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งานวิจัยเรื่องการวางแผนทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจวิกฤต  )2553  (ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทิาการศึกษา ที่มาของรายได้ พฤติกรรมการใช้จ่าย วิธีการแก้ปสะหาเม่ือรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย  และแนวทางในการวางแผนทางการเงินในอนาคตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 

งานวิจัยน้ีได้ทิาการสิารวจจากตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ระดับปริะะาตรี จิานวน 444 
ตัวอย่าง   )ค่าความเชื่อม่ัน  95  (% โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสิารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สิาเร็จรูป และเลือกใช้สถิติแจกแจงนับความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่สิาคัะได้ดังน้ี นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
นักศึกษาหะิงจิานวน 242 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.54 และนักศึกษาชายจิานวน 898  ตัวอย่าง คิดเ ป็นร้อย
ละ 49.54 อยู่ในช่วงอายุ 24-24 ปุ มากที่สุด 834 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  32.54  มีรายได้ต่อเดือนช่วง  50448-

840444  บาท มากที่สุด จิานวน  245  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  58.25  โดยมีแหล่งที่มาของรายได้จากการ
ทิางานพิเศษจิานวน 288 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.87 รองลงมา คือรายได้จากเงินกู้เพื่อการศึกษา  )ก .ย .ศ (.

มีจิานวน  898  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  38.83  และส่วนใหะ่พักอยู่หอพักเอกชน รองลงมาพักอยู่กับ
ผู้ปกครองที่บ้าน เป็นจิานวน 282 ตัวอย่าง และ 839 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53 และ 34.75 ตามลิาดับ  

ในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยประมาณการออกเป็น 2  ประเภทใหะ่ ๆ คือ 
หน่ึง ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในหน่ึงภาคการศึกษา สอง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 รายการใหะ่ ๆ คือ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าติาราหรือหนังสือ สิ่งพิมพ์ และค่าอุปกรณ์เครื่อง
เขียน   )รวมค  ่าถ่ายเอกสาร   (ในหน่ึงภาคการศึกษากลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนเรียนมากที่สุดระหว่าง  85-28 

หน่วยกิต เป็นเงิน  820448-860844  บาท   )844  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35  ( ค่าใช้จ่ายเรื่องติารา หรือหนังสือ
สิ่งพิมพ์มากที่สุด ช่วง 544-80444  บาท จิานวน  283  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  53.25  ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 

)รวมค่าถ่ายเอกสาร (มากที่สุด ช่วง 244-544 บาท จิานวน 238 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.75  
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ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนแบ่งออกเป็น 82 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี กลุ่มตัวอย่างจิานวน 
854  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  38.54  มีค่าใช้จ่ายจิาพวกข องใช้ประจิาวันสูงสุดอยู่ในช่วง 548-80444  บาทต่อ

เดือน ค่าใช้จ่ายจิาพวกเครื่องสิาอางต่ิากว่า  544  บาทต่อเดือน สูงสุด จิานวน  897  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
49.25  ค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงพักผ่อนสูงสุดอยู่ในช่วง ต่ิากว่า  544  บาทต่อเดือน มีจิานวน  284  ตัวอย่าง คิด

เป็นร้อยละ 52.54 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย สูงสุดอยู่ในช่วงเดียวกัน
ถึงสูงสุดอยู่ในช่วง 80548-20544 บาท มีจิานวน 845 ตัวอย่าง )ร้อยละ 36.25 ( และจิานวน 868  ตัวอย่าง   )ร้อย

ละ 42 ( ตามลิาดับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุดมากกว่า 644  บาทต่อเดือน  จิานวน 873  ตัวอย่าง   )ร้อยละ 
43.25  ( ค่าใช้จ่ายด้านบริการส่วนตัวสูงสุดต่ิากว่า 244  บาทต่อเดือน จิานวน  246  ตัวอย่าง   )ร้อยละ  58.54 (

ส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพลานามัย และการบริจาค ทิาบุะ สุงสุดอยู่ในช่วงเดียวกัน คือ 248-444  บาท 
จิานวน 844 ตัวอย่าง และ 839 ตัวอย่าง ค  ิดเป็นร้อยละ 36 และร้อยละ 34.75 ตามลิาดับ ค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้า

และเครื่องนุ่งห่มต่อเดือนสูงสุดต่ิากว่า  444  บาท จิานวน  824  ตัวอย่าง   )ร้อยละ  34  ( ค่าใช้จ่ายด้านการ
สื่อสารสูงสุดเท่ากับ 348-544  บาท จิานวน  868  ตัวอย่าง   )ร้อยละ  42  ( ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะสูงสุดต่ิา
กว่า 80444 บาทต่อเดือน จิานวน 226 ตัวอย่าง ร้อยละ 56.54  

การวางแผนทางการเงินในอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย
จิานวน 243  ตัวอย่าง   คิดเป็นร้อยละ 54.75  ซึ่งมีค่าร้อยละมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายรับไม่เพียงพอกับ

รายจ่ายร้อยละ  2  ในกรณีท  ี่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย เลือกลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จิาเป็นลง
เป็นจิานวน 899  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  49.75  รองลงมาคือหางานพิเศษทิาเป็นจิานวน  848  ตัวอย่าง คิด

เป็นร้อยละ  27  กลุ่มตัวอย่างที่เงินเหลือเก็บเดือนละมากกว่า  644  บาท จิานวน  833  ตัวอย่าง คิ ดเป็นร้อยละ 
33.25 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเงินเหลือมีจิานวน 884 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27.54 การวางแผนทางการเงิน

ในอนาคต ได้แบ่งการจัดสรรส่วนการออมหรือลงทุนได้ 6 เรื่อง ดังน้ี คือ ฝากเงินออมไว้กับธนาคาร ลงทุน
ทิาธุรกิจ นิาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล นิาเงินไปลงทุนซ  ื้อหุ้น  )เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัะ  (เก็บเงินไว้ในใช้ยาม

ฉุกเฉิน และอื่น ๆ ระบุ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เลือกฝากเงินออมไว้กับธนาคาร  329  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
82.25 รองลงมาคือ การเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน จิานวน   346  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  76.5  กลุ่มตัวอย่าง

ได้จัดสรรสัดส่วนเงินออมไว้กับธนาคารช่วง 24 %-34  % จิานวน 832  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  33  และมีการ
จัดสรรสัดส่วนเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินช่วง 24% -30  %จิานวน 863 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.75  
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Abstract 
 

The objectives of this research were intended to study Thonburi University students’ 
financial planning during critical economy (2010) via sources of income and expenses behavior. 
400 questionnaires  were collected from the students with 95% confidence. Frequencies, 
percentages, mean, standard deviation required to analyze researched data.  

Responded to the questionnaires were 50.50% females and the rest were males. With the 
majority age-group of 20-24 years (32.50%) having monthly income range Bht 5,001-10,000 from 
part time job. Most of the educational expenses were gone to registration fees of Bht 12,001-
16,800 per semester. But the monthly personal expenses diversified to 12 items such as daily 
items, foods, transportation, cloths, charity and etc.  

With regard to financial planning, 50.75% of the samples indicated that their monthly 
income was enough and 82.25% will deposit the excess income at the bank and 40.75% will keep 
for precaution.   
 
Keywords :  Financial planning, Critical economy (2484), Thonburi University

 


