ในระดับค่อนข้างดี
เพ ราะมี  3  ใน  5 ข้ อนั ก เรียน ได้ มี ทั ศนคติ เชิ งบ วกมากกว่ าร้ อยละ 90 ข้ อถาม  3  ข้ อนี้  
ได้แก่ (1) การท างานหารายได้พิเศษของนักเรียน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและควรได้รับการสนับสนุน  
(มีนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 97.8) (2) นักเรียนมัธยมต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนเพ่ือ
ก ารป ระก อบ อ าชี พ ใน อน าค ต  (มี นั ก เรี ย น ที่ มี ทั ศ น ค ติ ท างบ วก ร้ อ ย ล ะ  9 4 .6 ) แ ล ะ  
(3) ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสายวิทย์ ศิลป์ หรืออ่ืน ๆ นักเรียนควรมีความรู้ เกี่ยวกับการลงทุน (มีนักเรียนที่
มีทัศนคติทางบวกร้อยละ 95.6) แต่ก็จะมี 2 ใน 5 ค าถามที่นักเรียนมีทัศนคติที่แตกต่างออกไป ได้แก่ 
(1) การพนัน หรือ การซื้อล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง  (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่าง
ออกไปร้อยละ 28.9) และ (2) เมื่อท่านและเพ่ือนขายของอย่างเดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพ่ือที่จะ
ขายได้ดีกว่า (มีนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 23.7) ทัศนคติแตกต่างออกไปร้อยละ 
40.1)  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มีทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกสูงกว่าของนักเรียนชาย แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนแทบทุกข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) การพนันหรือการซื้อล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่าง
หนึ่ง และ (2) เมื่อท่านและเพ่ือนขายของอย่างเดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพ่ือที่จะขายได้ โดย
ค าตอบของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนของนักเรียนหญิงและชายเท่ากับ 
เท่ากับ 4.33 และ 3.93 ตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  
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นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิง
บ วกสู งก ว่ านั ก เรี ย น มั ธ ยม ศึ กษ าปี อ่ื น  ๆ  ชั ด เจน แท บ ทุ ก ข้ อ  โด ย เฉพ าะค าถ ามที่ ว่ า  
(1) นักเรียนมัธยมต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต โดยค าตอบของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ  
(2) การพนันหรือการซื้อล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง โดยค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 4.36 
ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครอง และรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนที่ทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกสูง
กว่าแบบอ่ืนอย่างชัดเจนแทบทุกข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) เมื่อท่านและเพ่ือนขายของอย่าง
เดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพ่ือที่จะขายได้ดีกว่า โดยค าตอบของนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน กับนักเรียนมัธยมที่ ได้ เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า  
6,000 – 18,000 บาท/เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 
6,000 บาท/เดือน เท่ากับ 4.25 ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนรายได้จาก
การท างานของนักเรียนเอง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างาน  
1 – 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกสูง
มากกว่านักเรียนมัธยมศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของ
การหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนกแ็ตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในทางเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครอง พบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน จะมีสัดส่วนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน
เชิ ง บ ว ก สู ง นั ก เรี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม อ่ื น  ๆ  แ ท บ ทุ ก ข้ อ  โด ย เฉ พ า ะ ค า ถ า ม ที่ ว่ า  
(1) เมื่อท่านและเพ่ือนขายของอย่างเดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพ่ือที่จะขายได้ดีกว่า โดยค าตอบ
ของนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน กับนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมี
รายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนก็แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติเช่นเดียวกับการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับ
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พ่อ-แม่และนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการหารายได้
หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย โดยนักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ -แม่ มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนสูงกว่าเล็กน้อย แต่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนเชิงบวกของนักเรียนก็แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิตเิช่นกัน ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ร้อยละของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน
และค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเชิงบวกจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล ค าถามทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน1 ค่าเฉลี่ย2 

A41 A42 A43 A44 A45 

เพศ 
 

หญิง 97.7 94.7 96.2 77.7 66.8 4.33** 
ชาย 97.9 94.4 94.4 59.0 47.2 3.93 

ชั้น 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  100.0 96.6 96.6 71.4 64.7 4.29** 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  97.4 97.4 96.6 81.9 62.9 4.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  96.6 91.4 94.3 63.8 54.6 4.01 

รายได้จาก 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  97.8 95.3 95.6 72.6 64.0 4.25* 
6,000 – 18,000 96.4 91.1 96.4 62.5 44.6 3.91 
> 18,000  100.0 94.4 94.4 72.2 47.2 4.08 

รายได้จาก 
การท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 97.6 94.8 95.9 70.1 57.7 4.16 
1 – 6,000   97.8 94.6 94.6 75.0 65.2 4.27 
> 6,000  100.0 92.3 96.2 69.2 65.4 4.23 

รายได้ของ 
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 97.4 95.8 96.3 70.0 66.8 4.26 
30,000 – 60,000   97.9 92.9 92.9 70.7 54.3 4.09 
> 60,000   98.7 94.9 98.7 74.7 53.2 4.20 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 98.3 94.8 95.6 71.7 61.5 4.22 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  95.5 93.9 95.5 68.2 51.5 4.05 

 รวม 97.8 94.6 95.6 71.1 59.9 4.19 
1 A51 – A55 หมายถึง ค าถามเกีย่วกับทัศนคติของการใช้จ่ายทั้ง 5 ประเด็น  
2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูกต้อง 

เปรียบเทยีบระหว่างลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถงึ มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 5 และ ** หมายถึง มี
นัยส าคญัที่ระดับ 1 
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4.1 พฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
   จากการศึกษาในครั้งนี้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินจะแบ่งออกเป็น 4 
พฤติกรรมได้แก่ พฤติกรรมของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน พฤติกรรมของการออม พฤติกรรมของ
การใช้จ่ายและพฤติกรรมของการหารายได้หรือการลงทุน 

 พฤติกรรมของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
   การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของการตั้งเป้าหมายทางการเงินของนักเรียนนี้ 
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 3 ประเด็น ได้แก่  
   B11. การท าบัญชีรับ-จ่ายของนักเรียน 
   B12. การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน 

   B13. การประเมินและปรับปรุงเป้าหมายและแผนทางการเงินตามสถานการณ์
และความเป็นไปได ้

   โดยประเด็นที่  1 ถ้านักเรียนท าพฤติกรรมเหมาะสมเป็นประจ า จะได้คะแนน  
2 คะแนน นักเรียนมีพฤติกรรมในการด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็นบางครั้ง จะได้คะแนน 1 คะแนน 
แต่ถ้านักเรียนไม่เคยท าเลยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะได้คะแนน 0 คะแนนประเด็นที่พิจารณา 
และ ประเด็นที่ 2 และ 3 ถ้านักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้านักเรียน
ไมม่ีพฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 0 คะแนน 
  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเองของนักเรียนส่วนใหญ่
คือท าเป็นบางครั้งเป็นจ านวนร้อยละ 81.7 แต่พฤติกรรมท าบัญชีรับ -จ่ายของตนเองนักเรียนที่น้อย
ที่สุดคือท าเป็นประจ าเป็นจ านวนร้อยละ 3.2 และนักเรียนมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินเป็น
จ านวนร้อยละ 89.0 แต่มีนักเรียนร้อยละ 77.3 เท่านั้นที่มีการประเมินและปรับปรุงเป้าหมายและ
แผนทางการเงินตามสถานการณ์และความเป็นไปได้ 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมี
สัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียน
ชายอย่างชัดเจนทุกข้อถามโดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนมีการท าบัญชีรับ-จ่ายของ
ตนเองหรือไม่ ค าตอบของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ในทางเดียวกันนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  5 มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อต่ ากว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ  
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แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 
    พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่งคือ รายได้จากผู้ปกครองและ
รายได้จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองมากกว่า 18,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 
18,000 บาท/เดือน แทบทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่
ละหัวข้อสูงกว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 18,000 บาท/เดือนทุกข้อ  
แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในกลับกันรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง นักเรียน
มัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการ
ท างานกลุ่มอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนมีการท าบัญชีรับ-จ่ายของ
ตนเองหรือไม่ ค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6 ,000 บาท/เดือน 
กับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานน้อยกว่า 6 ,000 บาท/เดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินการ
ตั้งเป้าหมายทั้งหมดที่เหมาะสมของนักเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทาง
การเงินที่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างาน 1 – 6,000 บาท/เดือน  
เท่ากับ 2.85 ซึ่งนับว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งนับว่ามีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง 
   ในทางเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครอง พบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียน
มัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายได้ 30,000 – 60,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายในแบบ
อ่ืน ๆ แทบทุกข้อ และการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และ
นักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีสัดส่วนของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติดังรายละเอียดที่
แสดงไว้ในตารางที ่4.9 
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ตารางที่ 4.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายในประเด็นต่างและค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 

ค าถามพฤติกรรมการตั้งเป้าหมาย1 

ค่าเฉลี่ย2,3 
(4) 

B11 
B12 B13 ไม่เคย

ท าเลย 
ท าเป็น
บางครั้ง 

ท าเป็น
ประจ า 

เพศ หญิง 12.1 84.2 3.8 89.8 76.2 2.58 
ชาย 20.8 77.1 2.1 87.5 79.2 2.48 

ชั้น 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  13.4 85.7 0.8 88.2 79.0 2.55 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  17.2 81.0 1.7 87.9 81.0 2.53 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  14.9 79.3 5.7 90.2 73.6 2.55 

รายได้จาก
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  15.1 81.4 3.5 89.3 77.3 2.55 
6,000 – 18,000 14.3 83.9 1.8 85.7 75.0 2.48 
> 18,000  16.7 80.6 2.8 91.7 80.6 2.58 

รายได้จากการ
ท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 17.5 80.4 2.1 86.9 74.9 2.46** 
1 – 6,000 12.0 81.5 6.5 93.5 82.6 2.71 
> 6,000 0.0 96.2 3.8 96.2 84.6 2.85 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 15.8 81.6 2.6 87.9 77.9 2.53 
30,000 – 60,000   12.9 83.6 3.6 92.1 75.0 2.58 
> 60,000   17.7 78.5 3.8 86.1 79.7 2.52 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 16.0 81.3 2.6 89.2 77.6 2.53 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  10.6 83.3 6.1 87.9 75.8 2.59 

 รวม 15.2 81.7 3.2 89.0 77.3 2.54 
1 B11 – B13 หมายถึง ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรการตั้งเป้าหมายทางการเงินทั้ง 3 ประเด็น  
2 ตัวในวงเล็บคือคะแนนเตม็ 
3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใน

ลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถึง มีนัยส าคญัที่ระดับ 5 และ ** หมายถึง มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 1 
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 พฤติกรรมของการออม 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของการออมของนักเรียนนี้ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 3 

ประเด็น ได้แก่  
B21. พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน 
B22. เงินออมของนักเรียน 
B23. ก าหนดสัดส่วนการออมจากเงินที่ได้รับมาของนักเรียน 

โดยประเด็นที่ 1 ถ้านักเรียนท าพฤติกรรมเหมาะสมเป็นประจ า จะได้คะแนน 2 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมในการด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็นบางครั้ง จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้า
นักเรียนไม่เคยท าเลยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะได้คะแนน 0 คะแนนประเด็นที่พิจารณา และ 
ประเด็นที่ 2 และ 3 ถ้านักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้านักเรียนไม่มี
พฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 0 คะแนน 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการออมส่วนใหญ่ของนักเรียนคือนักเรียนออมเป็นบางครั้งคิด
เป็นร้อยละ 68.9 แต่ก็จะมีนักเรียนร้อยละ 8.6 ไม่เคยคิดจะออมเงิน ในปัจจุบันแล้วนักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 65.5 มีเงินออมและจะมีนักเรียนร้อยละ 82.4 ได้มีการก าหนดสัดส่วนการออมของตนเอง 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มีพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียนชาย
อย่างชัด เจนทุกข้อถามโดยเฉพาะค าถามที่ ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนออมเงินอย่างไร และ  
(2) ปัจจุบันนักเรียนมีปัจจุบัน ท่านมีเงินออมหรือไม่ ค าตอบของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออมการ
ตั้งเป้าหมายทั้งหมดที่เหมาะสมของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออมที่
เหมาะสมของนักเรียนของนักเรียนหญิงและชายโดยรวม เท่ากับ 2.74 และ 2.40 ตามล าดับ ซึ่งนับว่า
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อ
สูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะค าถามที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนมีปัจจุบัน ท่านมีเงิน
ออมหรือไม่ ค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครองและรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองมากกว่า 18,000 บาท/เดือนมีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมในแต่ละ
หัวข้อสูงกว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 18,000 บาท/เดือนทุกข้อ และ ใน
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ส่วนรายได้จากการท างานของนักเรียนเอง นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างาน  
1 – 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าสูงกว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกลุ่มอ่ืน ๆ ทุกข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการออมที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในทางเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครอง พบว่า ในหลายข้อถาม นักเรียนมัธยมที่
ผู้ปกครองที่มีรายได้ 30,000 – 60,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมออมที่เหมาะสมใน
แต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายในแบบอ่ืน ๆ แทบทุกข้อ โดยเฉพาะค าถาม
ที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนออมเงินอย่างไร ค าตอบของนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายได้  
30,000 – 60,000 บาท/เดือนกับนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออมที่
เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่
พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน และพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการออมทั้งหมดที่เหมาะสมของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออมที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเข่นกัน ดังรายละเอียดที่แสดงไว้
ในตารางที ่4.10 
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ตารางที่ 4.10 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการออมในประเด็นต่างและค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการออม1 

ค่าเฉลี่ย2,3 
(4) 

B21 
B22 B23 ไม่เคย

ท าเลย 
ท าเป็น
บางครั้ง 

ท าเป็น
ประจ า 

เพศ หญิง 5.3 69.4 25.3 71.3 82.3 2.74** 
ชาย 14.6 68.1 17.4 54.9 82.6 2.40 

ชั้น 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  5.9 69.7 24.4 52.9 84.0 2.55 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  7.8 69.0 23.3 74.1 79.3 2.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  10.9 68.4 20.7 68.4 83.3 2.61 

รายได้จาก
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  7.3 69.4 23.3 65.3 82.0 2.63 
6,000 – 18,000 12.5 71.4 16.1 64.3 82.1 2.50 
> 18,000  13.9 61.1 25.0 69.4 86.1 2.67 

รายได้จากการ
ท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 7.6 70.4 22.0 64.6 81.4 2.60 
1 – 6,000 10.9 68.5 20.7 65.2 84.8 2.60 
> 6,000 11.5 53.8 34.6 76.9 84.6 2.85 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 7.9 75.8 16.3 60.0 83.7 2.52 
30,000 – 60,000   9.3 58.6 32.1 67.9 80.7 2.71 
> 60,000   8.9 70.9 20.3 74.7 82.3 2.68 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 8.2 68.5 23.3 65.9 82.8 2.64 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  10.6 71.2 18.2 63.6 80.3 2.52 

 รวม 8.6 68.9 22.5 65.5 82.4 2.62 
1 B21 – B23 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมทั้ง 3 ประเด็น  

2 ตัวในวงเล็บคือคะแนนเตม็ 
3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใน

ลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถึง มีนัยส าคญัที่ระดับ 5 และ ** หมายถึง มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 1 
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 พฤติกรรมของการใช้จ่าย 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียนนี้ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ 2 

ประเด็น ได้แก่ 
B31. พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียน 
B32. ก าหนดสัดส่วนการใช้จ่ายจากเงินที่ได้รับมาของนักเรียน 

โดยประเด็นที่ 1 ถ้านักเรียนท าพฤติกรรมเหมาะสมเป็นประจ า จะได้คะแนน 2 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมในการด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็นบางครั้ง จะได้คะแนน 1 คะแนน  
แต่ถ้านักเรียนไม่เคยท าเลยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะได้คะแนน 0 คะแนนประเด็นที่พิจารณา 
และ ประเด็นที่ 2 ถ้านักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้านักเรียนไม่มี
พฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 0 คะแนน 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักเรียนคือนักเรียนมีพฤติกรรมในการ
ด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็น คิดเป็นร้อยละ 50.4 แต่จะมีนักเรียนร้อยละ 13.0 ที่มีการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย นอกจากนี้แล้วจะมีนักเรียนร้อยละ 82.4 ที่ได้การก าหนดสัดส่วนการใช้จ่ายของตนเอง 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าของนักเรียนชาย โดยเฉพาะค าถาม
ที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร ค าตอบของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เหมาะสมของนักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมของ
นักเรียนของนักเรียนหญิงและชายโดยรวม เท่ากับ 2.14 และ 1.91 ตามล าดับ ซึ่งนับว่ามีค่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง   

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละ
หัวข้อสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ ทุกข้อ โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า  (1) ปัจจุบันนักเรียนนมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร ค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งหมดที่
เหมาะสมของนักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 2.20 ซึ่งนับว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ ซึ่งนับว่ามีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่เช่นกัน 

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครองและรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละ
หัวข้อสูงกว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองมากกว่า 6,000 บาท/เดือนแทบทุกข้อ และ
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ในส่วนรายได้จากการท างาน นักเรียนมัธยมที่ ไม่มีรายได้จากการท างาน มีสัดส่วนของคนที่มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่านักเรียนมัธยมที่มีรายได้จากการท างานแทบทุก
ข้อ  แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในทางเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้ปกครอง พบว่านักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายได้
น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูง
กว่านักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายในแบบอ่ืน ๆ ทุกข้อ เช่นเดียวกับการอยู่อาศัยกับบิดามารดา ที่
พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ดัง
รายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 รอ้ยละของนักเรียนที่มพีฤติกรรมการใช้จ่ายในประเด็นต่างและค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการใช้จ่าย1 

ค่าเฉลี่ย2,3 
(3) 

B31 
B32 ไม่

เหมาะสม 
ปกติ 

เหมาะ
สม 

เพศ ชาย 9.4 49.1 41.5 82.3 2.14** 
หญิง 19.4 52.8 27.8 82.6 1.91 

ชั้น 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  10.9 42.0 47.1 84.0 2.20* 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  11.2 55.2 33.6 79.3 2.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  15.5 52.9 31.6 83.3 1.99 

รายได้จาก
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  11.0 50.8 38.2 82.0 2.09 
6,000 – 18,000 21.4 51.8 26.8 82.1 1.88 
> 18,000  16.7 44.4 38.9 86.1 2.08 

รายได้จากการ
ท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 13.1 47.4 39.5 81.4 2.08 
1 – 6,000 12.0 54.3 33.7 84.8 2.07 
> 6,000 15.4 69.2 15.4 84.6 1.85 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 11.6 47.4 41.1 83.7 2.13 
30,000 – 60,000   15.0 47.1 37.9 80.7 2.04 
> 60,000   12.7 63.3 24.1 82.3 1.94 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 12.8 49.0 38.2 82.8 2.09 
ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  13.6 57.6 28.8 80.3 1.88 

 รวม 13.0 50.4 36.7 82.4 2.06 
1 B31 – B32 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้ง 3 ประเด็น  

2 ตัวในวงเล็บคือคะแนนเตม็ 
3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใน

ลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถึง มีนัยส าคญัที่ระดับ 5 และ ** หมายถึง มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 1 
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 พฤติกรรมของการหารายได้หรือการลงทุน 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนของนักเรียนนี้ ประกอบด้วย

ประเด็นต่าง ๆ 3 ประเด็น  
B41. การท างานหาเงินพิเศษของนักเรียน 
B42. การท าธุรกิจหรือน าเงินไปลงทุนของนักเรียน 
B43. นักเรียนมีการเรียนรู้หรือหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเงินและการ

ลงทุน 
โดยประเด็นที่  1 และ 2 ถ้านักเรียนท าพฤติกรรมเหมาะสมเป็นประจ า จะได้คะแนน  

2 คะแนน นักเรียนมีพฤติกรรมในการด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็นบางครั้ง จะได้คะแนน 1 คะแนน 
แต่ถ้านักเรียนไม่เคยท าเลยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะได้คะแนน 0 คะแนนประเด็นที่พิจารณา 
และ ประเด็นที่ 3 ถ้านักเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้านักเรียนไม่มี
พฤติกรรมที่ท า จะได้คะแนน 0 คะแนน 

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนของนักเรียนนั้น ในเรื่อง
การท างานหรือเคยท างานหาเงินพิเศษ นักเรียนส่วนมากจะท างานพิเศษเป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ 
59.2 แต่จะมีนักเรียนร้อยละ 5.9 ที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นเคยท าและไม่คิดจะท าอีก ส่วนในเรื่อง
ของการลงทุน นักเรียนจ านวนมากร้อยละ 49.9 มีพฤติกรรมในการด าเนินการในเชิงบวกบ้างเป็นบาง 
เช่นคิดหรืออยากที่จะศึกษาเรื่องการลงทุน แต่ก็จะมีนักเรียนจ านวนร้อยละ 16.4 ที่มีการท าธุรกิจหรื
อน าเงินไปลงทุน และนักเรียนร้อยละ 62.1 ได้มีการเรียนรู้หรือหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัด
การเงินและการลงทุน 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนหญิงมีสัดส่วน
ของคนที่มีพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
นักเรียนชายบางข้อ แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่
เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่
เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ แทบทุก แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติเช่นกัน 

พิจารณารายได้ของนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากผู้ปกครองและรายได้
จากการท างานของนักเรียนเอง ในส่วนของรายได้จากผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมัธยมที่ได้เงินจาก
ผู้ปกครอง 6,000 -  18,000 บาท/เดือน มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่
เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองในลักษณะอ่ืน  ๆ ทุกข้อ  
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แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้ามกัน ในส่วนรายได้จากการท างาน
ของนักเรียนเอง นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่ เหมาะสมในแต่ละหัวข้อสูงกว่าสูงกว่านักเรียน
มัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกลุ่มอื่น ๆ ทุกข้อ โดยเฉพาะข้อถามที่ว่า (1) ปัจจุบันนักเรียนเคย
ท างานหาเงินพิเศษบ้างหรือไม่  (2) ปัจจุบันนักเรียนมีการเรียนรู้หรือหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัด
การเงินและการลงทุนบ้างหรือไม่  ค าตอบของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่ ไม่มีรายได้จากการท างานมากกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
และ (3) ปัจจุบันนักเรียนมีการท าธุรกิจหรือน าเงินไปลงทุนบ้างหรือไม่  ค าตอบของนักเรียน
มัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือนกับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีรายได้
จากการท างานมากกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  พิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การหารายได้หรือการลงทุนทั้งหมดที่เหมาะสมของนักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ
หารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า  
6,000 บาท/เดือน เท่ากับ 3.85 ซึ่งนับว่าสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกลุ่มอ่ืน 
ๆ และนับว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสูง  

เมื่ อ พิ จารณ าราย ได้ จากผู้ ป กครอง พบว่านั ก เรียนมั ธยมที่ ผู้ ป กครองที่ มี รายได้  
30,000 – 60,000  บาท/เดือน มีสัดส่วนของคนที่มีพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสม
ในแต่ละหัวข้อสูงกว่านักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายในแบบอ่ืน ๆ ทุกข้อ เช่นเดียวกับการอยู่อาศัย
กับบิดามารดา ที่พบว่า แม้นักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
พ่อ-แม่มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน  
แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมของนักเรียน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนในประเด็นต่างและ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุน1 

ค่า
เฉ

ลี่ย
2,3

 (5
) B41 B42 

B43 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

ปก
ติ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

ปก
ติ 

เห
มา

ะส
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เพศ ชาย 5.7 35.5 58.9 30.6 53.6 15.8 60.0 2.98 
 หญิง 6.3 34.0 59.7 39.6 43.1 17.4 66.0 2.97 
ชั้น 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  3.4 40.3 56.3 38.7 51.3 10.1 58.8 2.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  5.2 40.5 54.3 31.9 48.3 19.8 62.9 3.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  8.0 27.6 64.4 31.6 50.0 18.4 63.8 3.07 

รายได้จาก
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 6,000  6.0 32.2 61.8 34.1 51.1 14.8 59.9 2.97 
6,000 – 18,000 5.4 48.2 46.4 30.4 44.6 25.0 69.6 3.05 

> 18,000  5.6 38.9 55.6 36.1 47.2 16.7 69.4 3.00 

รายได้จากการ
ท างาน 
(บาท/เดือน) 

ไม่ท างาน 6.9 46.7 46.4 36.8 50.5 12.7 56.0 2.71** 
1 – 6,000 2.2 6.5 91.3 31.5 44.6 23.9 76.1 3.58 
> 6,000 7.7 3.8 88.5 7.7 61.5 30.8 80.8 3.85 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 
(บาท/เดือน) 

< 30,000 4.7 26.3 68.9 36.8 51.1 12.1 62.6 3.02 

30,000 – 60,000   7.9 36.4 55.7 29.3 50.7 20.0 67.1 3.06 
> 60,000   5.1 53.2 41.8 34.2 45.6 20.3 51.9 2.75 

การอยู่อาศัย อยู่กับพ่อ-แม่ 5.5 37.0 57.4 34.1 49.9 16.0 61.2 2.95 
 ไม่อยู่กับพ่อ-แม่  7.6 24.2 68.2 31.8 50.0 18.2 66.7 3.14 

 รวม 5.9 35.0 59.2 33.7 49.9 16.4 62.1 2.98 
1 B41 – B43 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรการหารายได้หรือการลงทุนทั้ง 3 ประเด็น  

2 ตัวในวงเล็บคือคะแนนเตม็ 
3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test หรือ F-test) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใน

ลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยที่ * หมายถึง มีนัยส าคญัที่ระดับ 5 และ ** หมายถึง มีนัยส าคัญทีร่ะดับ 1 
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4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

 ตัวแปรในการศึกษา  
4.2.1.1 ตัวแปรตาม 

การศึกษาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยตัวแปรตามประกอบด้วย
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน (ALLB) โดยมีค่าตั้งแต่ 4 – 16 คะแนนซึงมาจากคะแนน
พฤติกรรม ได้แก่ 

- พฤติกรรมการตั้งเป้าหมาย ( 1 – 4 คะแนน ) 
- พฤติกรรมการออม ( 1 – 4 คะแนน ) 
- พฤติกรรมการใช้จ่าย ( 1 – 3 คะแนน ) 
- พฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุน ( 1 – 5 คะแนน ) 

4.2.1.2 ตัวแปรอิสระ 
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ 5 กลุ่มตัวแปรได้แก่ 

1. ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ (sex) จะมีเพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง 
- ระดับชั้นปีที่ศึกษา (grade) จะมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มอ้างอิง 
- ลักษณะการพักอาศัย (living) จะมีนักเรียนที่อาศัยกับพ่อแม่เป็นกลุ่มอ้างอิง 

2. รายได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง 
- รายได้จากผู้ปกครอง (icfp)  
- รายได้จากการท างาน (icfw)  
- รายได้ของผู้ปกครอง (icp) จะมีผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้น้อยกว่า 

18,000 บาท/เดือนเป็นกลุ่มอ้างอิง 
3. ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน (KL) 
4. ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน 

- ทัศนคตกิารตั้งเป้าหมาย มีค่าระหว่าง 1 – 4 คะแนน 
- ทัศนคตกิารออม มีค่าระหว่าง 1 – 4 คะแนน 
- ทัศนคตกิารใช้จ่าย มีค่าระหว่าง 1 – 5 คะแนน 
- ทัศนคตหิารายได้และการลงทุน มีค่าระหว่าง 1 – 5 คะแนน 

5. การได้รับความรู้ด้วยตนเองหรือการอบรมสั่งสอน 
การได้รับความรู้ด้วยตนเองหรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูและเพ่ือน / คนรู้จักโดยจะมี

ประเด็นทั้ง 5 ด้าน (การวางแผนทางการเงิน การออม การใช้จ่าย การท างาน การลงทุน) 
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 การตรวจสอบข้อสมมติฐานและการแก้ไข 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise ให้มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพ

จ าเป็นต้องพิจารณาข้อตงลงเบื้องต้นท่ีจ าเป็นและแก้ไขดังที่ตรวจพบว่า 
4.2.2.1 การตรวจสอบตัวแปรตาม 

จากข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตัวแปรตามต้องมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ดังนั้นผู้วิจัยได้พบว่าตัวแปรตาม  ALLB ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติผู้วิจัย (ค่าพีของค่าสถิติ 
Kolmogorov-Smirnov มีค่าเท่ากับ 0.00) จึงใช้วิธีแปลงข้อมูลแบบ Box – Cox transformation 

ในการแปลงตัวแปรตาม  ALLB เป็น  1.75ALLB (ค่าพีของค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov มีค่า
เท่ากับ 0.066) เพ่ือให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติโดยมีสมการดังต่อไปนี้ 

 1.75ALLB    1g ( ลักษณะส่วนบุคคล 2) g ( รายได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง )  
   3g ( ความรู้การวางแผนทางการเงิน 4) g ( ทัศนคตกิารวางแผนทางการเงิน )  

   5g ( การได้รับความรู้ด้วยตนเองหรือการอบรมสั่งสอน )   

4.2.2.2 การตรวจสอบMulticollinearity 
การวิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินโดยผลการประมาณสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise นั้น ในตัวแปรแต่ละค่าพบว่าค่า VIF ที่ได้มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่า
สมการไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดังตารางที่ 4.13 

4.2.2.3 การตรวจสอบส่วนเหลือ 
การหาจปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  จากการประมาณ

สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise ได้ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
(ค่าพีของค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov มีค่าเท่ากับ 0.066) และจากภาพที่ 1 พบว่า ส่วนเหลือ
ของสมการมีการกระจายเป็นเส้นตรง แสดงว่าส่วนเหลือของสมการมีการแจกแจงแบบปกติและการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนเหลือของสมการกับค่าท านาย จากภาพที่ 2 พบว่าจุดแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนเหลือของสมการกับค่าท านายเป็นจุดที่ไม่มีภาพแบบที่แน่นอน แสดงว่า
ความแปรปรวนของส่วนเหลือของสมการมีค่าคงที่ 
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รูปที่ 4.1 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนเหลือของสมการที่แปลงข้อมูลแล้ว 
  

 
 
รูปที่ 4.2 กราฟระหว่างส่วนเหลือของสมการกับค่าท านาย 
 

จากการตรวจสอบไม่ได้ขัดกับข้อตกลงเบื้องต้น การหาจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินโดยผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise จึงมีความเชื่อมั่นสูง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอย 
ผลการศึกษาพบว่าพบว่าตัวแปร ที่ส่งผลมากที่สุดคือรายได้จากการท างาน โดยนักเรียนที่มี

รายได้จากการท างาน จะมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ิมขึ้น ในส่วนต่อมาคือทัศนคติการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงินเพ่ิมขึ้น จะมีพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินเพิ่มขึ้นเช่นกัน  
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ในทางเดียวกันการเรียนรู้ด้วยตนเองและการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอื่น
ในเรื่องการวางแผนทางการเงินของนักเรียน โดยอิทธิพลที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินจะมีเพียง
การได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และเพ่ือน / คนรู้จัก  โดยนักเรียนที่ได้รับความรู้หรือ
การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในด้านการลงทุนจะมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ิมขึ้นและ 
นักเรียนที่ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักในด้านการออมจะมีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เช่นเดียวกับในส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
ตนเองในด้านการออม และ ด้านการลงการลงทุนจะมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ิมขึ้น  
ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ และ ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนที่
แปลงข้อมูลแล้ว 

ตัวแปร สัมประสิทธ์การถดถอย1 ค่าสถิติที2 ค่าพ ี VIF 

ค่าคงที ่ 1.765 (0.700) 2.52** 0.012  
รายได้จากการท างาน 0.001 (0.000) 4.53** 0.000 1.025 
การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในเรื่องการลงทุน 0.999 (0.306) 3.27** 0.001 1.080 
การอบรมสั่งสอนจากคนรู้จักในเรื่องการออม 0.631 (0.231) 2.73** 0.007 1.234 
ทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงิน 0.445 (0.138) 3.21** 0.001 1.018 
การเรียนรู้ของตนเองในเรื่องการออม 0.536 (0.217) 2.47** 0.014 1.096 
การเรียนรู้ของตนเองในเรื่องการลงทุน 0.716 (0.260) 2.75** 0.006 1.226 
2R .151 ; F = 13.121; p = 0.001     

1 ค่าในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตฐานของสัมประสิทธ์การถดถอย 
2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน (t-test) * หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และ ** หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

 ลักษณะส่วนบุคคล 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีรายได้ที่มาจาก

ผู้ปกครองน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือนและไม่ได้มีรายได้จากการท างานพิเศษ โดยผู้ปกครองของ
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน นักเรียนส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับบิดา
มารดา 

 ความรู้และการเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
ในเรื่องของความรู้และการเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 

นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควรโดยมีเพียง 3 ใน 10 
ข้อเท่านั้นที่นักเรียนตอบถูกเกินร้อยละ 80 มี 7 ใน 10 ข้อที่มีนักเรียนตอบถูกเกินร้อยละ 50 – 70  
และมี 1 ข้อที่นักเรียนตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50 โดยค าถามดังกล่างคือ “การฝากเงินในธนาคารเป็น
วิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด” ถ้าจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลเพศชายและเพศหญิงจะมีความรู้
ในเรื่องการวางแผนการเงินแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีความรู้ที่ผิดในเรื่องการวางแผนทางการเงิน
เพราะนักเรียนคิดว่ากิจกรรมทางการเงินคือการหาเงิน และการใช้เงินเท่านั้น เช่นเดียวกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีอ่ืน ๆ จะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินแตกต่างกัน
โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ที่ผิดในเรื่องการหารายได้ เพราะว่านักเรียนคิดว่าการ
ฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด ในทางกลับกัน นักเรียนที่มีรายได้ต่างกันไม่ว่า
จะมาจากที่ผู้ปกครองให้หรือนักเรียนหามาเองนั้นจะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินที่ไม่แตกต่าง
กัน แต่ก็จะน่าเป็นห่วงที่ นักเรียนที่มีรายได้จากการท างาน 1 – 6,000 บาท/เดือน มีความรู้ที่ผิดใน
เรื่องการหารายได้ เพราะว่านักเรียนคิดว่าการฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด 
และในเรื่องของการเงินเพราะว่านักเรียนคิดว่า เงิน 30 บาทในวันนี้ มีค่าเท่ากับเงิน 30 บาทใน 2 ปี 
ข้างหน้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สุดท้ายนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้สูงกว่า 60,000 บาท/เดือน  
กับนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ ากว่า 60,000 บาท/เดือน มีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงิน
ที่ไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ ากว่า 60,000 บาท/เดือน มีความรู้ที่
ผิดในเรื่องการหารายได้ เพราะว่านักเรียนคิดว่าการฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพ่ิมพูนเงินให้งอกเงยที่ดี
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ที่ สุ ด เช่ น กัน  และมี ป ระเด็ น ที่ น่ าสน ใจคื อ  นั ก เรี ยน มั ธยมที่ ผู้ ป กครองมี ราย ได้ สู งกว่ า  
60,000 บาท/เดือน จะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินดีที่สุด 

นอกจากนี้ในเรื่องของการเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนนักเรียนส่วนมากจะได้รับการอบรมสั่ง
สอนหรือท าให้เป็นตัวอย่างจากพ่อแม่เป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออม การท างาน  
การลงทุน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินหรือการวางแผนทาง
การเงิน จะมีเพียงเรื่องการท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเองนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้หรือการอบรมสั่ง
สอนจากครูเป็นส่วนใหญ่ โดยการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองนักเรียนส่วยใหญ่แทบไม่ได้เรียนรู้
ด้วยตนเองเลยโดยเฉพาะในเรื่องการท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง และในทุก ๆ เรื่องนักเรียนจะไม่ได้รับ
การเรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักเลย โดยค่าเฉลี่ยของนักเรียนในเรื่องของการ
เรียนรู้หรือการอบรมสั่งสอนไม่พบว่ามีตัวแปรไหนที่มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน  

 ทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
ในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน  โดยทัศนคติการและ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินผู้วิจัยได้ท าการแบ่งระดับคะแนนของทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่อง
การวางแผนทางการเงิน โดยจะแบ่งระดับคะแนนตามตารางที่ 5.1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1 ระดับคะแนนของทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 

ทัศนคติและพฤติกรรมการวางแผนการเงิน 

ร้อยละ ระดับ 
มากกว่า 80 ดีมาก 
70 – 79 ดี 
60 – 69 พอใช้ 
50 – 59 แย ่

น้อยกว่า 50 แยม่าก 
     

โดยรวมในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงิน จะเห็นได้ว่า
นักเรียนส่วนมากจะมีระดับพฤติกรรมของทัศนคติในเรื่องการวางแผนทางการเงินดีมากในทุกเรื่อง  
แต่ในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงินนักเรียนจะมีระดับพฤติกรรมพอใช้ในทุกเรื่องดัง
ตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 การเปรียบเทียบระดับคะแนนของทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน 

การวางแผนทางการเงิน 
ทัศนคติ พฤติกรรม 

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม) 

ร้อยละ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม) 

ร้อยละ ระดับ 

การตั้งเป้าหมาย 4.53(5) 90.6 ดีมาก 2.54(4) 63.5 พอใช้ 
การออม 4.35 (5) 87 ดีมาก 2.62(4) 65.5 พอใช้ 
การใช้จ่าย 4.10 (5) 82 ดีมาก 2.08(3) 69.3 พอใช้ 
การหารายได้หรือการลงทุน 4.19 (5) 83.8 ดีมาก 2.98(5) 59.6 พอใช้ 
 

นอกจากภาพโดยรวมแล้วทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงินแล้วในแต่ละ
ประเด็นยังมีเนื้อหาสาระส าคัญดังนี้ 
   1. การตั้งเป้าหมายทางการเงิน  

ทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงิน นักเรียนเพศชายและเพศหญิงจะมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทัศนคติของการตั้งเป้าหมายทางการเงินแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่อง
การเงินในอนาคต แต่มีประเด็นที่น่ าสนใจคือ  นัก เรียนมัธยมที่ ผู้ ปกครองมีรายได้สู งกว่า  
60,000 บาท/เดือน จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการหาประสบการณ์การท างาน เพราะว่านักเรียนบาง
คนยังคิดว่านักเรียนมัธยมนับว่าเด็กเกินไปท่ีจะท างานหารายได้พิเศษเพ่ิมเติม 

พฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงิน นักเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีรายได้จากการท างานกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างาน จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทาง
การเงินที่ เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างกัน  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีรายได้จากการท างาน  
จะมีพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมในเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงิน และ ได้มี
การประเมินและปรับปรุงเป้าหมายและแผนทางการเงินตามสถานการณ์และความเป็นไปได้  
ดีกว่านักเรียนในลักษณะอ่ืน ๆ แต่จะมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็นคือ (1) นักเรียนที่ ไม่ได้ 
ท าบัญชีรับ-จ่ายมากที่สุดจะเป็นนักเรียนเพศชาย และ (2) นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการ
ท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน ทุกคนมีการท าบัญชีรับ-จ่าย 

2. การออม  
ทัศนคติของการออม นักเรียนเพศชายกับเพศหญิง และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  5  

กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติของการออมแตกต่างกัน โดยเพศชาย
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการออมเพ่ือใช้ในยามจ าเป็นในอนาคต แต่มี
ประเด็นที่น่าสนใจคือ นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน  
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จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการออมเงินจากเงินที่ได้มา เพราะว่านักเรียนบางคนยังคิดว่าเงินที่ได้มาไม่
ควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมก่อน แล้วจึงน าส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย 

พฤติกรรมการออม นักเรียนเพศชายกับเพศหญิง จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออม
ที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างกัน โดยเพศชายและนักเรียนมัธยมที่ได้เงินจากผู้ปกครองมากกว่า 
18,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรมออมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมการออมเงิน และ เรื่องเงิน
ออมของตนเอง ณ ปัจจุบัน แต่จะมีประเด็นที่น่าสนใจคือ นักเรียนที่มีการออมเป็นประจ าส่วนมาก  
คือนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน และ นักเรียนลักษณะ
ดังกล่าวยังมคี่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออมที่เหมาะสมมากที่สุด 

3. การใช้จ่าย 
ทัศนคติการใช้จ่าย นักเรียนเพศชายกับเพศหญิง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนที่ได้รายได้จากผู้ปกครองที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทัศนคติของการใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนเพศชายและนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จาก
การท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการแฟชั่นในการแต่งการ เพราะว่า
วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมีของใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่นแม้จะมีราคาแพงก็ตาม วัยรุ่นต้องแต่ง
กาย หรือมีของใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่นแม้จะมีราคาแพงก็ตาม  แต่มีมีประเด็นที่น่าสนใจคือ 
นักเรียนเพศชาย และ นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครองมากกว่า 6,000 บาท/เดือน  
จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการใช้จ่าย เพราะคิดเงินได้มาไม่ว่าจะหามาเองหรือมีคนให้ จะใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ได้ 

พฤติกรรมการใช้จ่าย นักเรียนเพศชายกับเพศหญิง และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีต่าง ๆ  
จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างกัน แต่จะมีประเด็นที่
น่าสนใจคือ นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายที่เหมาะสมน้อยที่สุด 

4. การหารายได้หรือการลงทุน 
ทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน นักเรียนเพศชายกับเพศหญิง  นักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที่  6  กับนัก เรียนมัธยมศึกษาปี อ่ืน  ๆ  และ นักเรียนที่ ได้ รายได้ จากผู้ปกครองน้อยกว่ า  
6,000 บาท/เดือนกับนักเรียนที่ได้รายได้จากผู้ปกครอง 6,000 – 18,000 บาท/เดือน จะมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุนแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนเพศชายและ
นักเรียนที่ได้รายได้จากผู้ปกครองมากกว่า 6,000 บาท/เดือน จะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการหารายได้ 
เพราะว่านักเรียนบางคนคิดว่าการขายตัดราคาเพ่ือที่จะขายให้ได้ดีกว่า  แต่ มีประเด็นที่น่ าสนใจคือ 
นักเรียนเพศชายจะมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องการหารายในทางที่ถูกต้อง เพราะว่านักเรียนบางคนคิดว่า 
การพนัน หรือ การซื้อล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง 
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พฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุน นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่มีรายได้จากการท างาน จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่
เหมาะสมของนักเรียนแตกต่างกัน โดยนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จากการท างานจะมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่านักเรียนลักษณะอ่ืน ๆ แตม่ีประเด็น
ที่น่ าสนใจคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4 นักเรียนมัธยมศึกษาที่ ไม่มีรายได้จากการท างาน  
และนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ ากว่า 60,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
เรื่องการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเงินและการลงทุน 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
ผู้วิจัยการวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือหาตัวแปรที่  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงิน(พฤติกรรมการตั้งเป้าหมาย พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการใช้จ่าย และ พฤติกรรมหา
รายได้และการลงทุน) โดยผลการประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุแบบ Stepwise แต่จาก
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการของข้อมูลเดิมพบว่าตัวแปรตามของสมการมีการกระจายไม่
เป็นเส้นตรง ดังนั้นการวิเคราะห์สมการถดถอยโดยใช้ข้อมูลเดิมจึงไม่เหมาะสม ผู้วิจัยได้ท าการแปลง
ข้อมูลตัวโดยวิธีการยกก าลังในตัวแปรตาม 

จากการท าการแปลงข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise 
พบว่ารายได้จากการท างาน ทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอน
จากพ่อแม่ในด้านการลงทุน ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักในด้านการออม 
เรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออม และ เรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการลงการลงทุน  มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงิน การได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในด้านการออม และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการพบว่า ค่า VIF ที่ได้มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่าสมการไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity ส่วนเหลือของสมการมีการกระจายเป็นเป็นเส้นตรง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนเหลือของสมการกับค่าท านายเป็นจุดที่ไม่มีภาพแบบที่แน่นอน ดังนั้นการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise ในข้อมูลที่ท าการแปลงแล้วจึงเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการ
น าเสนอได้  

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา   

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครฯ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หน่วยงานหรือบุคลากรบุคลากรสามารถน าผลวิจัยไป
ส่งเสริมทัศนคติแก่นักเรียนและบุตรหลานในการวางแผนทางการเงินให้ไปในทิศทางทีดีขึ้น และเป็น
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แนวทางให้รู้จักจัดการวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยการออมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพ่ือติดตัวไปจน
เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการวางแผนทางการเงินในอนาคต  

โดยการศึกษาความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ทัศนคติและพฤติกรรม ในการวางแผนทาง
การเงินของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครพบว่า 

ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในเรื่องการวางแผน
การเงินในระดับที่พอใช้  โดยนักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองมีรายได้มากกว่า 60,000 บาท/เดือน  
จะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินดีที่สุด แต่ในทางกลับกัน นักเรียนมัธยมที่ได้รายได้จาก
ผู้ปกครองมากกว่า 18,000 บาท/เดือน จะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินน้อยที่สุด 
  การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย โดยนักเรียนจะเรียนรู้ในด้าน
ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Murphy and Yetmar (2010) 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการวางแผนทางการเงินมีความส าคัญ ในส่วนของการได้รับความรู้หรือ
การอบรมสั่งสอนจากบุคคลอ่ืน นักเรียนจะได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนในเรื่องการออมมาก
ที่สุด  

การศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินโดยรวมจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนมากจะมีระดับ
ทัศนคติในเรื่องการวางแผนทางการเงินดีมาก ดังนั้นทัศนคติการวางแผนทางการเงินของนักเรียนจะ
ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะมีประเด็นที่น่าสนใจคือ นักเรียนเพศชายจะมีทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินที่ น้ อยกว่าเพศหญิ งในทุ กเรื่อง  และ นักเรียนที่ ได้ รายได้จากผู้ปกครองน้อยกว่า  
6,000 บาท/เดือน จะมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการออม ใช้จ่ายและการหารายได้หรือการลงทุน สอดคล้อง
กับการศึกษาของพิราวรรณ จิระนันทราพร (2555) พบว่ารายได้เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิลต่อทัศนคติ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

การศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินโดยรวม จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนมากจะมี
พฤติกรรมในเรื่องการวางแผนทางการเงินพอใช้ จะมีประเด็นที่น่าสนใจคือ นักเรียนเพศชายและเพศ
หญิงจะมีพฤติกรรมในเรื่องการออมและใช้จ่ายที่แตกต่างกัน และนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้จาก
การท างานมากกว่า 6,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงินและ 
การออม นอกจากนี้นักเรียนมัธยมที่ผู้ปกครองที่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท/เดือน จะมีพฤติกรรม
ที่ไม่ดีในเรื่องการหารายได้หรือการลงทุน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Stepwise เพ่ือหาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน (พฤติกรรมการตั้งเป้าหมาย  พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการใช้จ่ายและ 
พฤติกรรมหารายได้และการลงทุน) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
พบว่ารายได้จากการท างาน ทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอน
จากพ่อแม่ในด้านการลงทุน ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักในด้านการออม 
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เรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออม และ เรียนรู้ด้วยตนเองในด้ านการลงการลงทุน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

จาการศึกษาข้างต้นชี้ ให้ เห็นว่ารายได้จากการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ   
พิราวรรณ จิระนันทราพร (2555) พบว่าการจัดการด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือการใช้
จ่ายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด โดยรายได้จากการ
ท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพราะว่าการที่นักเรียน
ได้มีการหารายได้เองไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างจากคนรอบตัว งานขายของ งาน part – time หรืองานที่
ได้รายได้อ่ืน ๆ นจะช่วยให้นักเรียนมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินหรือการวางแผนทางการเงินใน
อนาคต ซึ่งในท านองเดียวกันทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุณี จอมโคกสูง (2555) และ Murphy and Yetmar 
(2010) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าการวางแผนทางการเงินมีความส าคัญ โดยพวกเขามีความมั่นใจว่า
การมีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวจะสามารถด าเนินการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายได้ส าเร็จ 
โดยทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงินก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน เพราะว่าการที่นักเรียนที่มีทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงินนั้นจะเป็นนักเรียนที่มี
ความอยากรู้ในเกี่ยวกับการเงินจนไปถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเรื่องแบบนี้โดยคนส่วนใหญ่หรือ
แม้กระทั่งนักเรียนเองจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น
การที่นักเรียนที่มีทัศนคติในการตั้งเป้าหมายนั้น จะช่วยให้นักเรียนมีการวางแผนทางการเงินที่ดีใน
อนาคต  

ในล าดับต่อมาการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในด้านการลงทุน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Shim, Xiao, Barber, and Lyons (2009) สรุปว่าการที่นักศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
ในชีวิตจะต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นมาจาก
ความรู้และความเข้าใจทางด้านการเงินที่ได้รับจากครอบครัว โดยการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอน
จากพ่อแม่ในด้านการลงทุนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพราะว่าการลงทุนนั้น
ไม่ได้ใช้แค่ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วย ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ที่ใกล้ชิดหรือ
เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้คือพ่อแม่  

นอกจากนี้การได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักในด้านการออม 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฎฐพรรณ คชโสภณ (2553) ณทิพรดา ไชยศิลป์ (2560) และ จิตวรา 
หาญสุวรรณ (2560) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนเรื่องการออมจากบุคคลอ่ืน จะมีผลสัมฤทธิ์การ
ออมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลถ้าได้รับการสอนเรื่องการออมตั้งแต่ยังเด็ก จะสามารถพัฒนาในเรื่อง
การเงินในอนาคตได้ดี โดยการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากเพ่ือน / คนรู้จักในด้านการออม 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพราะว่า การออมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สุดส าหรับการ
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วางแผนทางการเงิน โดยการออมนั้นสามารถปลูกฝังนักเรียนได้ตั้งแต่วันเด็ก และเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือคนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มาก จึงไม่แปลกที่การได้รับความรู้หรือการ
อบรมสั่งสอนในด้านการออม จากเพ่ือน / คนรู้จัก จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

สุดท้ายการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออมและการลงการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ จารุณี จอมโคกสูง (2555) และ พิราวรรณ จิระนันทราพร (2555) พบว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เคย
ได้รับความรู้และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน แต่ในทางกลับกัน คนส่วนมากจะมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้ว โดยจะมาจากการศึกษาด้วยตนเอง  
โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออมและการลงการลงทุน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน เพราะว่านักเรียนได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนเรื่องการออมมาตั้งแต่เป็นวัยเด็ก  
จึงเป็นธรรมดาที่นักเรียนทุกคนมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออมเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว และยิ่ง
นักเรียนที่ได้อยากมีความรู้หรือเข้าใจในด้านการออมมากยิ่งขึ้น ก็เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานการ
วางแผนทางการเงินให้ดียิ่ งขึ้นไปด้วย ส่วนในเรื่องการลงทุนเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การติดตามข่าวสารหรือแม้กระทั่งการมีวินัยใน
ตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายส าหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะให้ความสนใจในด้านนี้ 
ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวมาจึงไม่แปลกที่การเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการออมและการลงการลงทุน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

อย่างไรก็ตามปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากนี้จะไม่ส าคัญ โดยเฉพาะทัศนคติในเรื่องต่าง ๆไม่ว่าจะ
เป็นทัศนคติของการออมที่ไม่เป็น อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินอาจจะ
เนื่องมาจากการที่นักเรียนแทบทุกคนถูกปลูกฝังในเรื่องนี้มาตั่งแต่วัยเด็ก จากพ่อแม่ ครูหรือคนที่
เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับทัศนคติของการใช้จ่าย เนื่องจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนมากได้รับ
เงินที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมาจากพ่อแม่  ดังนั้นการใช้จ่ายของนักเรียนจะถูกควบคุมโดยพ่อแม่  
จึงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน รวมถึงทัศนคติของการหารายได้หรือการลงทุน
ของนักเรียนไม่เป็นอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเช่นกัน โดยการหารายได้หรือ
การลงทุนนั้นมีทั้งการหารายได้หรือการลงทุนที่ดีและไม่ดี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวันที่คึก
คะนอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจึงอาจจะโดนชักชวน 
สั่งสอนหรือท าตามในการหารายได้หรือการลงทุนที่ไม่ดี สุดท้ายในเรื่องของความรู้ในเรื่องการวางแผน
ทางการเงิน เนื่องจากความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่มีการสอนให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเป็นเรื่องที่ยากส าหรับนักเรียนจะสามารถหาความรู้ในส่วน
นี้ได้ หรือถ้านักเรียนสามารถหาความรู้ในเรื่องนี้ได้แล้วนั้นความรู้ที่อาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องด้วย 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน  
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ในส่วนสุดท้ายการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในเรื่อง การตั้งเป้าหมาย  
การออม การใช้จ่ายและการหารายได้ไม่ เป็น อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  
อาจเนื่องมาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครฯ ส่วนมากจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่วัน
ธรรมดาอยู่ในโรงเรียนและวันหยุดอยู่ในที่เรียนพิเศษหรือตามห้างสรรพสินค้า จึงเป็นธรรมดาที่
นักเรียนจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ จึงอาจจะเป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมสั่ง
สอนจากพ่อแม่ในด้านธรรมดาเช่น การตั้งเป้าหมาย การออม การใช้จ่ายและการหารายได้  
ซึ่งแตกต่างด้านของการลงทุน และมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การได้รับความรู้หรือการอบรมสั่งสอนจาก
ครู หรือ เพ่ือน / คนรู้จัก ในแทบทุกด้านไม่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
เนื่องมาจากการที่ครูที่โรงเรียนไม่ได้สอนในเรื่องพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินหรือในบางครั้ง
นักเรียนก็ได้รับครูพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินที่ไม่เหมาะสมจากครู ไม่ว่าจะเป็นจากทาง
ข่าวสารหรือพบเจอด้วยตนเอง ในส่วนของเพ่ือน / คนรู้จัก อาจจะเพราะว่า นักเรียนยังคิดว่า 
เพ่ือน / คนรู้จักก็ยังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีสามารถให้ความรู้แก่ตัวนักเรียนได้เอง  

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
จากผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นหลักเป็นทั้งหมด 4 ประเด็นได้แก่ (1) รายได้จากการท างาน 
(2) การลงทุน (3) การออม และ (4) ทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ตามบุคคลที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. รายได้จากการท างาน จากลักษณะส่วนบุคคลพบว่านักเรียนส่วนน้อยที่มีรายได้
จากการท างาน แต่รายได้จากการท างานมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  
ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์จากการหารายได้ โดยอาจจะให้เริ่มจากการหา
รายได้เป็นกลุ่มๆ เพ่ือที่ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการหารายได้ ในวันกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
วันกิจกรรมทางศาสนา วันกิจกรรมของโรงเรียนหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในส่วนของร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เปิดโอกาสส าหรับนักเรียนในการท างานพิเศษในเวลาว่างในตอนปิดเทอมใหญ่
หรือหลังเลิกเรียน เช่นการท างาน part – time หรือ งานเล็กน้อยภายในบ้านเพื่อแลกกับเงิน 

2. การออม โดยการออมเป็นพ้ืนฐานของการวางแผนทางการเงินขั้นแรกๆ ของวัย
เรียน โดยการออมนักเรียนนั้นได้รับการสั่งสอนมากมายมาจากหลายแหล่งตั้งแต่นักเรียนยังมีอายุน้อย 
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกที่นักเรียนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนรู้จักในเรื่องการออมจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน แต่จะแตกต่างกันคือการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องการออม  
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ดังนั้นโรงเรียนควรโดยอาจจะเป็นวิชาการทดลองการออมเงินในหนึ่งภาคเรียนการศึกษา และเป็น  
ที่น่าสังเกตได้ว่านักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูหรือพ่อแม่ในเรื่องการออมไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ครูหรือพ่อแม่ต้องท าเป็นแบบอย่างให้
นักเรียน   

3. เรื่องการลงทุน ในเรื่องของการลงทุน ผู้ใหญ่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกล
ตัวส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ความเป็นจริงแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงและต้องอาศัย
ในเรื่องการมีประสบการณ์  ดังนั้นถ้าผู้ลงทุนได้ เริ่มเร็วเท่าๆไหร่ก็ยิ่ งดี  เพราะว่าจะได้สั่ งสม
ประสบการณ์ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน อีกทั้งจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ าการเรียนรู้ของตนเองในเรื่อง
การลงทุนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ดังนั้นนักเรียนควรศึกษาเรื่องการลงทุก
ตั้งแต่ตอนที่วัยเรียน โดยที่ควรจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น หนังสือหรือเว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรือผู้ เชื่ ยวชาญ ใน เรื่ องนี้  โดยเป็ นที่ สั งเกตว่ าการอบรมใน 
เรื่องการลงทุนของนักเรียนนั้นพ่อแม่เพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
ดังนั้นผู้ปกครองควรหาความรู้ที่ถูกต้องมาสั่งสอนนักเรียนหรือทางโรงเรียนควรเปิดวิชาที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนส าหรับนักเรียนที่สนใจ 

4. ทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยการตั้งเป้าหมายทางการเงินเป็นพื้นฐาน
ของการวางแผนทางการเงิน โดยในทัศนคติการตั้งเป้าหมายทางการเงินนั้นจะมีต้องมีความชัดเจน  
มีระยะเวลาเป็นตัวก าหนดหรือต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะลงมือท า ดังนั้นโรงเรียนควรมีการเรียน
การสอนหรืออบรมในชั้นเรียนอย่างจริงจังโดยบุคคลกรที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในด้านความรู้ใน
ด้านการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ในส่วนของผู้ปกครองควรส่งเสริมและติดตามให้นักเรียนมีเป้าหมาย
ในทางการเงินของนักเรียนในอนาคตเช่น การท าบัญชีรับ-จ่ายของนักเรียน สุดท้ายในตัวของนักเรียน
เองนักเรียนควรจะมีเป้าหมายทางการเงินของตัวเองอย่างน้อยในระยะสั้น เช่น  การตั้งเป้าหมายใน
การอยากได้ของที่ต้องการโดยไม่ใช่ของเงินของผู้ปกครองอย่างเดียว   

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วนมากข้ึน 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการได้รับความรู้หรือการอบรมสั่ง
สอนจากบุคคลอ่ืนในเรื่องการวางแผนทางการเงินนั้นมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน การศึกษา
ครั้งต่อไปควรจะเจาะลึกในวิธีการอบรมหรือหัวข้อในเรื่องการสั่งสอนของ บุคคลต่าง ๆ  
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แบบสอบถาม เรื่องการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
1.2 ชั้นปี   1. มัธยมศึกษาปีที่ 4   2. มัธยมศึกษาปีที่ 5   3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3 รายได้:  (1) จากผู้ปกครอง:  - เงินได้ประจ าจากพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง  =    บาท/เดือน 
    - เงินได้จากญาติพี่น้อง   =    บาท/เดือน 
    - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เช่น กยศ. กรอ.  =    บาท/เดือน 
 (2) การท างาน - งานพิเศษที่ท าเป็นประจ า  ไม่ท า  ท า และมีเงินรายได้   บาท/เดือน 
   - งานพิเศษที่ท าเป็นครั้งคราว  ไม่ท า  ท า และมีเงินรายได้   บาท/เดือน 
 (3) อื่น ๆ (ระบุ)    และมีเงินรายได้    บาท/เดือน 
1.4 อาชีพและรายได้ของบิดา/มารดา:   

บิดา / ผู้ปกครอง มารดา 

อาชีพ:  
 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
3. ท าธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
4. อื่น ๆ (ระบุ)     

อาชีพ:  
  1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
  3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
  4. อื่น ๆ (ระบุ)     

รายได้ (บาทต่อเดือน) 
 1. < 15,000   2. 15,000 – 29,999 
 3. 30,000 – 44,999  4. 45,000 – 59,999 
 5. 60,000 – 74,999  6. > 75,000  

รายได้ (บาทต่อเดือน) 
 1. < 15,000   2. 15,000 – 29,999 
 3. 30,000 – 44,999  4. 45,000 – 59,999 
 5. 60,000 – 74,999  6. > 75,000  

 

1.5 การพักอาศัย  1. พักอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือ มารดา  2. พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ใช่บิดามารดา  
   3. พักอาศัยอยู่กับพี่น้องที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง  4. พักอาศัยอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จัก 
   5. พักอาศัยอยู่ตัวเอง (คนเดียว)  6. อื่น ๆ (ระบุ)     
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ส่วนที่ 2 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเงินและการวางแผนทางการเงิน 
2.1 ความรู้และการได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับการเงินและการวางแผนทางการเงิน 
(1) ท่านคิดว่าข้อความต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องหรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
ค าตอบ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. กิจกรรมทางการเงินคือการหาเงิน และการใช้เงินเท่านั้น   
2. วิธีการวัดฐานะทางเศรษฐกิจของคน ๆ หนึ่ง คือ ให้ดูที่จ านวนเงินสดที่เขามี   
3. ทุกคนควรเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเมื่อจ าเป็น    
4. การฝากเงินในธนาคารเป็นวิธีเพิ่มพูนเงินให้งอกเงยที่ดีที่สุด   
5. การใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ดีและสะดวก เพราะท่านไม่ต้องเสียเงิน ณ ตอนนั้น    
6. การซ้ือสินค้าโดยจ่ายเป็นเงินสดครั้งเดียว นับว่ามีราคาเท่ากับการจ่ายแบบผ่อนเป็นงวดๆ ยกเว้นกรณี
ซ้ือแบบผ่อน 0 %    

7. บุคคลล้มละลายคือบุคคลที่ไม่มีเงินเหลืออยู่เลย     
8. เงิน 30 บาทในวันนี้ มีค่าเท่ากับเงิน 30 บาทใน 2 ปีข้างหน้า    
9. รายได้สุทธิ คือ “รายได้ลบด้วยรายจ่าย”     
10. คนที่จ าเป็นต้องวางแผนทางการเงินคือคนที่มีเงินมากเท่านั้น   
  
(2) ท่านเคยได้รับการสั่งสอน ส่งเสริม หรือท าเป็นตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้จากใครบ้างหรือไม่ (เลือกตอบทุกข้อที่เป็นจริง) 

เร่ือง 
ผู้ที่สั่งสอน ส่งเสริม หรือท าเป็นตัวอยา่ง 

พ่อ-แม ่ ครู ไม่มี อื่น ๆ (ระบุ) 

1. การออม (สร้างทัศนคติที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน)     
2. การท างาน (คุณค่าของการท างาน และ/หรือช่วยหางานให้ท า)     
3. การลงทุน (ความรู้และแนวทางการลงทุน)     
4. การท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง (ให้ความรู ้และส่งเสริมให้ด าเนินการ)     
5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน (ความรู้และแนวทางการด าเนินการ)     
6. ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน (ส่งเสริมและแนะน าให้รู้จักตั้งเป้าหมาย)     
7. การวางแผนทางการเงิน (ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน)     
 

2.2 ทัศนคติและพฤติกรรมการวางแผนจัดการการเงิน 
(1) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เป็นคนรวยหรือจน ทุกคนควรท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเองเป็นประจ า   
2. นักเรียนมัธยมไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน   
3. นักเรียนมัธยมยังนับว่าเด็กเกินไปที่จะท างานหารายได้พิเศษเพิ่มเติม   
4. คนเราควรรู้จักออมเงิน หรือหัดออมเงินจนเป็นนิสัย   
5. ทุกคนควรเรียนรู้เกี่ยวกบัการเงิน ทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับการเงิน การวางแผนและการท าให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และการทบทวนเป้าหมายและการด าเนินการ แมย้ังเป็นวยัรุ่นก็ตาม   
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(2) โดยปกติ ท่านท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเองหรือไม่ อย่างไร  
  1. ไม่เคยท าเลย   
  2. เคยท า แต่ปัจจุบันไม่ได้ท า  
  3. ท าบ้าง ไม่ท าบ้าง 
  4. ส่วนใหญ่ท าบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง มีบ้าง (ส่วนน้อย) ที่ไม่ได้ท า  
  5. ท าเป็นประจ า 
 
(3) ปัจจุบัน ท่านด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนี้บ้างหรือไม่ 

ข้อความ 
การด าเนินการ 

ท า ไม่ท า 

1. ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงิน เช่น เป้าหมายการออมเงิน เป้าหมายการหารายได้   
2. มีแผนการจัดการเงินที่มี เช่น มีการก าหนดสัดส่วนการออม และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ    
3. มีแผนการหารายได้ หรือมีแผนการน าเงินไปลงทุน   
4. เรียนรู้หรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการลงทุน   
5. มีการประเมินและปรับปรุงเป้าหมายและแผนทางการเงิน ตามสถานการณ์และความเป็นไปได้   

 
(4) ในช่วงอายุต่าง ๆ ท่านคิดหรือตั้งใจว่าจะมีเงินหรือทรัพย์สินรวมเป็นมูลค่าเท่าใด และได้มา อย่างไร  

เมื่อท่านอายุ 25 ปี   1. ไม่เคยคิดว่าจะมีเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าเท่าใด  
    2. คิดหรือตั้งใจว่าจะมีเงินและทรัพย์สินรวมเป็นมูลค่า =   บาท  
    และวิธี/เส้นทางหลักที่จะท าให้มีเงินและทรัพย์สินดังกล่าว คือ 
    1. เงินออม   2. การท างาน   3. เงินมรดกหรือเงินที่พ่อ-แม่/ญาติจะให้  
    4. โชคลาภ   5. ผลตอบแทนจากการท าประกันสะสมทรัพย์  
    6. อื่น ๆ (ระบุ)       
 เมื่อท่านอายุ 35 ปี   1. ไม่เคยคิดว่าจะมีเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าเท่าใด 
    2. คิดหรือตั้งใจว่าจะมีเงินและทรัพย์สินรวมเป็นมูลค่า =   บาท  
    และวิธี/เส้นทางหลักที่จะท าให้มีเงินและทรัพย์สินดังกล่าว คือ 
    1. เงินออม  2. การท างาน  3. เงินมรดกหรือเงินที่พ่อ-แม่/ญาติจะให้ 
    4. โชคลาภ  5. ผลตอบแทนจากการท าประกันสะสมทรัพย์ 
    6. อื่น ๆ (ระบุ)       
 เมื่อท่านอายุ 60 ปี   1. ไม่เคยคิดว่าจะมีเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าเท่าใด 
    2. คิดหรือตั้งใจว่าจะมีเงินและทรัพย์สินรวมเป็นมูลค่า =   บาท  
    และวิธี/เส้นทางหลักที่จะท าให้มีเงินและทรัพย์สินดังกล่าว คือ 
    1. เงินออม  2. การท างาน  3. เงินมรดกหรือเงินที่พ่อ-แม่/ญาติจะให้ 
    4. โชคลาภ  5. ผลตอบแทนจากการท าประกันสะสมทรัพย์ 
    6. อื่น ๆ (ระบุ)       
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2.3 ทัศนคติและพฤติกรรมการออม 
(1) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. เงินทุกก้อนที่ได้มา ควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมก่อน แล้วจึงน าส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย   
2. แม้ว่าจะมีเงินน้อย แต่เราก็ควรจะแบ่งบางส่วนเป็นเงินออม   
3. แม้จะเป็นเงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้ใช้จ่ายส่วนตัว เราก็ควรแบ่งบางส่วนไว้เป็นเงินออม   
4. นักเรียนมัธยมยังไม่จ าเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น   
5. นักเรียนมัธยมยังเด็กเกินไปที่จะเร่ิมเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุการท างาน   

 
(2) โดยปกติ ท่านออมเงินหรือไม่ อย่างไร (เลือกค าตอบ 1 ข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด) 
  1. ไม่เคยคิดจะออมเงิน  
  2. ไม่มีเงินเหลือพอจะเก็บไว้เป็นเงินออม เพราะมีเงินหรือได้รับเงินมาแค่ไหน ก็ใช้จ่ายเท่านั้นจนหมด  
  3. ไม่จ าเป็นต้องออมเพราะถ้าเงินไม่พอ หรือต้องการใช้จ่ายอะไร ก็ขอพ่อ-แม่หรือผู้ปกครองได้  
  4. ออมบ้างถ้ามีเงินเหลือ  
  5. ออมบ้าง ไม่ออมบ้าง แล้วแต่กรณี เช่น ออมเพื่อซ้ือของหรือซื้อเครื่องแต่งกายส าหรับโอกาสพิเศษ   
  6. ออมเป็นประจ า โดยทุกครั้งที่ได้เงินมาจะแบ่งบางส่วนไว้เป็นเงินออม  
  7. อื่น ๆ (ระบุ)      
 
(3) ปัจจุบัน ท่านมีเงินออมมากน้อยเพียงใด  
  1. ไม่มีเงินออม 0  2. มีเงินออมประมาณ   บาท    
 
(4) เงินออมที่ท่านมีตามที่ระบุในข้อ (3) นั้น ท่านมีวัตถุประสงค์ในการออม หรือการน าเงินออมไปใช้หรือไม่ อย่างไร 
 (เลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
  1. ไม่มีเงินออม  
  2. มีเงินออม แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการออม  
  3. ออมเงินเพื่อซ้ือของที่ต้องการ หรือซื้อเครื่องแต่งกายส าหรับโอกาสพิเศษ  
  4. ออมเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน หรือจ าเป็น  
  5. ออมเงินเพื่อน าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนท าธุรกิจ  
  6. ออมเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุการท างาน 
  7. ออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ (ระบุ)      
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2.4 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่าย 
(1) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. แม้จะเป็นการใช้จ่ายดา้นอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เราก็ควรพจิารณาเลือกซ้ืออยา่ง
ประหยัด   

2. วัยรุ่นต้องแต่งกาย หรือมขีองใช้และเครื่องประดับตามแฟชั่น แมจ้ะมีราคาแพงก็ตาม   
3. เงินทุกก้อนที่ได้มา ไม่ว่าจะหามาเองหรือมีคนให้ ท่านควรน าไปใช้จา่ยฟุ่มเฟอืยได้ไม่เกิน 10%   
4. ในการซ้ือสิ่งของในราคาแพง ท่านควรเก็บสะสมเงินเองในการซ้ือ   
5. เงินที่พ่อ-แม่หรือผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตวัแล้วนั้น เราจะใช้จา่ยฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ได ้   

 
(2) โดยปกติ ท่านมีพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร (เลือกค าตอบ 1 ข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด) 
  1. อยากได้อะไรก็ซื้อ  
  2. ก่อนซื้อของอะไร ต้องสืบเสาะหาแหล่งขายของที่ให้ราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ  
  3. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นของสิ่งของก่อนซื้อ  
  4. แม้จะอยากได้ แต่ถ้าแพงเกินไป หรือไม่มีประโยชน์ ก็ต้องพยายามหักห้ามใจไม่ซ้ือ  
  5. ซ้ือเฉพาะของที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ไม่ซ้ือของฟุ่มเฟือย  
  6. อื่น ๆ (ระบุ)      
 
(3) โดยปกติ ท่านมักจะท าอะไรในช่วงวันหยุด (เลือกค าตอบ 1 ข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด) 
  1. อยู่บ้านเฉย ๆ หรือท ากิจกรรมที่บ้านกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อน  
  2. ท ากิจกรรมนอกบ้านกับคนในครอบครัว  
  3. ท ากิจกรรมนอกบ้านกับเพื่อน  
  4. เรียนพิเศษ  
  5. ท างานพิเศษเพื่อเพิ่มพูนรายได้  
  6. อื่น ๆ (ระบุ)      
 
 (4) ในการท ากิจกรรมนอกบ้านในวันหยุดครั้งล่าสุดหรือโดยปกติ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายที่ท่านใช้ มีมูลค่าประมาณเท่าใด 
 (ถ้าเป็นของที่มีคนให้หรือไม่ได้ไปซื้อเอง หรือไม่ได้ใช้ กรุณาใส่ “0”) 
 1. ค่าเส้ือ กางเกง/กระโปรง   ราคารวม     บาท 
 2. ค่ารองเท้า ถุงเท้า    ราคารวม     บาท 
 3. ค่ากระเป๋า เป้    ราคารวม     บาท 
 4. ค่าหมวก และเครื่องประดับต่าง ๆ  ราคารวม      บาท 
 5. อื่น ๆ (ระบุ)    ราคารวม      บาท 
 
(5) ท่านมีใครเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้จ่ายเงินของท่านหรือไม่ (เลือกตอบ 1 ข้อที่เป็นแบบอย่างหลัก/ส าคัญที่สุด) 
  1. พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง  2. ครู อาจารย์ 
  3. เพื่อน   4. ดารา บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลส าคัญ/มีชื่อเสียง 
  5. ตนเอง   6. อื่น ๆ (ระบุ)   
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2.5 ทัศนคติและพฤติกรรมการหารายได้หรือการลงทุน 
(1) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. การท างานหารายได้พิเศษของนักเรียน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และควรได้รับการสนับสนุน    
2. นักเรียนมัธยมต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต   
3. ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสายวิทย์ ศิลป์ หรืออื่น ๆ นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน   
4. การพนัน หรือ การซ้ือล็อตเตอรี่ เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง     
5. เมื่อท่านและเพื่อนขายของอย่างเดียวกัน ท่านจึงขายตัดราคาเพื่อที่จะขายได้ดีกว่า   

 
(2) ท่านท าหรือเคยท างานหาเงินพิเศษบ้างหรือไม่ อย่างไร (เลือกค าตอบ 1 ข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด) 
  1. ไม่เคยท างาน  
  2. เคยท าแต่ไม่คิดจะท าอีก  
  3. ท างานเฉพาะในช่วงปิดเทอม  
  4. ท างานเป็นจ็อบ หรือเป็นช่วง ๆ แล้วแต่จะมีผู้เสนองานให้ท า เช่น รับงานมาท าที่บ้าน  
  5. ท างานทุกวันที่ว่างจากการเรียน เช่น เสาร์ – อาทิตย์ และ/หรือ ช่วงเย็น – ค่ า   
  6. อื่น ๆ (ระบุ)      
(3) ท่านมีเป้าหมายการประกอบอาชีพในอนาคตบ้างหรือไม่ อย่างไร  
  1. ไม่เป้าหมายการประกอบอาชีพ (ยังไม่ได้คิด)  
  2. มีเป้าหมายการประกอบอาชีพ (ระบุอาชีพที่ต้องการท า หรือคณะ/สาขาวิชาที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา)  
  อาชีพที่ต้องการท าในอนาคต คือ      
  คณะ/สาขาวิชาที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา     
(4) ปัจจุบัน ท่านท าธุรกิจหรือน าเงินไปลงทุนบ้างหรือไม่ อย่างไร  
  1. ไม่คิดและไม่เคยคิด  
   2. คิดหรือเคยคิดแต่ไม่ได้ลงมือท าธุรกิจหรือลงทุน  
  3. อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการท าธุรกิจ   4. ท าธุรกิจ หรือเข้าหุ้นกับคนอื่นท าธุรกิจ  
(5) ธุรกิจที่ท่านก าลังศึกษาหรือน าเงินไปลงทุนอยู่เป็นธุรกิจประเภทใด  
   1. ไม่คิดและไม่เคยคิด  
  2. ซ้ือสลากออมสิน สลาก ธกส. หรืออื่น ๆ ที่ท าให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร 
  3. ลงทุนในหุ้น/พันธบัตร     
   4. อื่น ๆ (ระบุ)      
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