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นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. ธีระวัฒน์    
จนัทึก. 139 หน้า. 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคล และแบบแผนความต้องการถือ
เงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือ
นํามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ช้ันปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการถือเงิน
ส่วนบุคคล ดําเนินการจัดกระทําข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย และสถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยนักศึกษาทั้งหมดได้รับเงินค่าครอง
ชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมท้ังมีรายได้จากผู้ปกครอง และทุนการศึกษาอ่ืนๆ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีการออมเงิน และมีรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแต่ละ
เดือนในด้านต่างๆได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าฟุ่มเฟือย 
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน ในการศึกษาแบบแผนเงินส่วนบุคคล
ที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income) เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด พบว่าได้สมการ
ถดถอยเท่ากับ 3,467.66 – 2.26X มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ - 0.83 ซึ่งหมายความว่าหากรายจ่าย
เพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้เงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) ลดลง 
2.26 บาท 
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The purposes of this research were study demand for personal money and its 

pattern of nursing students borrow student loan  in a private university for spending plan. 
Two hundred population were specific sampling in 1st - 4th year nursing students of private 
university in Bangkok. Data collection used a questionnaire and using computer program. 
Descriptive (Frequency, Percentage and Mean) and inferential statistics (Simple linear 
regression) were used to analyze data. 

The results showed that most of nursing students were female. All of students 
were received the living of funds for educational loans as well as income from parents and 
other scholarships. Many students who have no savings and income was not sufficient to 
cost. In addition, the students were spending money each month on various aspects 
including the expenses in daily life, the personal expenses, luxury goods, education and 
the entertainment. The demand for personal money in the study was disposable income 
of nursing students. The pattern of personal funds to purchase real (Disposable Income) 
compared to the difference between the all expenses. It was found that the regression 
equation is 3,467.66 - 2.26X and a correlation coefficient is -0.83, which means that if the 
the all expenses increase one baht. This resulted in the amount of disposable income will 
be decreased approximately 2.26 baht. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา 

ปัจจุ บันประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างย่ิงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มียุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ "สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" ดังน้ันใน
การพัฒนาประเทศจึงเป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 โดยยังคงยึดหลักการ
ปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น
ในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555) โดยแนวคิดสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาได้ในทุกๆสายอาชีพ รวมถึงวิชาชีพ 
ดังเช่นแพทย์ พยาบาล ตลอดจนนิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้ง
ในภาวะปก ติและ เจ็ บ ป่ วย  เ พ่ื อ ให้ประชาชนมีสุ ขภาพสมบูรณ์ และมี คุณภาพชี วิตที่ ดี                  
จากพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ได้ให้ความหมายของ “การประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล” ไว้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดย       
1) การสอน การแนะนํา การให้คําปรึกษาและการแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 2) การกระทําต่อ  
ร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยการ
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บรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ 3) การกระทําตามวิธีที่กําหนดไว้ใน
การรักษาโรคเบ้ืองต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค  4) ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทั้งน้ีโดย
อาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัย ปัญหาการวางแผน 
การปฏิบัติและการประเมินผล (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, 2528) 
ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนอย่างหนัก จากข้อมูลของสภาการพยาบาลที่มี
การศึกษาการคาดประมาณความต้องการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้าพบว่า ในระหว่างปีพ.ศ. 
2553 - 2562 ประเทศไทยจะมีความต้องการพยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล 1 คนต่อประชากร 400 คน หรือ     
คิดเป็นจํานวนประมาณ 163,500 - 170,000 คน (Srisuphan, W., and Sawaengdee, K., 2012) 

จากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการ เกิดขึ้นเป็นจํานวน
มากในประเทศไทยดังเช่น สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนซึ่งมีจํานวนมากถึง 23 แห่ง ทําการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษา
ทั่วไป สาขาวิชาชีพการพยาบาลและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีพบว่าการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคการศึกษาที่ค่อนข้างสูงขึ้นกับหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันๆ จึงพบว่านักศึกษาในปัจจุบันมีการกู้เงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุน
ต่างๆ โดยเฉพาะเงินกู้ยืมที่ได้รับจากภาครัฐเช่นกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เข้ามามีบทบาท
ในการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาค่อนข้างมากในปัจจุบัน (Srisuphan, W., and Sawaengdee, K., 2012) 

ทั้งน้ีพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทําการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) กระทรวงการคลัง นอกเหนือจากการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังนักศึกษา
พยาบาลด้วยเช่นกัน จากการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย มุสลินท์ โต๊ะกานิ (2552) พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน ทําให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษา เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งในด้านการเรียน การทํากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว   
จากการอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเร่ืองการแต่งตัว และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีราคาสูง    
อีกทั้งค่านิยมของวัยรุ่นที่ยึดติดกับวัตถุนิยม จึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินขึ้น จึงพบว่ามี
นักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง        
เป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 67.04 รวมถึงผลการศึกษาของ วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ   
มันประเสริฐ (2552) พบว่าครัวเรือนต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะในผู้ที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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และในนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่พบว่าได้ก่อหน้ีสินผ่านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
ภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2556 มีจํานวนผู้กู้ยืมทุกกลุ่มทั้งสิ้น 4,366,959 คน 
จํานวนเงินที่ให้กู้ยืม 453,815,971,492 บาท ปัจจุบันพบว่ามีนักศึกษาผิดชําระหน้ี กยศ. เมื่อถึง
กําหนดเป็นจํานวนมากถึง 2,758,510 ราย รวมถึงมีผู้กู้ที่ค้างชําระหน้ีจํานวน 1,747,906 ราย ซึ่ง
จัดเป็นปัญหาที่สําคัญ โดยในจํานวนผู้กู้ที่ค้างชําระหน้ีน้ัน ถูกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ดําเนินคดีแล้ว 590,657 ราย อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 108,765 ราย (วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ 
และ ปกรณ์ พ่ึงเนตร, 2557) นอกจากน้ีพบว่าสาเหตุสําคัญของผู้ที่ไม่มาชําระหน้ี คือ ไม่มีงานทํา ไม่มี
เงิน นอกจากน้ีในบางรายแม้มีเงิน มีงานทํา แต่ต้ังใจไม่มาชําระหน้ี ทั้งน้ีพบว่าสถิติสาขาที่มผีู้ค้างชําระ
มากที่สุดได้แก่ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 72 
และยังพบว่าในกลุ่มสาขาสาธารณสุขได้แก่ อาชีพแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีงานทําแน่นอนกลับไม่ยอม
ชําระหน้ี โดยพบว่ากลุ่มแพทย์และพยาบาล ค้างชําระมากถึงร้อยละ 51 และ 57 ตามลําดับ        
(ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์, 2558)  

จากผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556) เก่ียวกับภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตจบใหม่ พบว่าวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นหน่ึงในอาชีพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีงาน
ทําสูงสุดร้อยละ 100 และเป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนต่อเดือนเป็นลําดับที่ 13 รองจากวิชาชีพอ่ืนๆ 
โดยได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 17,977.80 บาท แต่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเงิน
เหมือนกับนักศึกษาอ่ืนๆทั่วไป ทั้งหนี้ที่เกิดขึ้นขณะเรียนจากการกู้ยืมเงินรัฐบาลหรือทุนจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน รวมถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายและการบริโภคของฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับนักศึกษาคณะ
อ่ืนๆ นอกจากน้ีนักศึกษาพยาบาลยังขาดความรู้ในการจัดการและวางแผนทางการเงิน เน่ืองจากไม่มี
การสอนหรือให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับความรู้เรื่องทางการเงิน โดยเฉพาะด้านการจัดการด้านการเงิน
ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลเลย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและเสียโอกาสในการ
วางแผนทางการเงินของตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีในอนาคต 

ดังน้ันความรู้เรื่องทางการเงิน (Financial Literacy) จึงจัดได้ว่าเป็นหน่ึงในทักษะที่สําคัญ
และจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตอย่างย่ิง ซึ่งในประเทศไทยพบว่ายังไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งสามารถช่วยให้การจัดการในด้านการเงินของแต่ละ
บุคคลเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด และช่วยให้ประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างที่ต้ังใจไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินเสมือนเป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
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เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุข ในอนาคตข้างหน้า โดยผลการวิจัยของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (2558) 
ซึ่งได้ทําการสํารวจความรู้เร่ืองทางการเงินทั่วประเทศ พบว่าประชากร 3 กลุ่มหลัก ที่มีคะแนนความรู้
เรื่องทางการเงินอยู่ในระดับตํ่าที่สุด  ได้แก่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อย และ
กลุ่มเกษตรกร ทั้งน้ีประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง  3 กลุ่ม มิได้เพียงแค่ขาดความรู้เร่ืองทางการเงินเท่าน้ัน  
แต่ยังขาดทักษะความรู้ เรื่องคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการคิดอย่างมีตรรกะเพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถด้านการบริหารจัดการทาง การเงินส่วนบุคคล และสร้างความตระหนักรู้ทางการเงิน 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17-18 ของประชากร
ทั้งหมด นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 40 มีคะแนนความรู้เรื่องทางการเงินอยู่ในระดับตํ่า และประสบปัญหา
ทางการเงินเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ นอกจากน้ีมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมทางสังคมที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคนิยมและการเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้จ่ายประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย
เช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เครื่องสําอาง กระเป๋าและของใช้ที่มีราคาแพง ซึ่งในบางกลุ่มโดยเฉพาะ
นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังนําเงินกู้ยืมทางการศึกษามาใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายโดยไม่
ก่อประโยชน์ จนทําให้ไม่สามารถชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวได้  

นอกจากน้ี พรภัทร อินทรวรพัฒน์, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2557)   
ได้ศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของนักศึกษา พบว่านักศึกษาก่อหน้ีสินจาก
อิทธิพลของรายได้คาดการณ์หลังสําเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือค่าครองชีพ ความคาดหวังใน
อรรถประโยชน์จากการศึกษา พฤติกรรมแบบบริโภคนิยม ทัศนคติต่อสภาวะเศรษฐกิจ ความกดดัน
ทางการเงิน รายได้ของครอบครัว ทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ีสิน อํานาจซื้อของนักศึกษาทั้ง
ทรัพย์สิน ปริมาณเงินออมโดยรวมและรายได้ต่อเดือนตามลําดับ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องใน
เร่ืองเก่ียวกับการจัดการทางการเงินและขาดความตระหนักรู้ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ทั้งน้ีสุขใจ นํ้าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และสมนึก วิวัฒนะ (2557) ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลต้องมีการ
วางแผนการเงินที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การต้ังเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน การจัดทํางบประมาณ
และควบคุมการใช้จ่าย และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด จริงจัง เพ่ือให้เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับเงินของบุคคลบรรลุผลสําเร็จได้ 

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดในเร่ืองทางการเงินส่วนใหญ่ของนักศึกษา ล้วนมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมแบบบริโภคนิยมในสังคมมีมากข้ึน รวมถึงทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ีสิน ที่มองเห็นว่า
เป็นเร่ืองปกติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นหน้ีที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษา รวมทั้ง 
การขาดความรู้เก่ียวกับการจัดการหรือการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่ม
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นักศึกษาที่ ไม่มีการเรียนการสอนอยู่ ในหลักสูตรการศึกษา และอยู่ ในระยะของวัยรุ่นที่อาจ          
ขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจในการใช้จ่ายและการวางแผนการใช้จ่ายเงิน (พรภัทร อินทรวรพัฒน์, 
สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2557) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในเรื่อง “ความต้องการถือเงินส่วน
บุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” เพ่ือ
ศึกษาความต้องการถือเงินและแบบแผนของการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเอกชนที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคล รวมทั้งใช้เป็นแนวทางพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน นิสิต 
นักศึกษาในการจัดการทางด้านการเงินอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตข้างหน้า  
 
คําถามการวิจัย 

1. นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน มีความ
ต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไร 

2. แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

2. เพ่ือศึกษาแบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล

กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในการวิจัยได้ศึกษาการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใน
การบริโภค และภาษีสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว ของนักศึกษา
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พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการประยุกต์จากทฤษฎี
การเงินของเคนส์ : ความต้องการถือเงิน (John Maynard Keynes, 1936)  

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ในการศึกษานี้เก็บข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปกติ ในปีการศึกษา 2559 ช้ันปีที่ 

1-4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 385 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลท่ีกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เก็บโดย

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จํานวน 200 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ นักศึกษา
พยาบาลที่กู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารว่มด้วย  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลในการศึกษาช่วงเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล

กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เท่ากับ ลบ 

แบบแผนความต้องการถือเงินส่วน

บุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน

แบบแผนจํานวนเงิน  
การบริโภคและภาษีสังคม

 

ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน

การฉายภาพแบบแผน

 
รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal income : PI)  รายจ่ายเพื่อการบรโิภค (Consumption : C) 
+  

ภาษีสังคม (Tax : T)

 

เงินส่วนบุคคลที่นําไป
จับจ่ายใช้สอยได้จริง  

(Disposable income : DI) 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประยุกต์จากทฤษฎีการเงิน :  
ความต้องการถือเงนิของ  

John Maynard Keynes (1936) 

ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายใน 

- การบริโภค 

- ภาษีสังคม ในด้าน 

- เทคโนโลยี 

- แฟชั่น 

- ท่องเท่ียว 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
1. ความต้องการถือเงิน หมายถึง ปริมาณเงินสดทั้งสิ้นที่บุคคลต้องการถือไว้ในขณะใด 

ขณะหน่ึง ในการศึกษานี้ความต้องการถือเงินหมายถึง การถือเงินเพ่ือใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวันในการบริโภค และภาษีสังคมของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการประยุกต์จากทฤษฎีการเงิน : ความต้องการถือ
เงิน ของ John Maynard Keynes (1936) 

2. รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) หมายถึง รายได้ส่วนบุคคลท่ีนักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่ง

ต่างๆ ซึ่งในการศึกษาเป็นแหล่งรายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการกู้เงินค่าครองชีพของ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ/หรือรายได้จากเงินทุนการศึกษา ก่อนการหักรายจ่าย

ในการบริโภค และภาษีสังคม  

3. การบริโภค  (Consumption : C) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือ
สนองความต้องการของบุคคล ในการศึกษาการบริโภคหมายความถึงทั้งการบริโภคสินค้าไม่
คงทนและการบริโภคสินค้าคงทนของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน 

4. การบริโภคสินค้าไม่คงทน (Nondurable goods consumption) หมายถึงการบริโภค
สิ่งของชนิดใดชนิดหน่ึงแล้วสิ่งของชนิดน้ันจะสิ้นเปลืองหรือใช้หมดไป ได้แก่ การบริโภค
อาหารนํ้า เครื่องด่ืม ยารักษาโรค เป็นต้น  

5. การบริโภคสินค้าคงทน (Durable goods consumption) หมายถึงการบริโภคสิ่งของ
อย่างใด อย่างหน่ึงโดยสิ่งของน้ันยังคงใช้ได้อีก ได้แก่ การอาศัยบ้านเรือน หอพัก การใช้
รถยนต์ เป็นต้น 

6. ภาษีสังคม (Tax : T) หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการเข้าสังคม หรือการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ในการศึกษาน้ี เป็นรายจ่ายของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี แฟช่ัน และการท่องเที่ยว 

7. ภาษีสังคมด้านเทคโนโลยี หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการเข้าสังคม หรือการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ค่าบริการมือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน 

8. ภาษีสังคมด้านแฟช่ัน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือค่านิยมในสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสนิยมตามยุคตามสมัย ได้แก่ เครื่องแต่งกายตามสมัย เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 
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รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

9. ภาษีสังคมด้านการท่องเท่ียว หมายถึง รายจ่ายเพ่ือความบันเทิงและพักผ่อน ในการ
ท่องเที่ยว เช่น ดูหนัง ร้องคาราโอเกะ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ รวมถึงการท่องเที่ยวต่างจังหวัด 
ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

10. เงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) หมายถึง 
รายได้สุทธิของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน 
สามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ซึ่งเกิดจากการนํารายได้ส่วนบุคคลหักรายจ่ายในการ
บริโภค และภาษีสังคม  

11. การวางแผนการเงิน หมายถึง การจัดการเงินเป็นไปอย่างมีระบบ มีผลให้บุคคลสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการภายใต้เง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล 

12. นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 ที่กําลังศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ที่กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รวมถึงได้กู้ ยืมเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาร่วมด้วย 

13. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หมายถึง กองทุนเพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน 
นักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สําหรับศึกษาต่อต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ  

14. เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายถึง เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งใช้เป็นค่าครองชีพ หมายถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินที่กําหนดไว้ให้ในแต่ละรายและใน
แต่ละระดับช้ันการศึกษา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทราบถึงแบบแผนการถือเงินส่วนบุคคล ในด้านความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายใน

ชีวิตประจําวันในการบริโภค และภาษีสังคมของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถนําข้อมูลจาก

แบบแผนการถือเงินที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน นโยบายการจัดการทางการเงินของ

นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งการจัดการด้าน
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เงินทุนสนับสนุนในด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาที่รัฐสามารถ

จัดหาและให้การสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. นําข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และ

ทักษะในการจัดการทางการเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีความสําคัญใน

ปัจจุบัน และกระตุ้นให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนถึง

ระดับสังคม โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงระดับครอบครัว ได้เห็นความสําคัญ ในการปลูกฝัง

ทัศนคติและความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันและในอนาคตได้ รวมท้ังยังส่งผลให้บุคคลเกิดความม่ังคั่งและสามารถรับความ

เสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดระหว่างการดําเนินชีวิต ซึ่งแม้นักศึกษาจะเรียนจบมาทํางานมีรายได้

แล้ว อาจไม่สามารถจัดการด้านการเงินของตนเองได้ ดังน้ันควรให้ความสําคัญของการ

วางแผนการเงิน เน่ืองจากบุคคลคือหน่วยย่อยที่สุดในระบบการหมุนเวียนของกระแสเงินสด

ทั้งระบบ หากทุกคนมีการจัดการด้านการเงินที่ดี ก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศดําเนินไป

ได้ดีเช่นเดียวกัน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
การศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล

กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) (Student Loan) 
2. ทฤษฎีการเงิน : ความต้องการถือเงิน ของ John Maynard Keynes (1936) 
3. ทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
4. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) 
5. ทฤษฎีความต้องการ 
6. ทฤษฎีเก่ียวกับการออม  
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (Student Loan) 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดําเนินการกองทุนใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาล
ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่
นักเรยีน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 
          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ดําเนินการให้กู้ยืมต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้
เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานับเป็นกลไกสําคัญของรัฐบาล 
ที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้เยาวชนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน มีวิสัยทัศนค์ือ “เป็นองค์การท่ีให้โอกาสทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ย่ังยืน" โดยมีพันธกิจขององค์กรในด้านต่างๆได้แก่ 1) ให้กู้ยืมกับ
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นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความ
จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 2) การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลัก
บริหารจัดการที่ดี  

ปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพ.ศ.2558 มีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการให้กู้ยืม การบริหารหน้ี และการดําเนินงาน โดยมีทิศทางการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ดังภาพที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพ.ศ. 2558 
ที่มา: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2559.   
       เข้าถึงได้จาก http://www.studentloan.or.th/list.php?cid=1327 

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลังและยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ปี 2558-2560 

นโยบาย
รัฐบาลข้อ 4.2 

ปรับปรุงและ
บูรณาการ

ระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือ

การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือเพ่ิมโอกาส
แก่ผู้ยากจน

หรือด้อยโอกาส 

นโยบาย
กระทรวงการคลัง 

เป้าหมายท่ี 1 

การลดความ
เหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ 

(Narrowing 
Inequality Gap) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้แก่คน

ฐานราก 

กลยุทธ์ที่ 1.1 

การพัฒนาทุน
มนุษย์ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2558-2560 ที่สําคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจขององค์การให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ควบคุมกองทุน กยศ. และ กรอ. เป็น “กองทุน
เพ่ือการศึกษา” 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม 
กลยุทธ์ที่ 1.3 เพ่ิมมาตรการเร่งรัดและกระตุ้นการชําระหนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมช่องทางการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการและระบบงานใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ
สถานศึกษา ล้วนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน้าที่ในการดําเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา แสดงดังภาพที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องและหน้าที่ในการดําเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 

เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ   
/ กํ า กับ ดูแลการใ ห้ กู้ยืมของสถานศึกษา  
ในสังกัด/กํากับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

จัดต้ังงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุนเป็นรายปีตามความจําเป็น/ให้ความเห็นชอบประกาศกําหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน    

เพ่ือการศึกษาประจําป ี

คณะกรรมการ กยศ. 
กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุน/พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี/กําหนดระเบียบหลักเกณฑ์    

การให้กู้ยืมและการชําระคืน 

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 

เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ 
/ กํา กับดูแลการให้ กู้ยืมของสถานศึกษา   
ในสังกัด/กํากับ 

สนง. กองทุน  
บริหารจัดการการให้กู้ยืมเงินและการชําระหนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนและนโยบายของคณะกรรมการได้แก่ จัดทํากรอบวงเงินกู้ยืมประจําปี 
จัดทํางบประมาณ จัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่า (รายใหม่ คณะกรรมการมอบหมาย
ให้อนุ 1-2 ดําเนินการ) จัดทําระบบงานการให้กู้ยืม 

สถานศึกษา 

พิจารณาคุณสมบัติผู้กู้/อนุมัติการให้กู้ยืม/ลงนาม     

ในสัญญากู้ยืม/ดําเนินการกู้ยืมให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนด

สถานศึกษา 

พิจารณาคุณสมบัติผู้กู้/อนุมัติการให้กู้ยืม/ลงนาม     

ในสัญญากู้ยืม/ดําเนินการกู้ยืมให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนด

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (KTB/IBANK) 

โอนงินกู้ยืมให้ผู้กู้และสถานศึกษา/เก็บรักษาสัญญาและเอกสารหลักฐาน/รับชําระหนี้ ติดตามทวงถาม    

และดําเนินคดี/จัดทําฐานข้อมูลลูกหนี้ 

ผู้กู้ยืม  
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมตามความเป็นจริง/ดําเนินการกู้ยืมภายในกําหนด/แจ้งข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปล่ียนแปลง/

ชําระหนี้ 

ที่มา: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา. กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา.  เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม
       2559.  เข้าถึงได้จาก http://www.studentloan.or.th/list.php?cid=1327 
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ทั้งน้ีในส่วนขอบเขตของการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
คัดกรองผู้กู้ยืมโดยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด ซึ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
โดยรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงโดย 1) รายได้รวมของนักเรียนหรือ
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง 2) 
รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อํานาจ
ปกครองมิใช่บิดา มารดา 3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส
ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทําการสมรสแล้ว         

นอกจากน้ีคุณสมบัติอ่ืนของผู้กู้ ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา รวมถึงควร
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการ
สอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม 
หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างศึกษา หรือไม่เคยเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย รวมทั้งผู้กู้ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 

นอกจากน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม 
ของปีการศึกษา 2559 ไว้ดังตารางที่ 1 

ในส่วนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของ
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หมายความ
รวมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตามภาคหรือ       
ปีการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษา
เรียกเก็บตามที่ต้นสังกัดหรือสภาอนุมัติให้เรียกเก็บได้นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวเนื่องกับการศึกษา เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ได้แก่ ค่าครองชีพซึ่ง
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หมายถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินที่
กําหนดไว้ให้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับช้ันการศึกษา 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559  

ระดับ
การศึกษา 

ผู้กู้รายใหม่/ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ
การศึกษา 

ผู้กู้รายเก่าเล่ือนชั้นปี 

ม.ปลาย ผู้ขอกู้ ยืมสามารถเลือกใช้ คะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 
หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปี
การศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้ยืมท่ีไม่
น้อยกว่า 2.00 

ผลการเรียน
    ผู้ขอกู้ ยืมสามารถเลือกใช้  คะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ประจําปีการศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้ยืมท่ีไม่น้อยกว่า 
2.00 
การเข้าร่วมโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ 
    ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการท่ีมี
ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมงในปี
การศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้ยืม ซ่ึงโครงการฯ ท่ีผู้ขอ
กู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและ
ต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ 

ปวช. - 
ปวท./ปวส. - 
อนุปริญญา
/ปริญญาตรี 

ผลการเรียน 
    ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้ คะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 
หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปี
การศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกู้ยืมท่ีไม่
น้อยกว่า 2.00 
การเข้าร่วมโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมและสาธารณะ 
ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วม
โครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะในปี การศึกษาก่อนหน้าปี
การศึกษาท่ีจะขอกู้ยืม ซ่ึงโครงการฯ ท่ี
ผู้ขอกู้ ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วน
หนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ 

ที่มา: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.  เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม  
       2559.  เข้าถึงได้จาก http://www.studentloan.or.th/list.php?cid=1327 
  

ทั้งน้ีการให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินขอบเขตของแต่ละรายการที่กําหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง กําหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558        
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558  
 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวเนื่องกับการศกึษา  

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 13,200 27,200
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 21,000 26,400 47,400
3. ปวท./ปวส. 
   3 . 1  พ าณิ ช ย ก ร ร ม ห รื อ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือ
เกษตรศาสตร์ ประมง  สิ่ งทอ คหกรรมหรือ  
คหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
   3 .2  ช่ า ง อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
25,000 

 
 
 

30,000 
 

 
26,400 

 
 
 

26,400 

 
 

51,400 
 
 
 

56,400 
 

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
   4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
      4.1.1 สาขาท่ีขาดแคลนและ/หรือเป็นความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น ไ ด้ แ ก่  บั ญ ชี 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ส า ร ส น เ ท ศ  นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
บริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบนิ 
      4.1.2 สาขาอ่ืนๆ นอกจาก 4.1.1 
   4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   4 .3 วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   4.4 เกษตรศาสตร์ 
   4 .5 สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  
เภสัชศาสตร์ 
   4 . 6  แพทยศ า ส ต ร์  สั ต ว แพทยศ า สต ร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

60,000 
 
 
 
 

 
50,000 
70,000 
70,000 

 
70,000 
90,000 

 
200,000 

 

 
 

26,400 
 
 
 
 

 
26,400 
26,400 
26,400 

 
26,400 
26,400 

 
26,400 

 
 
 

86,400 
 
 
 
 

 
76,400 
96,400 
96,400 

 
96,400 
116,400 

 
226,400 

 

ที่มา: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.  เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม  
       2559.  เข้าถึงได้จาก http://www.studentloan.or.th/list.php?cid=1327 
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เกณฑ์ในการชําระหน้ีคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่า
ด้วย  การชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าที่ชําระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุน ได้แก่ 1) ผู้กู้ยืมเงินที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่
สําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหน้ี) 2) กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเน่ืองติดต่อกัน 2 ปี 
และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ จะถือว่าเป็นผู้ครบกําหนดชําระหน้ีและ
มีหน้าที่ต้องชําระหน้ีคืนกองทุน 

ทั้งน้ีหลักเกณฑ์การชําระหน้ีของผู้กู้คือผู้กู้ยืมเงินต้องชําระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบ้ียหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่ม
ชําระหน้ี ให้ผู้กู้ยืมเงินชําระหน้ีงวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหน้ี 
โดยให้ชําระหน้ีคืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม การชําระหน้ีงวดต่อๆ ไปให้ผู้
กู้ยืมเงินชําระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชําระที่กองทุนกําหนด พร้อมด้วยดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และหากผู้กู้ยืมเงินผิดนัด
ชําระหน้ี ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชําระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามอัตราที่
กองทุนกําหนด ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชําระหน้ีคืนก่อนครบกําหนดระยะเวลาชําระหน้ี 
หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี สามารถชําระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 ในการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้เก็บข้อมูลในประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
เอกชน ที่ทําการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ นักศึกษาพยาบาลที่กู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาร่วมด้วย ทั้งน้ีรายได้ส่วนบุคคลของนักศึกษาส่วนหน่ึงที่มาจากการกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใช้จ่ายค่าที่
พักและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาพยาบาล โดยจํานวนเงินเป็นไปตามขอบเขตของแต่ละ
รายการที่กําหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเร่ือง กําหนด
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 
 
2. ทฤษฎีการเงิน: ความต้องการถือเงิน ของ John Maynard Keynes (1936) 

ความต้องการถือเงิน (Demand for Money) มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
เน่ืองจากแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการถือเงินที่แตกต่างกันไป แต่ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว  
ความต้องการถือเงิน หมายถึง ปริมาณเงินสดทั้งสิ้นที่มีผู้ต้องการถือไว้ในขณะหน่ึงขณะใด โดยใน
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การถือเงินเพ่ื

เคนส
ชีวิตประจําวัน
ต้องการถือเงิ
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จากการท่ีเคนส์เช่ือว่า คนเราจะถือเงินส่วนหน่ึงไว้เพ่ือแสวงหากําไรน่ีเอง จึงทําให้เคนส์สรุป
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินย่อมกระทบกระเทือนต่ออัตราดอกเบี้ยด้วย และเมื่ออัตราดอกเบ้ีย
เปลี่ยนแปลงก็จะกระทบต่อการลงทุนเช่นกัน ดังน้ันในทฤษฎีของเคนส์การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินจึง
มีผลต่อ ผลผลิต รายได้ และการจ้างงานในที่สุด 

จุดมุ่งหมายในการถือเงิน 3 ประเภทของ ได้แก่ (John Maynard Keynes, 1936)      
    ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน (Transaction Demand for Money) 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือหน่วยธุรกิจ จําเป็นที่จะต้องถือเงินไว้จํานวน
หน่ึงเพ่ือใช้จ่ายประจําวัน แต่เงินจํานวนน้ีก็จะไม่จําเป็นถ้าหากรายได้และรายจ่ายเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกัน โดยส่วนใหญ่บุคคลมักจะได้รับรายได้เพียงเดือนละคร้ัง หรือสัปดาห์ละคร้ัง ดังน้ันจึงจําเป็นที่
จะต้องมีเงินถือไว้จํานวนหน่ึงสําหรับใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว และหากเวลาที่จะได้รับรายได้ในแต่
ละครั้งห่างกันมากเท่าไหร่ ปริมาณเงินโดยเฉลี่ยที่จะต้องถือไว้ใช้จ่ายก็จะต้องมากข้ึนเท่าน้ัน ซึ่ง
หมายถึงสําหรับรายได้จํานวนเท่ากัน ผู้ที่มีรายได้เดือนละคร้ังย่อมต้องถือเงินไว้เป็นจํานวนมากกว่าผู้มี
รายได้สัปดาห์ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่น บุคคลหน่ึงได้รับรายได้เดือนละ 1,600 บาท และใช้จ่ายรายได้
ทั้งหมดในอัตราที่เท่ากันตลอดทั้งเดือน ดังน้ันบุคคลผู้นี้จะถือเงินไว้ 1,600 บาท เมื่อต้น สัปดาห์ที่หน่ึง 
1,200 บาท เมื่อต้น สัปดาห์ที่สอง 800 บาท เมื่อต้น สปัดาห์ที่สาม และ 400 บาท เมื่อต้น สัปดาห์ที่สี่ 
เงินจํานวนน้ีจะเท่ากับ 0 บาท เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่สี่ และจะเปลี่ยนเป็น 1,600 บาท อีกที่ในต้นสัปดาห์
เดือนถัดไป ดังน้ันแสดงว่าบุคคลน้ีจะมีเงินถือไว้ใช้จ่ายโดยเฉล่ียแล้วเดือนละ 800 บาท แต่หากบุคคล
น้ีได้รับรายได้เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละครั้งคือ 400 บาท เงินเฉลี่ยที่ถือไว้นี้ก็จะลดลงเหลือเพียงเดือนละ 
200 บาท ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า ถ้าสิ่งอ่ืนอยู่คงที่ ปริมาณเงินโดยเฉลี่ยที่จะต้องถือไว้ใช้จ่ายประจํา
จะลดลงเม่ือได้รับรายได้เป็นจํานวนมากครั้งข้ึน แต่ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามข้อสมมติว่าอัตราการใช้จ่าย
รายได้เท่ากันตลอดระยะเวลาของงวดรายได้ 

   ความต้องการถือ เ งิน เ พ่ือ ใ ช้จ่ าย เมื่ อ เ กิด เหตุการณ์ที่ ไม่ ไ ด้คาดคิดไ ว้ล่ วงหน้า 
(Precautionary Demand  for Money) ซึ่งความต้องการถือเงินประเภทน้ีมีสาเหตุมาจากความไม่
แน่นอนของรายได้รายจ่ายในอนาคต ดังน้ันตามทัศนะของเคนส์ บุคคลทั่วไปจึงต้องเก็บเงินไว้จํานวน
หน่ึงเพ่ือใช้จ่ายได้ทันทีเมื่อถึงคราวจําเป็น ยกตัวอย่างเช่น เกิดอุบัติเหตุ รถเสียต้องจ่ายค่าซ่อมเป็น
จํานวนมาก เกิดเจ็บป่วยกระทันหันต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ีไม่
สามารถคาดได้ล่วงหน้า ดังน้ันความต้องการถือเงินประเภทน้ีมักข้ึนอยู่กับรายได้ เพราะหากมีรายได้
มาก ก็ย่อมจะสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้มากขึ้น นอกจากน้ีอัตราดอกเบ้ียที่สูงอาจจะมีอิทธิพลเหนือ
ความต้องการถือเงินอีกด้วย เพราะความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนน้ีไม่แน่นอน ถ้าอัตรา
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ดอกเบ้ียสูงพอที่จะได้กําไรจากการลงทุน เงินจํานวนน้ีก็อาจถูกนําไปใช้ซื้อหลักทรัพย์มาถือไว้ช่ัวคราว 
จนกว่าจะเกิดความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจึงจะขายหลักทรัพย์ 

   ความต้องการถือเงินเพ่ือแสวงหากําไร (Speculative Demand  for Money) นักเศรษฐศาสตร์              
สํานักเคนส์และคลาสสิคไม่ได้มีความเห็นแตกต่างกันเก่ียวกับการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายประจําและใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉิน แต่เคนส์ไม่เห็นด้วยกับนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิคเก่ียวกับการถือเงินเพ่ือแสวงหากําไร   
ซึ่งลงความเห็นว่า เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายรวมทั้งการสํารองไว้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจะถูกนําไปซื้อ
หลักทรัพย์หมด แม้ว่าอัตราดอกเบ้ียจะตํ่าเพียงใดก็ตาม เพราะอย่างไรก็ดีกว่าไม่ได้ผลตอบแทนเลย 
แต่เคนส์คัดค้านว่าไม่เป็นความจริงและช้ีให้เห็นว่า การจะถือเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนอัตราดอกเบี้ยในอนาคต กล่าวคือถ้าผู้ถือหลักทรัพย์คาดคะเนว่าอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะ
สูงข้ึน เขาก็จะถือเป็นเงินสดไว้ หากผู้ถือหลักทรัพย์คาดคะเนว่าอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะตํ่าลง เขาก็
จะหันมาถือหลักทรัพย์ไว้  
         จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความต้องการถือเงินเพ่ือแสวงหากําไรขึ้นกับอัตราดอกเบ้ีย 
โดยเปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับอัตราดอกเบ้ียคือ ความต้องการถือเงินจะมีจํานวนน้อยเมื่ออัตราดอกเบ้ีย
สูง และมีจํานวนมากเมื่ออัตราดอกเบ้ียตํ่า ซึ่งในการที่จะทราบว่าอัตราดอกเบ้ียในขณะน้ันสูงหรือตํ่า
อย่างไร ต้องเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียปกติ (Normal rate of interest) ในขณะน้ัน ซึ่งตาม
ทัศนะของเคนส์  ความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคตคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความ
ต้องการถือเงินประเภทน้ี ถ้าอัตราดอกเบ้ียในอนาคตสามารถทราบได้แน่นอน ความต้องการถือเงิน
ประเภทนี้ก็จะไม่มี ดังน้ันทําให้ทัศนะของเคนส์และคลาสสิคเก่ียวกับความต้องการถือเงินก็จะไม่
แตกต่างกัน 
 ในการศึกษาเรื่อง ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเงิน : ความต้องการถือเงิน 
ของ John Maynard Keynes (1936) โดยจากการสัมภาษณ์ ค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัยที่
เก่ียวข้องพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคและค่าใช้จ่ายต่างๆเพ่ือเข้าสังคม ดังน้ัน
การวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาถึงความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและรายจ่ายในด้านภาษี
สังคมใน 3 ด้านได้แก่เทคโนโลยี แฟช่ัน และการท่องเที่ยว ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
3. ทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบคุคล 

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) ได้สรุปนิยามของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่า “เป็น
กระบวนการโดยรวมในการออกแบบ (Design) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเงินภายใต้เง่ือนไข
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การตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การรู้ถึง
สถานะทางการเงินในปัจจุบัน และการรู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติ
เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือให้เกิดการรู้ตนเอง คือ การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชี
แสดงรายการฐานะทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการวางแนวทางการจัดการทางการเงิน ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ เพ่ือจะทําให้มีเงินออมเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินได้รวดเร็วขึ้น  

การจัดทําเป้าหมายทางการเงิน หลังจากได้ข้อมูลจากการตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงิน
ที่มีอยู่ของบุคคลแล้ว จากนั้นบุคคลควรมีการทําการกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเป้าหมาย
ทางการเงินควรจัดทําทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือกําหนดทางลือกและแผนปฏิบัติการ 
ดําเนินการใช้ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป  

การระบุทางเลือกของแผนปฏิบัติการ บุคคลควรมีการระบุทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการทางการเงิน โดยทางเลือกของแผนปฏิบัติการทางการเงินนี้สามารถเป็นไปได้หลายทางเลือก          
ซึ่งจะทําให้บุคคลน้ันๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ  

การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกเป็นการประเมินแผนปฏิบัติการท่ีมีความเป็นไป
ได้ โดยคํานึงถึงช่วงอายุ รายได้การออม รายจ่าย ทรัพย์สินและหน้ีสิน สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถบอกความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากน้ีการประเมินทางเลือก จําเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจในการเลือกน้ันๆ 

การออกแบบและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน หลังจากดําเนินการเลือกและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว การออกแบบแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น 
และระยะถัดไป และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางการเงินโดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
เป้าหมาย 

การทบทวนและประเมินแผนปฏิบัติการท่ีดําเนินการไปแล้ว การวางแผนทางการเงินเป็น
กระบวนการพลวัต มีการดําเนินการที่ต่อเน่ือง เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของมนุษย์ จึงมีความ
จําเป็นต้องมีการทบทวนและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ การตัดสินใจทางการเงินในแต่ละช่วง ขึ้นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจ เหตุการณ์ในชีวิต  ดังน้ันในการดําเนินตาม
แผนการปฏิบัติการจําต้องมีการปรับเปลี่ยนลําดับความสําคัญที่จะนําไปสู่เป้าหมายทางการเงินและ
การดําเนินตามกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สําคัญๆ ของ
บุคคล สามารถสรุปประเด็นได้ดังภาพที่ 8 (สุขใจ น้ําผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และสมนึก วิวัฒนะ, 2557) 
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      ภาพที่ 8 ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
                 

การวางแผนการบริโภคและอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ (Consumption Planning) การบริหาร
รายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคง
ทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว  

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพ (Insurance Planning) เป็น
การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล โดยการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครอง   

การวางแผนภาษี (Tax planning) การทําให้การเสียภาษีมีมูลค่าน้อยที่สุด แต่ไม่ใช่เป็นการ
หลีกเลี่ยงภาษี การลดภาระการเสียภาษีมีหลากหลายวิธี เช่น นําเงินสะสมเข้า กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
การซื้อประกันชีวิต การนําเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย การลงทุนใน LTF หรือ RMF เป็นต้น  

การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นการจัดสรรเงินออมไปลงทุนใน
ทางเลือกต่างๆท่ีเหมาะสม ให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้
ความเสี่ยงและเง่ือนไขการลงทุนที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล ปัจจุบันการลงทุนมีหลายรูปแบบ เช่น 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทองคํา และการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น  
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เป็นสําคัญ   
นได้ดังภาพที่

ระยะเข้าสู่วั
ชรา

25 

าหรับชีวิต
กษียณ  
ลูกหลาน 

งผู้มีสิทธิที่

คัญเพ่ือให้

ณาในการ
นเองและ
มออมเงิน
หน้ีที่มีอยู่
ป็นที่จะใช้
งานได้จน
พ่ือเป็นเงิน

 9 (สุขใจ 

 

วัย
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   ระยะเริ่มต้ังครอบครัว เป็นระยะที่เร่ิมสร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งคู่สมรสยังไม่มีบุตร จะเป็น
ช่วงที่มีรายได้น้อยแต่มีมาอย่างสม่ําเสมอและอาจมีสินทรัพย์เดิมของแต่ละฝ่ายอยู่บ้าง จึงอาจมีความ
จําเป็นในการใช้เงินน้อย การใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีวิตเช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง เป็นต้น ระยะน้ีจึงเป็นโอกาสดีที่จะซื้อของใช้
จําเป็นสําหรับครอบครัวและเก็บออมไว้สําหรับยามฉุกเฉิน   

   ระยะขยายครอบครัว เป็นระยะเร่ิมต้นของการมีบุตร จนถึงระยะที่บุตรเข้าสู่วัยรุ่น จึงเป็น
ระยะที่ครอบครัวจะต้องมี ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นช่วงที่มีระดับความสามารถในการหา
รายได้สูงเช่นกัน เน่ืองจากบุคคล จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคง รายจ่ายส่วนใหญ่ในระยะน้ีได้แก ่
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาบุตร ค่าอาหาร เสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล สําหรับการวางแผนชีวิตในช่วงน้ี
ควรมองถึงการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว เช่น การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองถึงบุตร    
การซื้อบ้านเป็นของตนเอง ตลอดจนการเก็บออมเงินเพ่ือ การศึกษาของบุตรในระดับที่สูงข้ึน 

   ระยะแยกย้ายครอบครัว ระยะน้ีเป็นระยะที่บุตรสําเรจ็การศึกษา มีงานทํา และแยกย้ายไป
ต้ังครอบครัวใหม่ ช่วงน้ีจึงเป็นช่วงที่บุคคลควรจะเก็บเงินไว้ใช้ในยามชรา เน่ืองจากยังไม่มีภาระเร่ือง
บุตร การใช้จ่ายในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ยังคงเป็นค่าอาหาร สําหรับค่าใช้จ่ายในการว้ือเสื้อผ้าจะลด
น้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายสําหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวจะสูงขึ้น นอกจากน้ีบางครอบครัวอาจมีการ     
ใช้จ่ายเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับบุตรเพ่ิมขึ้นด้วย 

   ระยะช่วงกลางของครอบครัว เป็นระยะท่ีมีเฉพาะสามีภรรยาเท่าน้ัน เพราะลูก  ๆแต่งงานแยกย้ายออกไป    
ระยะน้ีจะกินเวลาไปจนถึงระยะก่อนเกษียณ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนจะเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลส่วนตัว ช่วงระยะน้ีครอบครัวสามารถเก็บออมได้บ้าง 

   ระยะเข้าสู่วัยชรา ช่วงระยะน้ีเร่ิมต้ังแต่เกษียณ ระยะน้ีจึงเป็นช่วงที่มีรายได้จํากัดเพราะ
ต้องอาศัยเงินบําเหน็จบํานาญ เงินประกันชีวิต หรือดอกผลจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้ การใช้จ่ายในช่วง
น้ีจึงต้องประหยัด แต่รายจ่ายที่ประหยัดไม่ได้ก็คือ ค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้วางแผน
การเงินไว้อาจประสบปัญหาการเงินในระยะนี้ได้  

   ในการศึกษาครั้งน้ี ได้เก็บข้อมูลความต้องการถือเงินและแบบแผนของการถือเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาพยาบาล ที่กําลังศึกษาในช้ันปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเอกชนที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา แม้ว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เมื่อจบการศึกษาและสอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช า ชี พก า รพย าบ าลแ ล้ ว จ ะมี ง า นทํ า แ ล ะมี ร า ย ไ ด้ ที่ ดี  โ ด ย จ ากผลก า ร สํ า ร ว จ ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556) ถึงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจบใหม่ พบว่าวิชาชีพพยาบาล ซึ่ง
เป็นหน่ึงในอาชีพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีงานทําสูงสุดร้อยละ 100 และเป็นอาชีพที่ได้
ค่าตอบแทนต่อเดือนเป็นลําดับที่ 13 รองจากวิชาชีพอ่ืนๆ โดยได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 17,977.80 บาท 
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แต่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเงินเหมือนกับนักศึกษาอื่นๆทั่วไป ทั้งหนี้ที่เกิดขึ้น
ขณะเรียนจากการกู้ยืมเงินรัฐบาลหรือทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงพฤติกรรมในการใช้จ่าย
และการบริโภคของฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ นอกจากน้ีนักศึกษาพยาบาลยังขาด
ความรู้ในการจัดการและวางแผนทางการเงิน เน่ืองจากไม่มีการสอนหรือให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับการ
จัดการด้านการเงินในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลเลย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและเสีย
โอกาสในการวางแผนทางการเงินของตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีในอนาคต  

ทั้งน้ีในการศึกษามีการเก็บข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องได้แก่ 
รายได้ส่วนบุคคล (Personal  Income : PI) 
   ความหมายของรายได้ส่วนบุคคล (Personal  Income : PI) จากการทบทวนเอกสารและ

การศึกษาพบว่า ธเนศ  อุปบาติค (2541) ได้ให้ความหมายของ รายได้ส่วนบุคคล (Personal  Income : PI)    
คือ รายได้ที่ตกทอดถึงมือบุคคลไม่ว่าจะเกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตหรือจากเงินโอน
ประเภทต่างๆ  

   ประพันธ์  เศวตนันทน์ (2541) กล่าวว่ารายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI) คือ
รายได้บุคคลที่ได้รับทั้งหมดก่อนหักภาษี เป็นรายได้ท่ีได้รับจริง (Income  Receive) เงินโอนต่าง ๆ 
ดอกเบ้ีย กําไร 

   ธนพัต จันดาโชติ (2558) กล่าวว่ารายได้ส่วนบุคคล (Personal  Income : PI)  คือรายได้
ทั้งหมดก่อนหักภาษี เงินได้ที่ครัวเรือนได้รับจริง (income received) นอกจากน้ี รายได้ส่วนบุคคลยัง
ประกอบด้วยรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต โดยตรงอีกด้วย เช่น เงินโอนต่างๆ ดอกเบ้ียที่เอกชนได้รับ
จากรัฐบาล เป็นต้น  

ภาษีสังคม 
   ภาษี (Tax) หมายถึงเป็นเงินหรือสิ่งของอ่ืนที่รัฐหรือสถาบันปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียก

เก็บจากผู้เสียภาษี ซึ่งอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้โดยเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนเพ่ือ
นําไปพัฒนาประเทศ  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) 

   ทวีลาภ เจนชัย (2557) กล่าวว่า “ภาษีสังคม” ในบริบทของสังคมไทยเป็นศัพท์เทคนิค
ใหม่ที่เข้าใจกันดีในหมู่คนไทยว่า ภาษีสังคมหมายถึง รายจ่ายเพ่ือการเข้าสังคมในลักษณะของการนํา
เงินที่ผู้ให้ใส่ในซองและรวบรวมเพื่อนําไปใช้ในจุดประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนาและ
ไม่เก่ียวข้องกับศาสนา อาทิเช่น งานแต่ง งานบวช ผ้าป่ากฐิน ฯลฯ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่เอ้ือ
อาทรต่อกัน อีกทั้งวัฒนธรรมทางศาสนาที่สั่งสอนให้เป็นผู้รู้จักให้การกระทํา ดังกล่าวจึงสืบทอดกันมา
เป็นระยะเวลายาวนานการใช้จ่ายภาษีสังคมมีลักษณะก่ึงบังคับและสมัครใจ ซึ่งแตกต่างจากการเสีย
ภาษีที่เป็นกรณีบังคับและการบริจาคที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ให้ แต่อย่างไรก็ตามการได้รับซอง
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ภาษีสังคมทําให้เกิดสภาวะบีบบังคับให้เกิดการใช้จ่ายภาษีสังคมข้ึนได้ดังน้ันจึงทําให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วม
ในกิจกรรมภาษีสังคม จึงอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนรายได้ในการบริโภคของภาคครัวเรือน 

   ภาษีสังคม คือ สิ่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงคือเงินซึ่งจะต้องจ่ายหรือควรจ่ายเพ่ือสถานภาพทาง
สังคม สําหรับคนทั่วไปก็เช่น ช่วยงานศพงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานวันเด็กในซอย เป็นต้น ซึ่ง
ภาษีสังคมน้ี บางคร้ังบุคคลก็ยินดีจ่าย บางครั้งก็ไม่ค่อยยินดี หรือบางคร้ังก็จําใจจ่าย (พระมหาชัยวุธ 
โภชนุกูล, 2553) 

   ภาษีสังคม หมายถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างคนรู้จักหรือเพ่ือนใหม่ หรืออาจเป็นการสร้าง Connection น้ันเอง ทั้งน้ีภาษีสังคม
สามารถเกิดเป็นเหตุการณ์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งาน
ทอดกฐินใสผ่้าป่า งานรับปริญญา ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น  (ธนชาติ ซีเอสอาร์, 2558) 

เงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable  Income : DI) 
   ธเนศ  อุปบาติค (2541) ได้กล่าวว่า Disposable Income (DI) คือรายได้ที่บุคคลสามารถ

นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
   ประพันธ์  เศวตนันทน์ (2541) กล่าวว่า Disposable Income (DI) คือรายได้หลังหักภาษี

เงินได้ส่วนบุคคลเป็นรายได้ที่แสดงถึงอํานาจซื้อและการออมของประชาชน 
   ธนพัต จันดาโชติ (2558) Disposable  Income (DI) คือรายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับ

มา (PI) ส่วนหนึ่งจะต้องนํามาเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal income tax) ที่เหลือจึงจะ
สามารถนําไปใช้จ่ายได้ รายได้ชนิดน้ีแสดงถึงอํานาจซื้อ (Purchasing power) ที่แท้จริงของบุคคล 
รวมทั้งความสามารถในการออมด้วย  

   ดังน้ันจึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคล (Personal  Income : PI) 
และรายได้สุทธิส่วนบุคคลหรือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Disposable  Income : DI) เป็นไปตามสมการ 
(วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, 2550) 

 
Disposable Income (DI) = Personal Income (PI) - ภาษีเงินได้ 

 
การศึกษาครั้งน้ี รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) เป็นรายได้ส่วนบุคคลที่

นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ 
ซึ่งในการศึกษาเป็นแหล่งรายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการกู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา และ/หรือรายได้จากเงินทุนการศึกษา ก่อนการหักรายจ่ายในการบริโภค และภาษี
สังคม โดยภาษีสังคม (Tax : T) ในการศึกษาหมายถึง รายจ่ายเพ่ือการเข้าสังคม หรือการสร้าง
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เครือข่ายทางสังคม เป็นรายจ่ายของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี แฟช่ัน และการท่องเที่ยว ซึ่งภาษีสังคมด้านเทคโนโลยี 
จะหมายถึง รายจ่ายเพ่ือการเข้าสังคม หรือการสร้างเครือข่ายทางสังคม ประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยี
การส่ือสาร เช่น ค่าบริการมือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ภาษีสังคมด้าน
แฟช่ัน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือค่านิยมในสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมตามยุคตามสมัย 
ได้แก่ เครื่องแต่งกายตามสมัย เครื่องประดับ เคร่ืองสําอาง รวมถึงบริการด้านสุขภาพและความงาม 
ภาษีสังคมด้านการท่องเที่ยว หมายถึง รายจ่ายเพ่ือความบันเทิงและพักผ่อน ในการท่องเที่ยว เช่น    
ดูหนัง ร้องคาราโอเกะ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ รวมถึงการท่องเที่ยวต่างจังหวัด 

ในด้านเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) ในการศึกษา
จะหมายถึง รายได้สุทธิของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
เอกชน สามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ซึ่งเกิดจากการนํารายได้ส่วนบุคคลหักรายจ่ายในการ
บริโภค และภาษีสังคม 

ในการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน มีความต้องการถือ
เงินเพ่ือใช้จ่ายในด้านการบริโภค และภาษีสังคม ซึ่งผลต่างของรายรับและรายจ่ายทั้งหมด เป็นรายได้
ส่วนบุคคลที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าภาษีสังคมของแต่ละบุคคล ซึ่งก็คือเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้
สอยได้จริง (Disposable Income : DI) อีกนัยหน่ึงคือเงินที่นักศึกษาสามารถเก็บออม  (Saving : S) 
ได้น่ันเอง 
 
4. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) 

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่
พวกเขาเหล่าน้ันใช้เลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิดเพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายาม
ทําความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภค
ศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิง
พฤติกรรม เพ่ือพยายามทําความเข้าใจความต้องการของประชาชน  

พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคล
เช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer 
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การบริโภคสินค้าไม่คงทน (Nondurable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของชนิด
ที่สิ้นเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า Destruction เช่น การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค นํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ  

การบริโภคสินค้าคงทน (Durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของที่ยังคงใช้ได้
อีก ลักษณะน้ีเรียกว่า Diminution เช่น การอาศัยบ้านเรือน การใช้รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สินค้าประเภทน้ีก็จะค่อยๆ  สึกหรอไป จนในที่สุดจะไม่สามารถนํามาใช้ได้อีก 

องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค   
  คอทเลอร์ (Kotler, 1990) ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัยรูป

แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior) หรือ S-R Theory 
ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่ สิ่งเร้า หรอืสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ก่อให้เกิดความต้องการ (Need) 
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อมีอิทธิพลทําให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) S-R Theory (ภาพที่ 11) 

   สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ (Stimuli) สิ่งที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเกิดจาก
แรงกระตุ้นภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย หรืออาจเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่
ภายนอกซึ่งได้แก่สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ส่วนมากนักการตลาดจะให้ความสําคัญ
กับสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยพยายามจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้
สามารถจูงใจ ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าขึ้น  

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา สิ่งกระตุ้น   
ด้านราคา เช่น การกําหนดเง่ือนไขการชําระเงินหรือการเสนอส่วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่งกระตุ้นด้านการ
จัดช่องทางการจัดจําหน่ายเช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์ให้มีจําหน่ายอย่างทั่วถึง และสิ่งกระตุ้นด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณาที่สม่ําเสมอ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีหากนักการตลาด
สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถจะกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ
ต้องการได้ ซึ่งจะนําไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด 

สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimuli) จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การและนักการตลาด
ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ีได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภคจะมีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยีเช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคต้องการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและ
การเมืองเช่นกฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงจะมีผลต่อความต้องการในสินค้าชนิดน้ัน 
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และสิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการสินค้าบางอย่างในเทศกาลนั้นๆ เป็นต้น 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อเป็น
ส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา และยังได้รับอิทธิพลมาจาก
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ที่ประกอบได้ด้วยข้ันตอนต่างๆ           
5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ (รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ) 

การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) 
ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น เลือกข้าวต้มเป็นอาหารเช้าหรือเลือกขนมปังเป็นอาหารเช้า การ
เลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น หากต้องการด่ืมนมเป็นอาหารเช้าแล้วจะด่ืมนมสดตราอะไร 
การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) การเลือกปริมาณ    
ในการซื้อ (Purchase Amount) เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
             ภาพที่ 11 แบบจาํลองพฤติกรรมผู้บริโภคตาม S-R theory   
             ที่มา: Philip Kotler  and Gary  Amstrong,  Market and  Introduction  (New Jersey:     
                           Prentice- Hall, Inc, Second Edition, 1990) ,  143 .                        
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การเลือกผู้ขาย 
การเลือกเวลาในการซ้ือ 
การเลือกปริมาณการซ้ือ 
 
 

ลักษณะของผู้ซ้ือ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ
ความต้องการท่ีได้รับการกระตุ้น 
การแสวงหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซ้ือ 
ความรู้สึกหลังการซ้ือ
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  
   ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors)  
      เป็นปัจจัยที่อิทธิพลที่กระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้กว้างขวางที่สุด ลึกล้ําที่สุด ซึ่ง

แบ่งย่อยออกเป็น (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
         วัฒนธรรมหลัก (Core culture) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกกลุ่มหรือในทุกสังคมของ

มนุษย์ และเป็นตัวก่อให้เกิดค่านิยม การรับรู้ ความอยากได้ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งเหล่าน้ี
เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่กันและกันมา และด้วยเหตุที่แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมหลักเป็นของ
ตนเอง ผลคือพฤติกรรมการซื้อของมนุษย์ในแต่ละสังคมก็จะแตกต่างกันไป 

      อนุวัฒนธรรม (Subculture)  หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่รวมกันเข้าเป็น
สังคมกลุ่มใหญ่ สามารถจําแนกอนุวัฒนธรรมออกเป็น 4 ลักษณะ คือ อนุวัฒนธรรมทางเช้ือชาติ 
(Ethnic subculture) อนุวัฒนธรรมตามท้องถิ่น (Regional subculture) อนุวัฒนธรรมทางอายุ 
(Age subculture) อนุวัฒนธรรมทางอาชีพ (Occupational subculture) 

ช้ันทางสังคม (Social class) หมายถึง คนจํานวนหน่ึงที่มีรายได้ อาชีพ การศึกษา หรือชาติ
ตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเหมือนกัน โดยช้ันทางสังคมของผู้บริโภคท่ีอยู่ในสังคมจะมี
ลักษณะ ดังน้ี (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 

1. ผู้บริโภคท่ีอยู่ในช้ันเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน 
2. สถานภาพของผู้บริโภคจะสูงหรือตํ่า ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับว่าจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในช้ันทาง

สังคมระดับใด 
3. ช้ันทางสังคมของผู้บริโภคถูกจัดกลุ่มและลําดับความสูงตํ่าโดยตัวแปรหลายตัว เช่น 

อาชีพ รายได้ ความมั่งค่ังรํ่ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็นต้น 
 
ปัจจัยทางสังคม (Social factors)  
   ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีมากมาย ได้แก่ (คํานาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
      กลุ่มอ้างอิง (Reference group) กลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนใด หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่ง

ผู้บริโภคคนน้ัน ยึดถือหรือไม่ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการบริโภคหรือไม่บริโภคตาม โดยที่ผู้บริโภค
คนน้ันจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็ได้ 

      ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครัวหน่ึง ๆ ประกอบด้วยพ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่
ละคนในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสําคัญในพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และยังมีผลการวิจัยที่ยืนยัน
ว่าครอบครัวเป็นองค์กรซื้อที่สําคัญที่สุดในสังคม 
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      บทบาทและสถานภาพของบุคคล (Role and status) โดย บทบาท หมายถึง การทํา
ตามหน้าที่ที่สังคมกําหนดไว้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมหลายหน่วย ส่วน สถานภาพ หมายถึง 
ฐานะ ตําแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม บุคคลทุกคนย่อมมีสถานภาพได้หลายอย่าง 
มากบ้างน้อยบ้าง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นรัฐมนตรี เป็นนักการเมือง เป็นปลัดกระทรวง เป็น
นักศึกษา ฯลฯ สถานภาพเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมหน่ึงๆ กําหนดขึ้นเป็นบรรทัดฐานสําหรับกระจาย
อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิก  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors)  
   ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีสําคัญ  ๆได้แก่ (คํานาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
   อายุ (Age) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไป

ตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวัยทารกหรือวัยเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มาให้
บริโภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยู่ในวัยรุ่นบุคคลจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ลับหลังพ่อแม่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่มีรายได้เป็นของตนเอง อํานาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สุด 
ต่อเมื่อเข้าสู่วัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ญาติพ่ีน้อง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามา
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีก 

   วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) หมายถึง รอบแห่งชีวิตครอบครัว นับต้ังแต่
การเร่ิมต้นชีวิตครอบครัวไปจบลงที่การสิ้นสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิตครอบครัว
ผู้บริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันออกไป วัฏจักรชีวิตครอบครัวของบุคคลแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่   ระยะที่ยังเป็นหนุ่มสาวและโสดแยกตัวจากบิดามารดามาอยู่อย่าง
อิสระ ระยะที่ก้าวเข้าสู่ชีวิตครอบครัว ระยะที่ก่อกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร ระยะที่บุตรแยกออกไปต้ัง
ครอบครัวใหม่ ระยะสิ้นสุดชีวิตครอบครัว (Michael, 2012) 

   อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําให้ต้องบริโภค
ผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา หาก 
ขับรถด้วยตนเองอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทําให้ต้องบริโภคบริการของพนักงานขับรถ พนักงานส่ง
เอกสารต้องการความคล่องตัวในการปฏิบัติงานหากใช้รถยนต์ย่อมบังเกิดความล่าช้าเพราะการจราจร
ติดขัดจึงต้องบริโภครถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

   รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายได้ส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคลที่ถูกหักภาษีแล้ว (Disposable income) 
หลังจากถูกหักภาษี ผู้บริโภคจะนําเอารายได้ส่วนหน่ึงไปเก็บออมไว้และอีกส่วนหน่ึงไปซื้อผลิตภัณฑ์
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อันจําเป็นแก่การครองชีพเรียกว่า Disposable income และรายได้ส่วนน้ีน่ีเองที่ผู้บริโภคจะนําไปซื้อ
สินค้าประเภทฟุ่มเฟือย 

   รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life styles) หมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงิน และใช้เวลา 
ของบุคคลคนน้ัน ซึ่งแสดงออกมาให้ปรากฏซ้ําๆ กัน ในสี่มิติต่อไปนี้ คือ มิติทางด้านลักษณะประชากร
ที่ประกอบกันเข้าเป็นตัวคนคนนั้น (Demographics) กิจกรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม (Activities) 
ความสนใจที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Interest) และความคิดเห็นที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Opinion)  
 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors)  
   ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่       

(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
   การจูงใจ (Motivation) โดยทั่วไปหมายถึง การชักนําหรือการเกลี้ยกล่อมเพ่ือให้บุคคล

เห็นคล้อยตาม สิ่งที่ใช้ชักนําหรือเกลี้ยกล่อมเรียกว่าแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึงพลังที่มีอยู่ในตัว
บุคคลแล้ว และพร้อมที่จะกระตุ้นหรือช้ีทางให้บุคคลกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของบุคคลน้ัน 

   การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือสิ่งเร้า
เข้ามาจัดระเบียบและทําความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือ จากนั้นจึงมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง การท่ีผู้บริโภคสองคนได้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน แต่
มีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกัน เป็นเพราะการรับรู้นี่เอง นักการตลาดพึงเข้าใจว่าในชีวิตประจําวัน
ของผู้บริโภคจะตกอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้ามากมาย และผู้บริโภคสามารถจะเลือกรับได้ สามารถจะ
บิดเบือนได้ และสามารถท่ีจะเลือกจดจําเอาไว้ได้ การส่งสิ่งเร้าดังเช่น การโฆษณา ออกไป จึงต้อง  
โดดเด่น ชัดเจน และจําง่าย จึงจะทําให้ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางที่ประสงค์ 

   การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้มี
ประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผู้บริโภคหากมีประสบการณ์มาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ใด
สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ความอยากได้ของเขาได้ดี เมื่อตกอยู่ใน
ภาวะที่ความต้องการหรือความอยากได้อย่างเดิมแสดงอิทธิพลออกมาอีก ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์
เดิมไปบริโภคอีก 

   ความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) ความเช่ือเป็นลักษณะที่แสดงถึง
ความรู้สึกนึกคิดที่จะเป็นไปได้ อันเป็นจุดมุ่งหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็
ได้ ความเช่ือน้ีอาจเกิดจากความรู้ ความคิดเห็น หรือศรัทธาและอาจมีอารมณ์ความรู้สึก หรือความ
สะเทือนใจ เข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่ก็ได้ 
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   ความเช่ือ เป็นตัวก่อให้เกิดจินตภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นในหมู่ผู้บริโภค ถ้าหากปรากฏว่า
ผู้บริโภคมีความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ย่อมเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะต้องทําการรณรงค์
เพ่ือแก้ไขความเช่ือให้ถูกต้องด้วยกลวิธีต่างๆ 

   ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลน้ัน โดยอาจแสดงออกในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยก็ได้ ทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึงน้ัน มีธรรมชาติที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงยาก แทนที่จะ
เปลี่ยนทัศนคติ นักการตลาดจึงควรใช้วิธีปรับข้อเสนอให้สอดคล้องกับทัศนคติแทน 
    จากการศึกษาของ พรภัทร อินทรวรพัฒน์, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
(2557) ถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของนักศึกษา พบว่านักศึกษาก่อหน้ีสินจาก
อิทธิพลของรายได้คาดการณ์หลังสําเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือค่าครองชีพ ความคาดหวังใน
อรรถประโยชน์จากการศึกษา พฤติกรรมแบบบริโภคนิยม ทัศนคติต่อสภาวะเศรษฐกิจ ความกดดัน
ทางการเงิน รายได้ของครอบครัว ทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ีสิน อํานาจซื้อของนักศึกษาทั้ง
ทรัพย์สิน ปริมาณเงินออมโดยรวมและรายได้ต่อเดือนตามลําดับ ดังน้ันในการศึกษาความต้องการถือ
เงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
เก็บรวบรวมข้อมูลในนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพฤติกรรมการบริโภคดังที่กลา่ว
มา จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเก่ียวกับการจัดการทางการเงินและขาดความตระหนักรู้
ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
5. ทฤษฎีความต้องการ 

คอทเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong, 2002) กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์
เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจ
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะ 
ตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําใน
ช่วงเวลาน้ัน ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 
โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
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ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการลําดับตํ่าสุดและเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ และเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายและการดํารงชีวิตได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น้ําด่ืม อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน ความต้องการ
ทางเพศ ฯลฯ หากบุคคลมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหาร
และที่พักอาศัย เขาจะมีกําลังที่จะทํางานต่อไป และการมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม เช่น 
ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการใน
ลําดับน้ีได้ 

ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความ
ต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจเช่น ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม อันตรายต่างๆจากการบริโภค ความมั่นคงในการทํางาน ในชีวิตและสุขภาพ และการ
เดินทางท่องเท่ียว การสนองความต้องการน้ีต่อบุคคล ทําได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและ
สุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน 
เป็นต้น รวมท้ังบุคคลมีความปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมท่ีมีความเป็นระเบียบ แต่ละบุคคลทราบถึง
ข้อจํากัดหรือขอบเขตของพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงาน
แล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพ่ือน การมีโอกาสเข้าสมาคม
สังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่ม และความต้องการให้
บุคคลอ่ืนยอมรับในความสําคัญของตนเอง 

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทางสังคมของบุคคล
ได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้าง 
การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ความ
ต้องการเหล่าน้ีได้แก่ ยศ ตําแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานท่ีท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 

ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุด
ของตนเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึนในอาชีพและการงาน เป็นต้น 

มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่าน้ีออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(Deficiency needs) เป็นความต้องการระดับตํ่า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความ
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ปลอดภัย อีกกลุ่มหน่ึงเป็น ความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Growth needs) ได้แก่ความ
ต้องการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็นความ
ต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับตํ่าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล ส่วนในด้านความต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง 

มาสโลว์กล่าวว่า ความต้องการของบุคคลอาจเกิดข้ึนได้พร้อมๆกันหลายขั้นตอน แต่ละบุคคล
จะพยายามตอบสนองความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือที่มากที่สุดก่อน เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ความจําเป็นในสิ่งน้ันก็จะหมดไป 
 นอกจากความต้องการ 5 ขั้นน้ี มาสโลว์ได้เพ่ิมความต้องการซึ่งมีความสําคัญต่อภาวะจิตอีก    
2 ขั้นได้แก่ 1) ความต้องการที่จะได้ทราบและได้เกิดความเข้าใจ (The Need to know and 
Understand) ทําให้มนุษย์มีพฤติกรรมแสวงหาคําตอบ เพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น         
2) ความต้องการความสวยงาม (The Need for Aesthetic Satisfaction) ทําให้มนุษย์มีพฤติกรรม
แสวงหา สร้างสรรค์และธํารงรักษาสิ่งสวยงาม ช่ืนชมส่ิงสวยงามท้ังที่เป็นธรรมชาติและศิลปะตามรสนิยมของตน 
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
 

5.2 ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation) 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ต้ังสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่า พลังทางจิตวิทยามี

ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําที่ไม่ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก  

การแสวงหาความพึงพอใจของบุคคลโดยจะกระทําสิ่งใดๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยง 
ไม่กระทํา ในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบากโดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ี
ได้ 3 ประเภท คือ (อารี ลือกลาง, 2555) 

   ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism)  
      เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุข

ส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 
   ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism)  
      เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัวแต่ไม่จําเป็นว่า

การแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป 
   ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism)  
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      ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หน่ึงด้วย 

   ฟรอยด์พบว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยความคิดพ้ืนฐาน 3 ระดับ ได้แก่ อิด (Id)  
อีโก้หรืออัตตา (Ego) และซูเปอร์อีโก้หรือธิอัตตา (Superego) สามารถสรุปประเด็นได้ดังภาพที่ 13  
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
 

 
            
       

       ภาพที่ 13 ความคิดพ้ืนฐาน 3 ระดับที่ควบคมุพฤติกรรมของมนุษย์ตามทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ 
 
อิด (Id) เป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ประกอบด้วยลักษณะทางจิตทุกอย่างที่มีมา

แต่กําเนิด เป็นแหล่งพลังทางจิต (Psychic energy) รวมถึงพลังทางเพศ ที่ฟรอยด์เรียกว่า ลิบิโด 
(Libido) รวมท้ังสัญชาตญาณต่าง ๆ ด้วย อิดเป็นส่วนที่ไม่มีเหตุผล (Irrational) และทํางานตามหลัก
ความพอใจ (Pleasure principle) เนื่องจาก อิดจะไม่ทนทานต่อการเพ่ิมพลังงานที่เกิดจากความ
กดดัน ดังน้ัน เมื่อมีความเครียด อิดจําเป็นต้องขจัดความเครียด โดยใช้หลักแห่งความพอใจ 
(Pleasure principle) เพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด การทํางานของอิดประกอบด้วย 2 กระบวนการ 
คือ ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex action) ซึ่งเกิดโดยอัตโนมัติและมีมาต้ังแต่เกิด เช่น การจาม การ
กะพริบตา เป็นต้น ส่วนกระบวนการที่สอง คือ กระบวนการปฐมภูมิ (Primary process) เป็น
ปฏิกิริยาทางจิตที่พยายามลดความตึงเครียด โดยการวาดมโนภาพของวัตถุ เป็นการเคลื่อนย้ายความ
ตึงเครียด วิธีนี้เป็นการชะลอความตึงเครียดเท่าน้ัน ไม่สามารถขจัดความตึงเครียดได้จริง 

อิด (Id)

อีโก้ (Ego)
ซูเปอร์อีโก้ 

(Superego)
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อีโก (Ego) เป็นส่วนของจิตที่เกิดจากความต้องการ ที่จะตอบสนองความต้องการตามโลก
แห่งความเป็นจริง อีโกเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ อย่างมีเหตุผลและตาม
ความเป็นจริง อีโกจึงทํางานบนฐานแห่งความเป็นจริง (Reality principle) ซึ่งเป็นกระบวนการ   
ทุติยภูมิ (Secondary process) โดยพยายามควบคุมอิด (Id) ให้อยู่ในร่องในรอย 

ซูปเปอร์อีโก (Superego) เป็นความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดข้ึนภายในใจของบุคคล เป็นมโนธรรม
ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี และอุดมคติของสังคม ที่บุคคลได้รับถ่ายทอดจากพ่อแม่ 
ซุปเปอร์อีโกจึงทําหน้าที่อยู่บนฐานของอุดมคติ มีเป้าหมายท่ีจะควบคุมหรือยับย้ังแรงกระตุ้นจากอิด 
และหว่านล้อมให้อีโกเปลี่ยนเป้าหมายแห่งความเป็นจริงเป็นคุณธรรม ตลอดจนพยายามเหน่ียวนําให้
เกิดความสมบูรณ์ในตนเอง 

โดยปกติบุคคลจะไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นๆ จะมี
ความคิดพ้ืนฐานสว่นใดที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด ตัวอย่างเช่น การท่ีบุคคลๆหน่ึงเปล่ียนรถยนต์คันใหม่ที่มี
รูปทรงปราดเปรียว และราคาแพงด้วยเหตุผลว่าเพราะต้องการความปลอดภัยในการขับขี่ แต่ลึกลงไป
บุคคลนั้นๆ อาจต้องการแสดงให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ดังน้ันแรงจูงใจทั้ง 3 ระดับจึงมี
ความสําคัญโดยเฉพาะในด้านการตลาด เพ่ือทําให้ทราบลึกลงไปถึงสาเหตุหรือสิ่งจูงใจท่ีแท้จริงใน
ความต้องการของการเลือกซื้อเพ่ือการบริโภค 

 
6. ทฤษฎีเก่ียวกับการออม 

สุขใจ นํ้าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และสมนึก วิวัฒนะ (2557) ให้ความหมายของเงิน
ออมไว้ว่ารายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอย
ออกไปน้ีเรียกว่าเงินออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อบุคคลน้ันมีรายได้มากกว่าการใช้จ่าย ดังน้ัน
การท่ีจะเพ่ิมเงินออมให้แก่บุคคลอาจทําได้โดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายได้ให้มากข้ึนด้วยการ
ทํางานมากข้ึนใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษหรือปรับปรุงงานที่ทําอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้
สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากน้ันควรลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายที่จําเป็นและเหมาะสมก็จะทําให้มี
การออมเกิดขึ้นได้เหมือนกัน 

ความสําคัญของการออม คือเงินออมเป็นปัจจัยที่จะทําให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกําหนดไว้ใน
อนาคตบรรลุจุดประสงค์ นอกจากน้ีเงินออมยังใช้สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วยดังน้ันบุคคลควรมีการออมอย่างสมํ่าเสมอในชีวิต ซึ่งระดับของ
การออมของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างไปตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล กล่าวคือเป้าหมายย่ิงสูงระดับ
การออมก็ย่ิงสูงตามไปด้วย 
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6.1 ทฤษฎีการออม (Saving Theory) 
   การออมหรือการออมทรัพย์ เมื่อพิจารณาการออม (Saving) กับกระแสรายได้และรายจ่าย

แล้ว จะเห็นได้ว่าการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้
สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเรือนอย่างมาก เน่ืองจากเมื่อครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว นําไปหัก
ภาษีออก รายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได้ที่ครัวเรือนสามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะ
จัดสรรรายได้ ส่วนนี้ไปใช้เพ่ือการบริโภคส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออม
เงินส่วนที่เหลือน้ีว่า "การออมทรัพย์" หากพิจารณาดูจะพบว่าการออมเปรียบเป็นส่วนร่ัวของวงจรการ
หมุนเวียนของกระแสรายได้ ซึ่งเป็นผลให้กระแสรายได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงมีค่าไม่เท่ากับ
กระแสรายจ่ายในช่วงเวลาน้ัน โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่สามารถ
จับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่าย และปริมาณการออมได้ ดังน้ี (สุขใจ นํ้าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และ   
สมนึก วิวัฒนะ, 2557) 

 
   Y = C + S        
 

Y คือ รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
C คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค 
S คือ ปริมาณการออม 

 
6.2 การออมกับทฤษฎีการบริโภค 
      การออมมีความเก่ียวข้องกับทฤษฎีการบริโภคอย่างใกล้ชิด สามารถวิเคราะห์ตามแนว

ทฤษฎีได้ดังน้ี (พันธรักษ์ รัตนวิชัย, 2550) 
      ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้สมบูรณ์ (Absolute income hypothesis) 
         ตามแนวคิดของจอห์น เมนาด เคนส์ (John Maynard Keynes) กล่าวว่าการบริโภค

ถูกกําหนดโดยรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้ว (Disposable Income) โดยอธิบายว่า การใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคจะผันแปรโดยตรงกับรายได้สุทธินั่นคือถ้ารายได้เพ่ิมขึ้น ปริมาณการบริโภคก็จะเพ่ิมขึ้น 
ในทางตรงข้ามหากรายได้ลดลง ปริมาณการบริโภคก็จะลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของการบริโภคจะน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้เสมอ โดยมีค่าเป็นบวกและน้อยกว่า  
1 เสมอ ซึ่งสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและรายได้ในรูปของสมการบริโภค คือ (พันธรักษ์ 
รัตนวิชัย, 2550) 

 

                                             C = a + bYd 
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โดยกําหนดให้ 
C      คือ  การบริโภคท่ีแท้จริง (Real consumption expenditure) 
a      คือ  การบริโภคท่ีไม่ขึน้อยู่กับรายได้ (Autonomous consumption > 0) 
bYd  คือ  รายได้สุทธิที่แท้จริง (Real disposable income) 
 

ในการวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน มีความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในด้านการบริโภค และภาษีสังคม ซึ่ง
ผลต่างของรายรับและรายจ่ายทั้งหมด เป็นรายได้ส่วนบุคคลที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าภาษีสังคมของ
แต่ละบุคคล ซึ่งก็คือเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) อีกนัยหน่ึงคือ
เงินที่นักศึกษาสามารถเก็บออม (Saving : S) ได้นั่นเอง 

 
7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ 

กนกรัตน์ เอ่ียมอรุณวรรณ (2551) ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
และการใช้เวลาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าค่าใช้จ่าย
และการใช้เวลาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถแบ่ง
ค่าใช้จ่ายออกเป็น 1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดํารงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านต่างๆได้แก่ อาหาร
และน้ําด่ืม เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ที่พักอาศัย สุขภาพพลานามัย ยานพาหนะ การสื่อสาร 2) ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการศึกษาประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆได้แก่ การศึกษา การศึกษานอกหลักสูตร 
กิจกรรมของคณะและชมรม รวมทั้งด้านบันเทิงและพักผ่อน 

เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน
นําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ และการ
เปิดรับข่าวสาร ในกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันนําเข้าจาก
ต่างประเทศ จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง     
18 - 22 ปีบริบูรณ์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ที่ 8,000 - 100,000 บาท         
พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ และเคยท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยท่ีเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้า
แฟช่ันนําเข้าจากต่างประเทศมากกว่าเพศชาย ตรายี่ห้อเสื้อผ้าแฟช่ันนําเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับแรกคือ Esprit สถานที่ที่ไปซื้อบ่อยที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่จะซื้อ
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สินค้าเดือนละ 1 - 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะซื้อ 1 - 2 ช้ิน เป็นเงินประมาณ 1,001 - 5000 บาท โดยที่
วัยรุ่นจะเป็นผู้ ตัดสินใจเลือกซื้อเองมากที่สุด สาเหตุที่ทําให้ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่นนําเข้าจาก
ต่างประเทศมากที่สุด คือ แบบหรือดีไซด์ของเสื้อผ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และจะมีการซื้อ
มากที่สุดในช่วงที่สินค้าลดราคา 

กาญจนา บุญภักด์ิ (2551) ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินกองทุนให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2551 จํานวน 216 คน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่าย
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียน้อยคือ ด้านค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และด้านค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียน ตามลําดับ    
ส่วนด้านค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียน พบว่าคล้ายกันทั้งเพศชายและเพศหญิง 
คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิงและพักผ่อน รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่ายที่นําไปช่วยเหลือครอบครัว และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

มาริสา จันทร์ฉาย (2552) ศึกษาพฤติกรรมบริโภคนิยม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
บริโภคนิยมและผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมบริโภคนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จํานวน 400 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคนิยมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาการบริโภคแต่ละแบบพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมบริโภคสินค้าทั่วไปอยู่ใน
ระดับสูง ขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภคตามความเคยชิน ความหลากหลาย แบบทนัทีและแบบแบรนด์เนม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมบริโภคนิยมพบว่า เพศ 
รายได้ที่นักศึกษาได้รับต่อเดือน ค่านิยมแฟช่ัน การอบรมเลี้ยงดู รายได้ของผู้ปกครองและการบริโภค
สื่อมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมบริโภคนิยม ในด้านผลกระทบที่เกิดจาก
พฤติกรรมบริโภคนิยมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับตํ่า โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษามีผลกระทบด้านการเงินสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านครอบครัว 
ตามลําดับ นอกจากนี้พบว่าค่านิยมในการเลียนแบบ ค่านิยมแฟช่ัน ค่านิยมคุณภาพของสินค้าและ
ค่านิยมรูปแบบของสินค้า ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของนักศึกษา 

มุสลินท์ โต๊ะกานิ (2552) ทําการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีปัญหาการเรียนภาคทฤษฏี การสอบรายวิชา และปัญหาการเงิน 
คิดเป็นร้อยละ 69.6, 57.8 และ 47.5 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละช้ันปี พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 
1 มีปัญหาการเรียนภาคทฤษฏีเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ปัญหาการเงิน และปัญหาในการสอบ
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 58.9, 50.5 และ 49.5 ตามลําดับ ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีปัญหาการเรียน
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ภาคทฤษฏี การสอบรายวิชา และปัญหาการเงิน คิดเป็นร้อยละ 79.4, 78.5 และ 46.7 ตามลําดับ 
สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีปัญหาการเรียนภาคทฤษฏี การเรียนภาคปฏิบัติ และปัญหาในการสอบ
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 63.9, 55.7 และ 51.5 ตามลําดับ และพบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีปัญหาการ
เรียนภาคทฤษฏีเป็นลําดับแรก คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา คือ ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติและ
ปัญหาการเงิน คิดเป็นร้อยละ 55.9 และ 52.5 ซึ่งนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ที่มีปัญหาการเงินเน่ืองจากส่วนใหญ่รายได้ของครอบครัวอยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทั้งในด้านการเรียน ค่าใช้จ่ายในการทํา
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว เน่ืองจากนักศึกษากําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีการใช้
จ่ายเก่ียวกับเรื่องการแต่งตัว และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งค่านิยมของวัยรุ่นที่ยึดติดกับ
วัตถุนิยม จึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินขึ้น โดยจากผลการศึกษาพบว่ามีนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กระทรวงการคลัง (กยศ.) เป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 
67.04  

ภาวินีย์  ธนาอนวัช (2552) ทําการศึกษาโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาค
ปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ประจําปีการศึกษา 2552 พบว่ารายได้/รายรับของนักศึกษา
แบ่งออกเป็นรายได้ประจําที่ไม่ต้องใช้คืน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงินจากบิดา/มารดา ร้อยละ 80.7 โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001 - 3,000 คิดเป็นร้อยละ 31.6 สําหรับรายได้ประจําที่ต้องใช้คืน พบว่ามี
นักศึกษา ร้อยละ 46.8 มีการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา รายได้จากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษามีนักศึกษา  
ร้อยละ 40.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,001 - 2,000 บาท  ส่วนรายได้จากทุนการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาร้อยละ 71.3 ไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ และนักศึกษาร้อยละ 61.1 ไม่ได้ทํางานพิเศษเพ่ือ
นํามาเป็นรายได้เสริม การศึกษาในด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาจําแนกเป็น 1) ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกับการศึกษา ประกอบด้วยค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3  เสียค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนเรียนต่อ 1 ภาคการศึกษา  7,001 - 10,000  บาท  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตําราและ
เอกสารประกอบการเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าจัดทํารายงาน  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้บริการ Internet โดยเฉลี่ยตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน 2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการศึกษาประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักอาศัย นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ  55.0  ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักอาศัย ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นักศึกษาร้อยละ 49.1 มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า 2,000 
บาทต่อเดือน ค่าเคร่ืองแบบทางการศึกษาและค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือร้อยละ 64.3 มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า 
500 บาทต่อเดือน 3) ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเป็นครั้งคราวประกอบด้วย ค่าเดินทางไป-กลับภูมิลําเนา 
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ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพักผ่อนบันเทิง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 และ 
63.7 มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน  

นอกจากน้ีการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปกติ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ร้อยละ  64.6  มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือของใช้จะเกิดจากความ
จําเป็นต้องใช้มากที่สุด ร้อยละ 87.4 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ นิสัยฟุ่มเฟือยของตนเอง 
ร้อยละ 34.5   ในช่วงหลังเวลาเลิกเรียน นักศึกษามักจะพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนหรือทํารายงานก่อน
กลับบ้านร้อยละ 31.9 และร้อยละ 30.7 กิจกรรมที่นักศึกษาทําในเวลาว่าง คือชอบดูหนังฟังเพลง อยู่
ที่บ้านและหอพักมากที่สุด ร้อยละ 43.0 นักศึกษาไม่ชอบเที่ยวแหล่งบันเทิงยามค่ําคืน ร้อยละ 45.0  
และนักศึกษาที่เที่ยว นานๆ ครั้ง ร้อยละ 44.7 นักศึกษาชอบรับประทานอาหารข้างทางมากที่สุด  
ร้อยละ 45.9 สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได้รับจากผู้ปกครองคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 36.0 

วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มันประเสริฐ (2552) พบว่าครัวเรือนต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะในผู้ที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันการมีงานทําในอนาคต   
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน      
ปี 2557 พบว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาของครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 1.7 รองจากค่าอาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบ ค่าที่อยู่อาศัยและ
เครื่องใช้ภายในบ้านการเดินทางและยานพาหนะ ของใช้ส่วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้าและการ
สื่อสาร ตามลําดับ 

วิกานดา ปกปิงเมือง (2552) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 390 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ที่
ได้รับจากผู้ปกครอง 3,001 - 4,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 301 - 600 
บาทต่อเดือน ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันที่มีราคา 101 - 200 บาทต่อช้ิน ส่วนใหญ่ประเภทของเสื้อผ้าแฟช่ันที่
เลือกซื้อ ได้แก่ เสื้อยืด ทีเช้ิต/เสื้อยืด เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันที่มีสีขาวและสีดํามากกว่าสีอ่ืนๆ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากการเดินดูตามร้านขายเสื้อผ้าเอง บุคคลที่ให้คําปรึกษาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน
และไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันด้วยคือ เพ่ือน แต่มีการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันเอง ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน
บ่อยที่สุดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และในวันที่ว่าง/สะดวก โดยซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันเฉลี่ย 2 คร้ังต่อเดือน 
เฉลี่ย 2 ช้ินต่อครั้ง เหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันในแต่ละครั้ง คือซื้อตามความชอบและรสนิยม และ
เหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแต่ละช้ินคือ แบบเสื้อผ้าแฟช่ันถูกใจ 

สมภพ สคุนธสรรพ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ต่อการซื้อเคร่ืองประดับ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กําลังศึกษาอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,501 - 7,500 บาท 
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ส่วนใหญ่มีความสนใจซื้อและตัดสินใจในการซื้อด้วยตัวเอง โดยมีเหตุผลในการซื้อคือ ซื้อเพ่ือใช้เอง 
และซื้อให้แก่บุคคลอ่ืน เหตุผลในการซื้อใช้เองคือ เป็นความชอบส่วนตัวโดยซื้อเมื่อต้องการซื้อ/พบ
สินค้าถูกใจมากที่สุด โดยมีความถี่ในการซื้อเครื่องประดับ 1 คร้ังต่อ 2 เดือน โดยราคาเฉลี่ยที่ซื้อมาก
ที่สุดในแต่ละครั้งประมาณ  101 - 500 บาท ปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ รูปแบบของสินค้า 

สิรินุช คําบุญเรือง (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
ที่กู้เงินเพ่ือการศึกษา พบว่ามีนักศึกษาที่กู้เงินเพ่ือการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 ราย ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง และกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ           
มีผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมาจากเงินกู้เพ่ือการศึกษา 
และนักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001 - 6,000 บาท รวมถึงทรัพย์สินของนักศึกษาที่มี
มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ โดยพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาที่กู้เงินเพ่ือการศึกษาจําแนกเป็น 
6 หมวดค่าใช้จา่ยได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคและการบริโภค ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะและการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ณัฐพร ตรรก์ชูวงศ์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายเงินของ
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์) จํานวน 187 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
มีอายุระหว่าง 21 - 24 ปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากบิดาและมารดา โดยรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่
ไม่มีการวางแผนในการใช้จ่าย 

กฤษณา คําเคร่ือง (2555) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาหญิงในจังหวัดลําปาง
ในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน จํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง ตํ่ากว่า 4,000 
บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันอยู่ระหว่าง 301 - 600 บาท ประเภทเสื้อผ้าที่
นิยมซื้อเป็นประจํา คือ เสื้อยืดทีเช้ิต/เสื้อยืด กางเกงขายาว/กางเกงบูติก และเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่นิยม
ซื้อคือชุดกีฬา ราคาเสื้อผ้าแฟช่ันที่ซื้อเฉล่ียต่อช้ิน อยู่ระหว่าง ราคา 100 - 199 บาท จํานวนการซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันครั้งละ 2 ช้ิน เหตุผลที่ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแต่ละครั้งคือ ซื้อตามความจําเป็น/โอกาสเช่น มี
การเดินทาง ท่องเที่ยว ไปงานต่าง ๆ ในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแต่ละคร้ังจะตัดสินใจด้วยตนเอง 
ช่วงเวลาในการซื้อเส้ือผ้าแฟช่ันคือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันที่ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันคือแล้วแต่วันว่าง/
สะดวก จํานวนคร้ังในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 2 คร้ังต่อเดือน 

สุรพี หมื่นประเสริฐดี (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตามกระแส
นิยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 15 - 35 ปี 
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ที่เคยซื้อสินค้าตามกระแสนิยมต่าง ๆ และอยู่อาศัยหรือทํางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 
400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 25 ปี สถานภาพโสดระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ตนเองเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท     
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 61,000 - 80,000 บาท บริโภคสินค้าตามกระแสนิยมประเภท
ขนม/อาหาร ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมจํานวน 1 - 2 คร้ังต่อปี ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมจํานวนเงิน 
501 - 2,000 บาท ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมที่ร้านค้าในย่านช็อบป้ิง บุคคลที่มีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจคือ เพ่ือน และในอนาคตต้ังใจจะซื้อสินค้าตามกระแส ส่วนค่านิยมในการบริโภค ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่านิยมแฟช่ันและค่านิยมการเลียนแบบตามลําดับ และอิทธิพลของบุคคล
รอบข้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตามกระแสนิยม ได้แก่ ปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ ด้านอิทธิพล
ของชุมชนและสังคม ด้านอิทธิพลของเพ่ือน ด้านอิทธิพลของวัฒนธรรม ด้านอิทธิพลของครอบครัว
ตามลําดับ 

ณัฐพร สายโกสุม (2556) ศึกษาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 200 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 22 - 23 ปี มีรายได้เฉลี่ย 5,434 บาทต่อเดือน แหล่งรายได้หลักมาจากผู้ปกครองสูงถึง   
ร้อยละ 87 สินค้าฟุ่มเฟือยที่นักศึกษาบริโภคส่วนใหญ่ได้แก่ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสําอาง อุปกรณ์
เทคโนโลยี และเพ่ือความบันเทิง ทั้งน้ีในเรื่องของการบริโภคสินค้าและ/หรือบริการท่ีฟุ่มเฟือยมักเป็น
เร่ืองของรสนิยมและความช่ืนชอบส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ 

ภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) ทําการวิจัยเชิงสํารวจ ในตัวอย่างขนาด 384 คน พบว่าค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและการสื่อสารเป็นค่าใช้จ่ายสูงที่สุดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีค่าเฉลี่ย 13,137.43 บาทต่อเดือน รองลงมาคือค่าใช้จ่ายที่ไม่
เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคมีค่าเฉล่ีย 10,392.68 บาทต่อเดือน ในส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า
อิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางจิตวิทยาต่างมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายทุกหมวด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน
อิทธิพลทางสังคมบางประการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม หมวดค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล หมวดเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล และหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค 
ส่วนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 
และหมวดบันเทิง การอ่านหนังสือ กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 

วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ และ ปกรณ์ พ่ึงเนตร (2557) กล่าวว่ามีจํานวนผู้กู้ยืมทุกกลุ่มทั้งสิ้น 
4,366,959 คน จํานวนเงินที่ให้กู้ยืม 453,815,971,492 บาท ปัจจุบันพบว่ามีนักศึกษาผิดชําระหน้ี 
กยศ. เมื่อถึงกําหนดเป็นจํานวนมากถึง 2,758,510 ราย รวมถึงมีผู้กู้ที่ค้างชําระหน้ีจํานวน 1,747,906 ราย ซึ่ง
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จัดเป็นปัญหาที่สําคัญ โดยในจํานวนผู้กู้ที่ค้างชําระหน้ีน้ัน ถูก กยศ. ดําเนินคดีแล้ว 590,657 ราย    
อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 108,765 ราย นอกจากน้ี ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ (2558) กล่าวว่า
สาเหตุสําคัญของผู้ที่ไม่มาชําระหน้ี ลําดับแรกคือ ไม่มีงานทํา ไม่มีเงิน ถัดมาคือ มีเงิน มีงานทํา แต่
ต้ังใจไม่มาชําระหนี้ ซึ่งสถิติสาขาที่มีผู้ค้างชําระมากที่สุดคือ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ อยู่ท่ีประมาณ 72% โดยกลุ่มสาธารณสุข พยาบาล 57% และกลุ่มแพทย์ 51% 
เป็นที่น่าตกใจคืออาชีพแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีงานทําแน่นอน กลับไม่ยอมชําระหน้ี  
 ภูเบศร์ สมุทรจักร และ มนสิการ กาญจนะจิตรา (2557) ทําการศึกษาระดับของพฤติกรรม
บริโภคนิยม โดยแบ่งออกเป็นการบริโภค 4 ลักษณะได้แก่ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินวัย การบริโภคเพ่ือ  
โอ้อวด การซื้อโดยขาดการไตร่ตรอง และความเป็นวัตถุนิยมของวัยรุ่น รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมเหล่าน้ัน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง จากกรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดตัวแทนของแต่ละภูมิภาค จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 58 มีผลการเรียนระหว่าง 2.51 - 3.50 ในจํานวนน้ี ร้อยละ 64 ได้รับ
เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากผู้ปกครองเป็นรายวัน ร้อยละ 24 รับเป็นรายสัปดาห์ และร้อยละ 12 รับเป็น
รายเดือน สําหรับผู้ที่ได้รับค่าใช้จ่ายเป็นรายวันน้ัน ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท     
ผู้ที่ได้รับเป็นรายสัปดาห์ส่วนใหญ่ได้รับสัปดาห์ละ 500 - 1,599 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับเป็นรายเดือนน้ัน 
ส่วนใหญ่จะได้รับเดือนละ 1,500 - 5,000 บาท และยังพบว่ามี 12 รายที่ได้รับเดือนละ 1,000 - 15,000 บาท 
เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของเงินที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 66 ตอบว่าพอดี ร้อยละ 20 ตอบว่าเกินพอ ร้อยละ 13 ตอบว่าไม่เพียงพอ และร้อยละ 1 
ตอบว่าไม่ทราบ นอกจากน้ียังพบว่า ร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีการออม ร้อยละ 37    
มีการออมเป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 15 ออมเป็นรายเดือน ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคนิยมทั้ง 4 
ลักษณะได้แก่ การซื้อแบบขาดการไตร่ตรอง ความเป็นวัตถุนิยม การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินวัย และการ
ซื้อเพ่ือโอ้อวดของวัยรุ่น พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.72, 2.90, 2.68 และ 2.76 ตามลําดับ จากมาตรวัด
ที่มีคะแนนสูงสุด 5 ซึ่งจะเห็นว่าคะแนนพฤติกรรมการบริโภคนิยมของวัยรุ่นอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 
4 รายการ โดยท่ีคะแนนความเป็นวัตถุนิยมอยู่ในระดับที่สูงกว่าพฤติกรรมการบริโภคนิยมแบบอ่ืนๆ 
เล็กน้อย และการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินวัยมีคะแนนตํ่าสุด 

อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  
225 คน พบว่าในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง  20 - 24 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ ได้รับเงิน
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สนับสนุน 5,001 -10,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต้ังแต่ 20,001 ขึ้นไป พฤติกรรม
การใช้จ่ายพบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าเดินทางไปกลับ
มหาวิทยาลัย ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ของใช้ส่วนตัว) ค่าพักผ่อนหย่อนใจ และค่ารักษาพยาบาล รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ียังมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักและอาหาร 2,001 
- 3,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษา 1,001 - 2,000 บาทต่อเดือน 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นประชากรที่สําคัญที่
ผู้วิจัยสนใจทําการศึกษา ซึ่งดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมทุนนิยม มีพฤติกรรมบริโภคนิยม
ตามกระแส และในบางกลุ่มมีการใช้ของฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ โดยในการศึกษาครั้ง
นี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับความต้องการถือเงินส่วนบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในการบริโภคและ
ภาษีสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากน้ีเรายังพบว่านักศึกษา
พยาบาลเป็นวิชาชีพหน่ึงในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการ
วางแผนทางการเงิน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินดังน้ี 

วิเทลิค (Vihtelic, 1996) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจัดรายวิชาการเงินส่วนบุคคลเป็น
วิชาบังคับพ้ืนฐานทั่วไปสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้
เพ่ือใช้ในการดําเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้เมื่อสําเร็จการศึกษา 

จารุภาชน, ทักษิณาเจนกิจและสมใจพนา (Charupasha, Taksinajenkita and 
Somjaipena, 2010)  ศึกษาถึงความสามารถของนักเรียนในการนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจําวัน โดยดําเนินการวิจัยช้ันเรียน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 106 คน จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีการวางแผน และจัดการด้านค่าใช้จ่าย
และรู้จักการประหยัด นอกจากนี้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการใช้จ่ายเงิน ดังน้ันการเรียนการ
สอนเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันก่อให้เกิดความสําเร็จ ซึ่งนักเรียนสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 

ร็อธสตีน และเร้าส์ (Rothstein and Rouse, 2011) ศึกษาโดยเก็บข้อมูลในนักศึกษาเพ่ือดู
ผลกระทบของภาวะหน้ีของนักศึกษาต่อผลลัพธ์การจ้างงาน จากการที่พบว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2000 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่มีนโยบายให้สินเช่ือหรือเงินกู้ยืมแก่นักศึกษา ทั้งน้ีได้นําการให้
ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืม จากผลการศึกษาพบว่าภาระหน้ีส้ินมีผลต่อการเลือกงานที่มี
ผลตอบแทนสูงของนักศึกษาเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ให้เป็น
ประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ียังพบว่าหน้ีที่เกิดข้ึนระหว่างการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ของนักศึกษา 
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วรพงษ์ ประดิษฐ์ยิ่ง (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว่างนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์มีรายรับต่อเดือนสูงกว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารและ
เครื่องด่ืมของนักศึกษาทั้ง 2 คณะพบว่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่องด่ืมอยู่ในช่วง 3001 - 4000 บาท ส่วนการออมน้ันนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีปริมาณเงิน
ออมมากกว่านักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่มีเงินออมอยู่ในระดับ 101 - 500 บาท สําหรับ
เป้าหมายในการออมของนักศึกษาทั้ง 2 คณะพบว่าส่วนใหญ่ นักศึกษาทั้ง 2 คณะมีเป้าหมายในการ
ออมเพ่ือซื้อสิ่งของที่ต้องการและเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน สําหรับรูปแบบในการออมน้ันพบว่า นักศึกษา
ทั้ง 2 คณะส่วนใหญ่จะฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือเก็บเงินไว้กับตัวเองส่วนปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการออมพบว่า นักศึกษาของทั้ง 2 คณะส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อัตราดอกเบ้ียมีอิทธิพล
ต่อการออมสําหรับปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลให้กับการออมของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นน้ัน ส่วนใหญ่
นักศึกษาท้ัง 2 คณะมีความคิดเห็นว่าการมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้การออม เพ่ิมขึ้นและในทางกลับกัน
การที่มีรายได้ลดลงน้ันจะส่งผลให้มีการออมลดลง 

ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ์ (2551) พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขนาดการออมและการลงทุน 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์การลงทุน รายได้ต่อเดือน และภาระ
หน้ีสินต่อเดือน 

กุลิสรา กฤตวรกาญจน์ (2552) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการออมในเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา กรณีศึกษาเยาวชนระดับอาชีวะศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าภาพรวม
ของพฤติกรรมการออมเยาวชนที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้และรายจ่าย 
ไม่สูงมากนักเพราะฐานะทางครอบครัวไม่ดีนัก ส่วนเยาวชนที่ออมเงินไม่ได้เพราะ การมีค่าใช้จ่ายมาก 
จนใช้เงินเกินตัว รายรับมีไม่พอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งเหตุผลของการไม่มีเงินออมเกิดจากอิทธิพลทางสังคม
ที่ทําให้นักเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้น จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ประสบการณ์ในการทําบัญชีส่วนบุคคลมาก่อนเป็นส่วนใหญ่ 

วรภพ ซ่อนทรัพย์อนันต์ (2554) ศึกษาถงึการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 210 คน พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 - 22 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ส่วนใหญ่นักศึกษามีการวางแผนการออม  
และการลงทุนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การวางแผนการซื้อหรือครอบครองทรัพย์สิน การวางแผนใน
ด้านของหน้ีสิน การวางแผนทางภาษี การวางแผนการเกษียณ และไม่มีการวางแผนใดๆ ตามลําดับ 
ทั้งน้ีการวางแผนในด้านของหน้ีสิน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีหน้ีสินที่เกิดจากสินเช่ือเพ่ือการศึกษาต่อ 
รองลงมาคือสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย มีหน้ีสิน คิดเป็นมูลค่า 10,000 - 20,000 บาท 
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นิตยา มณีนาค (2554) ศึกษาการจัดการการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ได้รับเงินกู้จาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล        
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 284 คน พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 76.80 มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.00 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 
5,001 - 9,000 บาท ไม่มีรายได้พิเศษจากการทํางานล่วงเวลา คิดเป็นร้อยละ 83.10 จํานวนค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนที่ได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 2,001 - 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.90  ในด้านของ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาท่ีได้รับเงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ด้านวินัย
ทางการเงิน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
ด้านความเข้าใจต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบว่านักศึกษามีการจัดการการเงินส่วนบุคคล 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เงินและวิธีการจัดการการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ พบว่านักศึกษามีวิธีการจัดการการเงินส่วนบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2555) ศึกษาผลของการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อความตระหนัก
ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยการเปรียบเทียบความตระหนักในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการบริหารการเงินในปัจจุบันของนักศึกษาก่อนและหลัง
การเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล โดยทําการศึกษาในกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษารายวิชาวิชาการเงิน
ส่วนบุคคลภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 47 คน 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีคะแนนความตระหนักในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและมีพฤติกรรม
ในการบริหารการเงินในปัจจุบันหลังการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลดีกว่าก่อนเรียนวิชาการเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และ พรประภา แสงสินเจริญชัย (2555) 
ศึกษาความรู้และทัศนะของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,419 คน พบว่าระดับความรู้ของนักศึกษา
เก่ียวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาที่มี เพศ ระดับช้ันปี 
สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และอาชีพผู้ปกครองแตกต่างกัน มีความรู้เก่ียวกับการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งมีทัศนะเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ญาดา พรหมมา (2556) ศึกษาผลของการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อความตระหนัก
ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาในช้ันเรียน จํานวน 47 คน โดยการเปรียบเทียบความ
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ตระหนักในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการบริหารการเงินในปัจจุบันของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล พบว่านักศึกษามีคะแนนความตระหนักในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลและมีพฤติกรรมในการบริหารการเงิน ในปัจจุบันหลังการเรียนวิชาการเงิน
ส่วนบุคคลดีกว่าก่อนเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

พรภัทร อินทรวรพัฒน์, สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2557) ได้ทําการศึกษา            
ถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของนักศึกษา พบว่านักศึกษาก่อหน้ีสินจากอิทธิพลของ
รายได้คาดการณ์หลังสําเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือค่าครองชีพ ความคาดหวังใน
อรรถประโยชน์จากการศึกษา พฤติกรรมแบบบริโภคนิยม ทัศนคติต่อสภาวะเศรษฐกิจ ความกดดัน
ทางการเงิน รายได้ของครอบครัว ทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ีสิน อํานาจซื้อของนักศึกษาทั้ง
ทรัพย์สิน ปริมาณเงินออมโดยรวมและรายได้ต่อเดือนตามลําดับ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องใน
เร่ืองเก่ียวกับการจัดการทางการเงินและขาดความตระหนักรู้ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ทรายทอง เลิศเปียง (2557) ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลําปางพาณิชการและเทคโนโลยี จํานวน 130 คน 
พบว่า พฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ โดยพฤติกรรมการใช้
เงินด้านการศึกษามีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือด้านนันทนาการและกิจกรรมทางสังคม สําหรับด้าน
ความจําเป็นพ้ืนฐานมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ในการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการกําหนดเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
สําหรับด้านการวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเก็บเงินออม ด้านจัดสรรเวลา
เพ่ือหาความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน และด้านการบริหารภาระหน้ีสิน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ผลของบันทึกบัญชีส่วนบุคคลพบว่า ในระยะเวลา 1 เดือนรายรับส่วนใหญ่มาจาก รับเงินจาก
ผู้ปกครองอันดับสองจากเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และรายได้จากการทํางานพิเศษเป็นอันดับสุดท้าย 
รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ 
ค่าหอพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าของใช้ และค่ารักษาพยาบาล ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาของรายรับ
จํานวนร้อยละ 100 มีรายจ่ายจํานวนร้อยละ 95.20 คงเหลือเงินออม ร้อยละ 4.80 

สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) ศึกษาระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและการวางแผน
ทางการเงินและความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  จํานวน 433 คน  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 
49.42 เพศหญิงจํานวน 219  ราย คิดเป็นร้อยละ 50.58  กําลังศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 จํานวน 
148 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.18 มีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง จํานวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.89   



54 
 

 
 

พักอยู่ที่บ้านพักของบิดา - มารดา จํานวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.95 รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 -50,000 บาท จํานวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.58 ระดับการวางแผนทางการเงินของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(2.99) โดยพบว่าการวางแผนทางการเงิน เป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ 1) ด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.85) 2) ด้านค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ อยู่ในระดับปานกลาง (3.00) และ 
3) ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (3.11) ทั้งน้ีการวางแผนทาง
การเงินทางด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านช้ันปีที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าบํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา   

ผลการวิจัยของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (2558) ได้ทําการสํารวจความรู้เร่ืองทางการเงินทั่ว
ประเทศ พบว่าประชากร 3 กลุ่มหลัก ที่มีคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินอยู่ในระดับตํ่าที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อย และกลุ่มเกษตรกร ทั้งน้ีประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 3 กลุ่ม 
มิได้เพียงแค่ขาดความรู้เรื่องทางการเงินเท่าน้ัน แต่ยังขาดทักษะความรู้ เรื่องคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและ
การคิดอย่างมีตรรกะเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการทาง การเงินส่วนบุคคล 
และสร้างความตระหนักรู้ทางการเงิน  

ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 - 18 ของ
ประชากรท้ังหมด นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา รวมถึงนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 40 มีคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินอยู่ในระดับตํ่า และ
ประสบปัญหาทางการเงินเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ นอกจากน้ีมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมทาง
สังคมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคนิยมและการเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้จ่ายประเภท
สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เคร่ืองสําอาง กระเป๋าและของใช้ที่มีราคาแพง  ซึ่งใน
บางกลุ่มโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังนําเงินกู้ยืมทางการศึกษามาใช้ซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายโดยไม่ก่อประโยชน์ จนทําให้ไม่สามารถชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวได้  

นอกจากน้ีผลการวิจัยของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย  (2558)  ยังพบว่าในระดับบุคคลน้ัน มี
อุปสรรคต่อความรู้ทางการเงินอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทัศนคติและการรับรู้ (Perception) 2) ทักษะ 
(Skills) ความรู้ (Knowledge) และข้อมูล (Information) และ 3) การฝึกอบรม (Training) โดยใน
ส่วนของทัศนคติและการรับรู้ ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของความรู้เร่ือง
ทางการเงิน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีทัศนคติและการรับรู้ที่ดีต่อเร่ืองเงิน และการออมเงิน แต่พฤติกรรม
ของพวกเขาที่มีต่อการกู้ยืมเงินและการเป็นหน้ีกลับมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่มาก ทัศนคติและการ
รับรู้เกี่ยวกับหน้ีสินน้ีเป็นอิทธิพลมาจากการบริโภคนิยมและพฤติกรรมการเลียนแบบ ซึ่งได้รับ
แรงผลักดันมาจากแผนการตลาดและนโยบายท่ีพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภค นอกจากน้ี 
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ประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่ก็มีทักษะ ความรู้ และข้อมูลทางการเงินค่อนข้างน้อย จากการสํารวจ
ข้อมูลทั่วประเทศ แม้แต่ประชาชนท่ีมีการศึกษาจํานวนมากกลับมีความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการทางการเงินตํ่ากว่าที่คาดหวังเอาไว้ 

จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยข้างต้น การศึกษาเร่ืองความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวาง
แผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาเก่ียวกับความต้องการถือเงินส่วนบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในการบริโภค และภาษี
สังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1-4 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง
มีการกู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาร่วมด้วย โดยนักศึกษาพยาบาลเหล่าน้ีอยู่
ในวัยที่มีการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมทุนนิยม มีความฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมบริโภค
นิยมตามกระแส เช่นเดียวกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ รวมทั้งยังเป็นวิชาชีพหน่ึงในสายวิทยาศาสตร์
การแพทย์  ที่ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ดังน้ันในการศึกษาครั้ง
น้ีมีประโยชน์อย่างย่ิงที่จะนํามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมท้ังทราบถึงแบบแผนความ
ต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล โดยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินส่วนบุคคล รวมทั้งใช้เป็นแนวทางพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษาในวัย
เดียวกัน ในด้านการจัดการทางด้านการเงินอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปแนวทางการศึกษาและใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการวิจัย

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) (Student Loan)      

ทฤษฎีการเงิน : ความต้องการถือ
เงินของ John Maynard Keynes 
(1936) 

      

การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (สมจิตร์ วิริยานนท์, 2558) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

ทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล        

ท ฤ ษ ฎี พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค 
(Consumer Behavior Theory)       

ทฤษฎีความต้องการ     
ทฤษฎีเก่ียวกับการออม       
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออม ร ะห ว่ า ง นั ก ศึ ก ษ า คณะ
เศรษฐศาสตร์และนักศึกษาคณะ
วิ ท ย าศ าสต ร์  มหาวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ (วรพงษ์ ประดิษฐ์ยิ่ง, 
2549) 

           

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายและการใช้เวลาของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง (กนกรัตน์ เอ่ียมอรุณวรรณ, 
2551) 

           

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
เ ส้ื อ ผ้ า แ ฟ ชั่ น นํ า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศของวัยรุ่น (เพ็ญนิภา 
พรพัฒนนางกูร, 2551) 

           

พฤ ติ ก ร ร ม บ ริ โ ภ คนิ ย ม ข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(มาริสา จันทร์ฉาย, 2552) 

           

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุ รี   ประจําปี
การศึกษา  2552 (ภาวินีย์  ธนา
อนวัช, 2552) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าตามกระแสนิยมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
(สุรพี หม่ืนประเสริฐดี, 2556) 

           

ปัจจัยที่ กําหนดพฤติกรรมการ
ออมของผู้มีงานในประเทศไทย: 
การศึกษาจากข้อมูลสํารวจระดับ
จุลภาค (วรเวศม์ สุวรรณระดา 
และ สมประวิณ มันประเสริฐ , 
2552) 

           

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ณัฐพร   
สายโกสุม, 2556) 

           

ปัญหาและความต้องการบริการ
ให้การปรึกษาของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ (มุสลินท์   
โต๊ะกานิ, 2552) 

           

กยศ.หนี้ท่วม-ยิ่งฟ้องยิ่งวุ่นแนะวิธี
ใหม่ติดตามหนี้ 1.7 ล้านราย 
(วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ และ ปกรณ์ 
พ่ึงเนตร, 2557) 

           

พฤติกรรมและปัญหาในการใช้
จ่ า ย เ งิ น กอ งทุ น ใ ห้ กู้ ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษาของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (กาญจนา  บุญ
ภักด์ิ, 2551) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
กู้เงินเพ่ือการศึกษา (สิรินุช คําบุญ
เรือง, 2554) 

           

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ภัทร
พร กิจชัยนุกูล, 2556) 

           

พฤ ติกรรมของนั ก เ รี ยนและ
นักศึกษาหญิงในจังหวัดลําปางใน
การซื้อเ ส้ือผ้าแฟชั่น (กฤษณา   
คําเคร่ือง, 2555) 

           

พฤติกรรมบริโภคนิยมในวัยรุ่น
ไทย  และปั จ จัย ท่ี เป็นสา เหตุ 
(ภูเบศร์ สมุทรจักร และ มนสิการ 
กาญจนะจิตรา, 2557) 

           

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่
อาศัยหอพักในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลหนองป่าคร่ัง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อภิยุทธ นว
อัจฉริยะกิจ, 2557) 

           

พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแฟชั่น
ของนักศึกษาหญิงระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (วิ
กานดา ปกปิงเมือง, 2552) 

           

พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการ
ซื้อเคร่ืองประดับ (สมภพ สุคนธ
สรรพ์, 2552) 

           

โครงการ  “คนไทยก้าวไกล ใส่ ใจ
การเงิน” (สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, 
2558) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
ส า ย สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ย
วิทยาศาสต ร์และ เทค โน โล ยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษา
คณะเศรษฐศาสต ร์ และคณะ
เกษตรศาสตร์) (ณัฐพร  ตรรก์ชูวงศ์, 
2555) 

           

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วรภพ   
ซ่อนทรัพย์อนันต์, 2554) 

           

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อ
ก า ร ก่ อหนี้ สิ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 
(พรภัทร อินทรวรพัฒน์, สิรีรัตน์ 
เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัย
มงคลกูล, 2557) 

           

Constrained after college: : Student  
loans and early-career occupational  
choices. Journal of Public 
Economics (Rothstein, J., and 
Rouse C.E., 2011) 

           

Personal finance: An 
alternative approach to teaching 
undergraduate finance 
(Vihtelic, 1996) 

           

ผลของการเรียนวิชาการเงินส่วน
บุคคลที่มีต่อความตระหนักในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึ กษาในชั้ น เ รี ยน  (ญาดา 
พรหมมา, 2556) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

Applying the sufficient economical 
theory in personal money planning 
: A class room action research at 
Sirindhron Public Health College 
Khon Kaen Province, Thailand 
(Charupasha, Taksinajenkita 
and Somjaipena, 2010)   

           

Recommended policy-
based solutions to shortage 
of reg i s te red nurses in 
Thailand (Srisuphan, W., and 
Sawaengdee, K., 2012) 

        

ผลของการเรียนวิชาการเงินส่วน
บุคคลที่มีต่อความตระหนักในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในช้ันเรียน (รัชนีกร วงศ์
จันทร์, 2555) 

           

การพัฒนาพฤติกรรมการออมใน
เยาวชนโดยใช้กลยุทธ์การส่ือสาร
เ พ่ือการพัฒนา  :  กรณีศึกษา
เยาวชนระดับอาชีวะศึกษาใน
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  ( กุ ลิ ส ร า 
กฤตวรกาญจน์, 2552) 

           

การออมและการลงทุ นของ
พนักงานเอกชน (ปรเมศวร์ ว่องพิ
ริยพงศ์, 2551) 

           

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล (นิตยา มณีนาค, 2554) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนนุ
ความสําคัญ
และปัญหา
ของการ
วิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย

ความรู้และทัศนะของนักศึกษา
เก่ียวกับการจัดการการเงินส่วน
บุคคล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชมงคล ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร (สนทยา เขมวิ
รัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คง
เพ็ชร์ และ พรประภา แสงสิน
เจริญชัย, 2555) 

           

พฤ ติ ก ร รมกา ร ว า งแผนทา ง
การเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษา
สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี (ทรายทอง เลิศเปียง, 
2557) 

           

 
จากตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้นํา

ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ในการศึกษา โดยสนับสนุนความสําคัญและปัญหาของการวิจัย 
พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยในการศึกษาความต้องการถือเงินส่วน
บุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จา่ยเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือ
ศึกษาความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในการบริโภค และภาษีสังคมของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ประยุกต์จากทฤษฎีการเงิน : ความต้องการถือเงิน ของ John Maynard Keynes (1936) มาพัฒนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) ทฤษฎี
ความต้องการการนําทฤษฎีเก่ียวกับการออม ทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือและสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
การศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล

กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงอนุมาน (Deductive Research) ซึ่งเป็นการหา
ข้อสรุปโดยใช้เหตุผล มีขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปกติ ในปีการศึกษา 2559 ช้ันปีที่ 1-4 
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 385 คน  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลท่ีกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เก็บโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) จํานวน 200 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ นักศึกษาพยาบาลที่
กู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาร่วมด้วย  
 
2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย   
 ในการศึกษาน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม
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3. การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
การดําเนินการสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร

งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล   
ช้ันปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเอกชน แล้วนําผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่จัดทํา    
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item - Objective 
Congruence) จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านก่อนนําไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง เพ่ือตรวจสอบ
ในส่วนของเน้ือหา ประเด็นคําถาม ความชัดเจนของคําถาม ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
เพ่ือขอคําแนะนําในการตรวจสอบแก้ไขให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากน้ันนํา
ข้อมูลมาจัดกระทําใหม่เพ่ือวิเคราะห์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา (ธีระวัฒน์ จันทึก, 
2550) 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือถึงคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล โดยติดตามรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
3. นําแบบสอบถามท่ีได้รับมาทําการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วนของ

แบบสอบถาม เพ่ือเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
 
ในการจัดกระทําข้อมูล ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

ข้อมูล และดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังน้ี 
1. เลือกข้อมูลที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ 
2. นําข้อมูลรายรับและความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภค และภาษี

สังคม ที่ได้มาจัดกระทําใหม่โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
3. นําข้อมูลที่เหมาะสมมาทําการวิเคราะห์ เพ่ือดําเนินการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

ในขั้นตอนต่อไป 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดย

การวิเคราะห์จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  ซึ่งเป็น
รายได้ทั้งหมดที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับ
หลังหักรายจ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม  

   ในการวิเคราะห์สามารถแสดงวิธีการคํานวณหาจํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอย
ได้จริง (Disposable Income : DI) ตามข้ันตอนต่างๆ ได้ดังน้ี  

 
      ขั้นท่ี 1 การหารายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่ง
ออกได้เป็น 

         กรณีที่ 1 : นักศึกษาพยาบาลท่ีกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีรายได้จาก
ผู้ปกครอง และกู้เงินค่าครองชีพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ภาพที่ 14) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ภาพที่ 14 การหารายได้ส่วนบุคคลกรณีที ่1 
 
      จากภาพที่ 14 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน เท่ากับรายได้จากผู้ปกครอง (Income1 : I1) 
บวกรายได้จากการกู้ยืมเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (Income2 : I2)  

 
      กรณีที่ 2 : นักศึกษาพยาบาลที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีรายได้จาก

ผู้ปกครอง กู้เงินค่าครองชีพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และเงินทุนการศึกษา (ภาพที่ 15) 
 

เท่ากับ รายได้ส่วน

บุคคล (PI)

รายได้ส่วนบุคคลท่ี

ได้จากผู้ปกครอง 

(Income1 : I1) 

รายได้ส่วนบุคคลท่ีได้จาก

การกู้ยืมเงินค่าครองชีพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา (Income2 :I2) 

บวก

ขั้นท่ี 3
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ภาพที่ 15 การหารายได้ส่วนบุคคลกรณีที ่2 

 
      จากภาพที่ 15 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน เท่ากับรายได้จากผู้ปกครอง (Income1 : I1) 
บวกรายได้จากการกู้ยืมเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (Income2 : I2) บวก
รายได้จากเงินทุนการศึกษา (Income3 : I3) 

 
      ขั้นท่ี 2 การหารายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพ่ือการบริโภคและภาษีสังคม (ภาพที่ 16) 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 การหารายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาล 

       
     จากภาพที่ 16 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพ่ือการบริโภคและภาษีสังคมเท่ากับรายจ่ายเพ่ือการ
บริโภค (Consumption : C) บวก ภาษีสังคม (Tax : T) ในด้านต่างๆได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการ
ท่องเที่ยว 

เท่ากับ รายได้จากผู้ปกครอง 

(Income1 : I1)
รายได้ส่วน

บุคคล (PI)

รายได้จากการกู้ยืมเงิน
ค่าครองชีพกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

(Income2 : I2) 

บวก 

ขั้นท่ี 3

รายได้จากเงิน
ทุนการศึกษา 
(Income3 : I3) 

บวก

รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C)  
รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) 

+ ภาษีสังคม (T) 

ภาษีสังคม (T) ในด้าน

   - เทคโนโลยี 

   - แฟชั่น 

   - ท่องเท่ียว 

บวก เท่ากับ

ขั้นท่ี 3 
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      ขั้นที่ 3 การหาจํานวนเงินส่วนบุคคลที่ นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable 
Income : DI) (ภาพที่ 17) 

 

 

 

 

 
 ภาพที่ 17 การหาจํานวนเงินส่วนบุคคลทีนํ่าไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) 

 
      จากภาพที่ 17 จํานวนเงินส่วนบุคคลท่ีนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable 

Income : DI)  ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน 
เท่ากับรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI)  หักลบกับรายจ่ายท้ังหมดจากการถือเงินเพ่ือการ
บริโภคและภาษีสังคม ในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและท่องเที่ยว 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

6.1 สถิติพรรณา 
      ในการศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

เพ่ือใช้บรรยายลักษณะ สรุปลักษณะที่สําคัญของกลุ่มประชากรหรือกลุ ่มตัวอย่างและนําเสนอ          
ข้อมูลของการศึกษา โดยสถติิที่ใช้ได้แก่ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553) 

      การหาค่าความถ่ี (Frequency)  
          เป็นการนับจํานวนของข้อมูลจําแนกตามค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลน้ัน (วรภูริ มูลสิน, 

2553) 
ค่าร้อยละ (Percentage)  

           เป็นการคํานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมดโดยให้
ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 

สูตรคํานวณ 
 
 

 
X คือ จํานวนข้อมูล (ความถ่ี) ที่ต้องการนํามาหาค่าร้อยละ 
N คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 

ร้อยละ (%) = X * 100
                N

เงินส่วนบุคคลท่ี

นําไปจับจา่ยใช้สอย

ได้จริง (DI) 

รายได้ส่วน

บุคคล (PI) 

รายจ่ายเพื่อ 

การบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T) 

ลบ เท่ากับ
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      ค่าเฉลี่ย (Mean)  
         เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยการ

คํานวณค่ากลางของข้อมูลเชิงปริมาณว่าอยู่ที่ใด สามารถใช้ค่ากลางบอกลักษณะของข้อมูล ทําให้
ทราบถึงการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นอย่างไร  

      ค่าเฉล่ีย ใช้สัญลักษณ์    สําหรับค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างและใช้สัญลักษณ์  
สําหรับค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากประชากรทั้งหมด การคํานวณหาค่าเฉล่ียทําได้ 2 แบบ คือ การคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดิบที่ไม่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี และการคํานวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล 
จัดกลุ่มที่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี ซึ่งจะมีสูตรดังน้ี (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 

      สูตรคํานวณหาค่าเฉล่ียจากข้อมูลดิบที่ไม่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 
 

 
 

  คือ ค่าเฉล่ีย 
            คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

                N    คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
      สูตรคํานวณหาค่าเฉล่ียจากข้อมูลจัดกลุ่มที่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 
 
 

 
 

                 คือ ค่าเฉล่ีย 

             คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

        N   คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
 
6.2 สถิติอ้างอิง 

      เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
(Regression and Correlation Analysis)   

       
 

X

 
I=1

N
Xi

X  =
N

X 
 
I=1 

N 
Xi

 
I=1

N
fi Xi

X  =
N

 
I=1 

N 
fi Xi 

X 
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          การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) 
            การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Correlation Analysis) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร วัตถุประสงค์หลักของการ
วิเคราะห์การถดถอยคือ เราต้องการประมาณค่าของตัวแปรตัวหน่ึง ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) นิยมเขียนแทนด้วย Y โดยอาศัยความรู้จากตัวแปรอ่ืน ซึ่งเรียกว่า ตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) นิยมเขียนแทนด้วย X หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า เราใช้ความรู้ หรือ
สารสนเทศจาก X เป็นเกณฑ์ในการประมาณ Y ถ้าใช้ตัวแปร X เพียงตัวแปรเดียวในการประมาณ Y 
โดยความสัมพันธ์ของ Y และ X ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเชิงเส้นตรง เราเรียกว่า การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
(Simple Linear Regression) หรือการถดถอยอาจเกดิแบบไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear Regression) 

           ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
หรือไม่โดยการนําค่าของ Y กับ X พลอตเป็นจุด แผนภาพที่ได้เราเรียกว่า แผนภาพการกระจาย 
(Scatter Diagram) 

          แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram) 
            การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรจํานวนสองตัว ที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย

ที่สุดด้วยการวิเคราะห์ในรูปของกราฟแสดงความสัมพันธ์ที่เรียกว่า แผนภาพการกระจาย โดยการหา
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Y และ X น้ันในข้ันแรกจะนําเอาข้อมูลของตัวแปรทั้งสองมา
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาจากแผนภาพการกระจายว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น เส้นตรง พาราโพลา เส้นโค้ง อ่ืนๆ ฯลฯ โดยที่
จะต้องสามารถเขียนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ 

         สมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างงา่ย (Simple Linear Regression) 
                เมื่อเราทราบว่า Y กับ X ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เราประมาณตัวแบบ

ด้วยสมการการถดถอย (Regression Equation) (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2551) 

                           

                                   =   a + bX        

 
     การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
        สําหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาระดับ หรือขนาดของความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงระหว่างตัวแปรสองตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใด เครื่องมือที่ใช้วัดเรียกว่า สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) นิยมเขียนแทนด้วย r โดยวัดออกมาเป็นตัวเลขที่มีค่าอยู่
ระหว่าง -1 กับ 1  ถ้า r มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวน้ันมีความสัมพันธ์กันมากและมีทิศทาง

 
Y 
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เดียวกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่ามากด้วย ถ้า r มีค่าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวน้ันมี
ความสัมพันธ์กันมากเช่นกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่าน้อย หรือ X   
มีค่าน้อย Y จะมีค่ามาก ถ้า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ r จะเข้าใกล้ 
0 โดยสูตรสําหรับคํานวณสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ r คือ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2558)  

 
                   

 
         ซึ่งเราสามารถแสดงได้ว่า   
 
 

 

R2 = Coefficient of Determination โดยใช้ R2 เป็นเคร่ืองช้ีความสําคัญของ X ที่มีต่อ Y

Sxy 

SxxSy
r = 

  R2  r = 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือนํามาใช้ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน 2) เพ่ือศึกษาแบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยประชากรใน
การศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปกติ ในปีการศึกษา 2559 ช้ันปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 385 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา
พยาบาลที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เก็บโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 200 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ นักศึกษาพยาบาลท่ีกู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาร่วมด้วย ซึ่งได้ผลการศึกษาดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

        การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเพศ ช้ันปีที่ศึกษา แหล่งที่มาของ 
รายได้ การออมเงินและความเพียงพอของการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน โดยนําเสนอข้อมูลเป็นจํานวน
และร้อยละ สรุปได้ดังน้ี 

1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ และชั้นปีที่ศึกษา 
            ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนในด้านเพศ อายุ ช้ันปี 

ที่ศึกษา สรุปได้ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ ช้ันปีที่ศึกษา ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน 
ข้อมูลส่วน

บุคคล 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

จํานวนรวม
ทั้งหมด (คน)

เพศชาย 
- 

(0%) 
-

(0%) 
2

(4%) 
3 

(6%) 
5 

(2.5%) 
เพศหญิง 50 

(100%) 
50

(100%) 
48

(96%) 
47 

(94%) 
195

(97.5%) 
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              ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวน 
200 คน  โดยนักศึกษาทั้งหมดมีการกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เมื่อแยกจํานวนและ
เพศตามชั้นปีพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 จํานวนช้ันปีละ 50 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 50 คน มีนักศึกษาชายจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 นักศึกษา
หญิงจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 50 คน มีนักศึกษาชายจํานวน   
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 นักศึกษาหญิงจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อรวมจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกช้ันปีเป็นเพศหญิงจํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 เป็นเพศชายจํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 โดยนักศึกษาทั้งหมดมีอายุระหว่าง 18-32 ปี อายุเฉลี่ย 20.89 ปี   

       1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านแหล่งที่มาของรายได้ การออมเงินและความเพียงพอของการ      
ใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน 

             ข้อมูลส่วนบุคคล ในด้านแหล่งทีม่าของรายได้ การออมเงินและความเพียงพอของ
การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน นําเสนอข้อมูลเป็นจํานวนและร้อยละ สรุปได้ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านแหล่งที่มาของรายได้ การออมเงินและความเพียงพอของการใช้  
             จ่ายเงินในแต่ละเดือนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ  

แหล่งที่มาของรายได้ 
ผู้ปกครอง 

เงินกู้ยืมเงินค่าครองชีพ (กยศ.) 
ทุนการศึกษา 
แหล่งอ่ืนๆ 

200 
200 
46 
- 

 
100 
100 
23 
- 

การออมเงิน 
มี 

ไม่ม ี
55 
145 

 
27.5 
72.5 

รวม 200 100 

ความเพียงพอของการใช้จ่าย 
เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ 
68 
132 

 
34 
66 

รวม 200 100 
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           ผลการศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ของนักศึกษามีทั้งจากผู้ปกครอง จํานวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 เงินกู้ยืมเงินค่าครองชีพ (กยศ.) จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายได้จาก
ทุนการศึกษา จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 นักศึกษาทั้งหมดไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ในด้าน
การออมเงินพบว่านักศึกษาจํานวนเพียง 55 คน มีการออมเงิน โดยคิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่วนนักศึกษา
ไม่มีการออมเงินมีจํานวนมากถึง 145 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายรับไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 มีเพียงส่วนน้อยที่มีรายรับเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34   

       1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ แต่ละเดือน 
             ข้อมูลส่วนบุคคล ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ  แต่ละเดือน โดยนําเสนอข้อมูล  

เป็นจํานวนและร้อยละ สรุปได้ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ  แต่ละเดือนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน 

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ จํานวน (คน) ร้อยละ  

1. ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่น 
อาหาร เครื่องด่ืม ค่าที่พัก ฯลฯ 

200 100 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ค่า
เดินทาง ฯลฯ 

160 80 

3 .  ค่ า ใช ้ จ ่ า ย ด้ านสิ น ค้ า ฟุ่ ม เ ฟือย เ ช่น 
ค่ า บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์  เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง 
เครื่องประดับ ฯลฯ 

136 68 

4. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเช่น หนังสือ ตํารา 
อุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าทํารายงาน 
ฯลฯ 

160 80 

5. ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน 
เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ฯลฯ 

100 50 

6. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ - - 

 

             จากผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน พบว่านักศึกษา
ทั้งหมดมีค่าใช้  จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าที่พัก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 
100 ในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ค่าเดินทาง ฯลฯ มีจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
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80 นักศึกษาจํานวน 136 คน มีค่าใช้จ่ายด้านสินค้าฟุ่มเฟือยเช่น ค่าบริการโทรศัพท์ เครื่องสําอาง 
เครื่องประดับ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 68 ค่าใช้จ ่ายด้านการศึกษาเช่น หนังสือ ตํารา อุปกรณ์
ประกอบการเรียน ค่าทํารายงาน ฯลฯ มีจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และค่าใช้จ่ายด้านความ
บันเทิงและพักผ่อน เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ฯลฯ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม 

การศึกษาความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม ในด้านเทคโนโลย ี
แฟช่ัน ท่องเที่ยวของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน โดย
นําทฤษฎีการเงินของเคนส์ : ความต้องการถือเงิน (John Maynard Keynes, 1936) มาประยุกต์ใช้
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม ในด้านเทคโนโลยี แฟช่ัน ท่องเท่ียว 

ความต้องการถือเงิน n Min Max Mean 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 200 4,200.00 20,000.00 9,201.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค 200 1,000.00 16,800.00 6,388.45 

ค่าใช้จ่ายด้านภาษีสังคม 
ด้านเทคโนโลยี 

         ด้านแฟช่ัน 
         ด้านท่องเที่ยว 

200 
200 
200 

- 
- 
- 

1,200.00 
4,500.00 
4,000.00 

 
387.25 
940.90 
421.25 

 
จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,201.00 บาท มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค

ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ังเคร่ืองนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย ค่าเดินทางปกติ ของใช้ส่วนบุคคลและการ
ใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉลี่ยเป็นเงิน 6,388.45 บาทต่อเดือน  

 ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีสังคมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (เช่น ค่าบริการมือถือ 
ค่าอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จํานวน 387.25 บาทต่อเดือน ด้านแฟช่ัน เครื่อง
แต่งกายตามสมัย (เช่นเสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ) เคร่ืองประดับ (เช่นต่างหู โบว์ผูกผม 
สร้อยคอ นาฬิกา ฯลฯ) เคร่ืองสําอาง (เช่นแป้งฝุ่น/แป้งตลับ ดินสอเขียนค้ิว มาสคาร่า บลัชออน        
อายแชโดว์ ยาทาเล็บ ฯลฯ) รวมท้ังบริการด้านสุขภาพและความงาม (เช่น ฟิตเนส อาหารเสริม ค่าทําผม 
คลินิกเสริมความงาม/รักษาผิวหน้า ฯลฯ) เฉลี่ยเป็นเงินจํานวน 940.90 บาทต่อเดือน ด้านท่องเที่ยว
ทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือความบันเทิง และการท่องเที่ยวต่างจังหวัด เป็นเงิน 421.25 บาทต่อเดือน 
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2.1 การวิเคราะห์จํานวนเงินส่วนบุคคลท่ีนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) 
      ผลการวิเคราะห์จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)          

ซึ่งเป็นรายได้ทั้งหมดที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน 
ได้รับหลังหักรายจ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม โดยการศึกษาทําการวิเคราะห์จาก    

2.1.1 รายได้ส่วนบคุคล (Personal Income : PI)    
         รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) เป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ รายได้จาก
ผู้ปกครอง เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เงินทุนการศึกษา และแหล่งอ่ืนๆ    
ผลการศึกษาสามารถสรุปข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ของนักศึกษาพยาบาลได้
ดังตารางที่ 8 
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

1 10,000 2,200 2,000 - 14,200
2 8,000 2,200 2,000 - 12,200
3 10,000 2,200 - - 12,200
4 9,000 2,200 2,000 - 13,200
5 5,000 2,200 - - 7,200
6 6,000 2,200 - - 8,200
7 5,500 2,200 - - 7,700
8 4,500 2,200 - - 6,700
9 5,000 2,200 2,000 - 9,200
10 5,000 2,200 2,000 - 9,200
11 5,000 2,200 2,000 - 9,200
12 7,500 2,200 - - 9,700
13 4,500 2,200 4,000 - 10,700
14 6,000 2,200 2,500 - 10,700
15 4,500 2,200 - - 6,700
16 4,500 2,200 - - 6,700
17 3,000 2,200 - - 5,200
18 3,000 2,200 - - 5,200
19 10,000 2,200 - - 12,200
20 10,000 2,200 - - 12,200

           หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เป็นผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงนิค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศกึษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

21 3,000 2,200 - - 5,200
22 3,000 2,200 - - 5,200
23 5,000 2,200 - - 7,200
24 5,000 2,200 - - 7,200
25 2,000 2,200 - - 4,200
26 2,000 2,200 - - 4,200
27 2,000 2,200 - - 4,200
28 1,800 2,200 4,000 - 8,000
29 1,000 2,200 4,000 - 7,200
30 8,000 2,200 - - 10,200
31 8,000 2,200 - - 10,200
32 8,000 2,200 - - 10,200
33 8,000 2,200 - - 10,200
34 4,800 2,200 - - 7,000
35 4,800 2,200 - - 7,000
36 5,000 2,200 - - 7,200
37 5,000 2,200 - - 7,200
38 6,000 2,200 - - 8,200
39 6,000 2,200 - - 8,200
40 6,000 2,200 - - 8,200

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

41 5,000 2,200 - - 7,200
42 5,000 2,200 - - 7,200
43 5,000 2,200 - - 7,200
44 1,000 2,200 4,800 - 8,000
45 1,000 2,200 4,800 - 8,000
46 3,000 2,200 - - 5,200
47 4,000 2,200 - - 6,200
48 3,000 2,200 - - 5,200
49 3,000 2,200 - - 5,200
50 4,000 2,200 - - 6,200
51 4,000 2,200 - - 6,200
52 4,000 2,200 - - 6,200
53 8,000 2,200 - - 10,200
54 8,000 2,200 - - 10,200
55 8,000 2,200 - - 10,200
56 5,000 2,200 - - 7,200
57 5,000 2,200 - - 7,200
58 5,000 2,200 - - 7,200
59 2,000 2,200 2,000 - 6,200
60 1,000 2,200 3,000 - 6,200

           หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เป็นผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงนิค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศกึษาและแหล่งอื่นๆ
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

61 9,000 2,200 - - 11,200
62 9,000 2,200 - - 11,200
63 4,000 2,200 - - 6,200
64 4,000 2,200 - - 6,200
65 5,000 2,200 6,800 - 14,000
66 5,000 2,200 6,800 - 14,000
67 4,000 2,200 - - 6,200
68 4,000 2,200 - - 6,200
69 5,000 2,200 - - 7,200
70 5,000 2,200 - - 7,200
71 4,000 2,200 - - 6,200
72 4,000 2,200 - - 6,200
73 7,000 2,200 - - 9,200
74 7,000 2,200 - - 9,200
75 5,000 2,200 - - 7,200
76 5,000 2,200 - - 7,200
77 4,000 2,200 - - 6,200
78 4,000 2,200 - - 6,200
79 8,000 2,200 - - 10,200
80 8,000 2,200 - - 10,200

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

81 5,000 2,200 - - 7,200
82 5,000 2,200 - - 7,200
83 3,000 2,200 - - 5,200
84 3,000 2,200 - - 5,200
85 3,800 2,200 3,000 - 9,000
86 3,800 2,200 3,000 - 9,000
87 2,000 2,200 3,800 - 8,000
88 2,000 2,200 3,800 - 8,000
89 6,000 2,200 - - 8,200
90 6,000 2,200 - - 8,200
91 5,000 2,200 - - 7,200
92 5,000 2,200 - - 7,200
93 4,000 2,200 - - 6,200
94 4,000 2,200 - - 6,200
95 8,000 2,200 - - 10,200
96 8,000 2,200 - - 10,200
97 2,800 2,200 3,000 - 8,000
98 2,800 2,200 3,000 - 8,000
99 10,000 2,200 - - 12,200
100 10,000 2,200 - - 12,200

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

101 6,000 2,200 - - 8,200
102 6,000 2,200 - - 8,200
103 3,000 2,200 3,000 - 8,200
104 3,000 2,200 3,000 - 8,200
105 6,000 2,200 - - 8,200
106 6,000 2,200 - - 8,200
107 5,000 2,200 - - 7,200
108 5,000 2,200 - - 7,200
109 7,000 2,200 - - 9,200
110 5,000 2,200 4,000 - 11,200
111 5,000 2,200 - - 7,200
112 5,000 2,200 - - 7,200
113 4,800 2,200 6,000 - 13,000
114 5,000 2,200 5,800 - 13,000
115 5,000 2,200 - - 7,200
116 5,000 2,200 - - 7,200
117 10,000 2,200 - - 12,200
118 10,000 2,200 - - 12,200
119 4,000 2,200 - - 6,200
120 4,000 2,200 - - 6,200

           หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เป็นผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงนิค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศกึษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

121 5,000 2,200 - - 7,200
122 5,000 2,200 - - 7,200
123 5,000 2,200 - - 7,200
124 3,000 2,200 - - 5,200
125 3,000 2,200 - - 5,200
126 7,500 2,200 - - 9,700
127 7,500 2,200 - - 9,700
128 8,000 2,200 - - 10,200
129 8,000 2,200 - - 10,200
130 10,000 2,200 - - 12,200
131 10,000 2,200 - - 12,200
132 5,600 2,200 - - 7,800
133 5,600 2,200 - - 7,800
134 10,000 2,200 - - 12,200
135 10,000 2,200 - - 12,200
136 4,000 2,200 - - 6,200
137 4,000 2,200 - - 6,200
138 5,000 2,200 - - 7,200
139 5,000 2,200 - - 7,200
140 7,000 2,200 - - 9,200

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

141 7,000 2,200 - - 9,200
142 7,000 2,200 - - 9,200
143 7,000 2,200 - - 9,200
144 7,000 2,200 - - 9,200
145 6,500 2,200 - - 8,700
146 6,500 2,200 - - 8,700
147 8,000 2,200 - - 10,200
148 8,000 2,200 - - 10,200
149 5,000 2,200 - - 7,200
150 5,000 2,200 - - 7,200
151 5,000 2,200 - - 7,200
152 5,000 2,200 - - 7,200
153 8,000 2,200 - - 10,200
154 8,000 2,200 - - 10,200
155 6,000 2,200 2,800 - 11,000
156 3,800 2,200 5,000 - 11,000
157 6,000 2,200 - - 8,200
158 6,000 2,200 - - 8,200
159 5,800 2,200 6,500 - 14,500
160 7,300 2,200 5,000 - 14,500

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

161 5,000 2,200 - - 7,200
162 5,000 2,200 - - 7,200
163 6,000 2,200 - - 8,200
164 6,000 2,200 - - 8,200
165 8,000 2,200 - - 10,200
166 8,000 2,200 - - 10,200
167 6,000 2,200 - - 8,200
168 6,000 2,200 - - 8,200
169 6,000 2,200 6,000 - 14,200
170 12,000 2,200 - - 14,200
171 10,500 2,200 - - 12,700
172 10,500 2,200 - - 12,700
173 10,000 2,200 - - 12,200
174 10,000 2,200 - - 12,200
175 10,000 2,200 - - 12,200
176 10,000 2,200 - - 12,200
177 7,000 2,200 4,800 - 14,000
178 11,800 2,200 - - 14,000
179 6,000 2,200 4,800 - 13,000
180 6,000 2,200 4,800 - 13,000

          หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เปน็ผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงินค่าครองชีพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาและแหล่งอื่นๆ  
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     ตารางที่ 8 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนรายได้ (บาท/เดือน) รายได้ส่วนบุคคล 

(Personal Income : PI) 
(5) = (1)+(2)+(3)+(4) ผู้ปกครอง (1) 

เงินค่าครองชีพของกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2)

  ทุนการศึกษา (3) แหล่งอืน่ๆ (4) 

181 5,000 2,200 - - 7,200
182 5,000 2,200 - - 7,200
183 5,000 2,200 - - 7,200
184 5,000 2,200 - - 7,200
185 11,000 2,200 6800 - 20,000
186 11,000 2,200 6,800 - 20,000
187 7,800 2,200 10,000 - 20,000
188 11,000 2,200 6,800 - 20,000
189 8,000 2,200 - - 10,200
190 8,000 2,200 - - 10,200
191 6,000 2,200 6,800 - 15,000
192 7,800 2,200 5,000 - 15,000
193 4,100 2,200 5,000 - 11,300
194 5,300 2,200 10,000 - 17,500
195 7,800 2,200 5,500 - 15,500
196 10,000 2,200 - - 12,200
197 10,000 2,200 - - 12,200
198 10,000 2,200 - - 12,200
199 8,000 2,200 4,800 - 15,000
200 7,800 2,200 4,000 - 14,000

           หมายเหตุ: จากการคํานวณ  รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  เป็นผลรวมของรายได้จากผู้ปกครอง  เงนิค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศกึษาและแหล่งอื่นๆ
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    จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่
นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆ 
โดยแหล่งที่มาของรายได้ของนักศึกษาได้แก่ ผู้ปกครอง เงินกู้ ยืมเงินค่าครองชีพ (กยศ.) และ
ทุนการศึกษา ซึ่งจากการคํานวณรายได้ส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 
4,200 - 20,000 บาทต่อเดือน 

 
2.1.2  รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption : C) + ภาษีสงัคม (Tax : T))               
    รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย

เอกชนจากการถือเงินเพ่ือการบริโภคและภาษีสังคมเท่ากับรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption : C) บวก            
ภาษีสังคม (Tax : T)  ในด้านต่างๆได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว ผลการศึกษาสามารถสรุป
ข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลได้ดังตารางที่ 9 
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
1 16,600 400 1200 - 1,600 18,200
2 14,300 600 1,000 - 1,600 15,900
3 15,300 600 500 - 1,100 16,400
4 16,800 600 500 - 1,100 17,900
5 10,450 300 200 - 500 10,950
6 10,450 300 - 200 500 10,950
7 10,450 500 - - 500 10,950
8 9,950 300 200 - 500 10,450
9 9,300 400 2,000 2,200 4,600 13,900
10 8,600 400 1,500 2,200 4,100 12,700
11 9,200 400 2,000 2,200 4,600 13,800
12 8,600 500 4,000 1,000 5,500 14,100
13 8,600 500 4,000 1,000 5,500 14,100
14 8,400 1000 3,000 2,000 6,000 14,400
15 11,000 300 400 100 800 11,800
16 11,000 - 700 100 800 11,800
17 7,700 500 1,000 1,000 2,500 10,200
18 7,700 500 1,000 1,000 2,500 10,200
19 14,000 1,000 1,500 500 3,000 17,000
20 14,000 1,000 1,500 500 3,000 17,000

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
21 9,000 400 300 - 700 9,700
22 9,000 300 400 - 700 9,700
23 7,000 600 2,500 1,000 4,100 11,100
24 7,000 600 2,500 1,000 4,100 11,100
25 6,500 700 800 - 1,500 8,000
26 6,500 700 800 - 1,500 8,000
27 6,500 500 1,000 - 1,500 8,000
28 9,700 - 1,000 400 1,400 11,100
29 9,700 500 900 - 1,400 11,100
30 8,000 - 4,000 1,000 5,000 13,000
31 8,100 500 3,500 1,000 5,000 13,100
32 8,000 500 3,500 1,000 5,000 13,000
33 8,000 500 3,500 1,000 5,000 13,000
34 9,000 400 - - 400 9,400
35 9,000 - 400 - 400 9,400
36 8,300 250 200 600 1,050 9,350
37 8,300 250 200 600 1,050 9,350
38 5,700 400 3,000 1,000 4,400 10,100
39 5,700 400 3,000 1,000 4,400 10,100
40 5,700 400 3,000 1,000 4,400 10,100

           หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
41 7,400 300 400 1,000 1,700 9,100
42 7,400 300 400 1,000 1,700 9,100
43 7,400 300 400 1,000 1,700 9,100
44 8,000 350 1,500 - 1,850 9,850
45 8,000 300 1,550 - 1,850 9,850
46 5,500 300 500 - 800 6,300
47 5,500 200 600 - 800 6,300
48 5,500 300 500 - 800 6,300
49 5,500 400 400 - 800 6,300
50 5,100 300 1,100 - 1,400 6,500
51 5,100 500 1,100 - 1,600 6,700
52 5,100 600 1,000 - 1,600 6,700
53 8,500 900 1,300 - 2,200 10,700
54 8,500 1,200 1,000 - 2,200 10,700
55 8,500 600 1,600 - 2,200 10,700
56 4,900 300 1,500 1,000 2,800 7,700
57 4,900 300 1,500 1,000 2,800 7,700
58 4,900 400 1,400 1,000 2,800 7,700
59 4,500 300 600 1,000 1,900 6,400
60 4,500 300 600 1,000 1,900 6,400

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
61 9,500 500 1,500 - 2,000 11,500
62 9,500 1,000 1,000 - 2,000 11,500
63 4,500 200 500 1,000 1,700 6,200
64 4,500 300 400 1,000 1,700 6,200
65 7,700 300 4,500 1,500 6,300 14,000
66 7,700 300 4,500 1,500 6,300 14,000
67 3,930 480 1,000 500 1,980 5,910
68 3,930 480 1,000 500 1,980 5,910
69 6,500 400 - - 400 6,900
70 6,500 400 - - 400 6,900
71 4,200 300 1,200 200 1,700 5,900
72 4,200 300 1,200 200 1,700 5,900
73 4,900 1,000 1,000 2,000 4,000 8,900
74 4,900 1,000 1,000 2,000 4,000 8,900
75 4,200 500 1,600 600 2,700 6,900
76 4,200 500 1,600 600 2,700 6,900
77 5,200 - 500 200 700 5,900
78 5,200 500 - 200 700 5,900
79 6,300 400 2,700 500 3,600 9,900
80 6,300 400 2,700 500 3,600 9,900

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
81 6,500 100 - - 100 6,600
82 6,500 - 100 - 100 6,600
83 3,600 500 500 - 1,000 4,600
84 3,500 300 700 - 1,000 4,500
85 7,000 350 550 - 900 7,900
86 7,000 300 600 - 900 7,900
87 6,200 250 400 - 650 6,850
88 6,200 250 400 - 650 6,850
89 5,300 700 500 500 1,700 7,000
90 5,300 500 700 500 1,700 7,000
91 5,800 200 - - 200 6,000
92 5,800 200 - - 200 6,000
93 4,000 500 420 - 920 4,920
94 4,000 300 620 - 920 4,920
95 8,600 300 - - 300 8,900
96 8,600 300 - - 300 8,900
97 5,300 650 400 300 1,350 6,650
98 5,300 450 600 300 1,350 6,650
99 9,000 200 1,400 200 1,800 10,800
100 9,000 200 1,400 200 1,800 10,800

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
101 5,000 500 1,000 - 1,500 6,500
102 5,000 500 1,000 - 1,500 6,500
103 4,300 - 1,400 500 1,900 6,200
104 4,300 500 900 500 1,900 6,200
105 5,400 - 500 500 1,000 6,400
106 5,400 500 - 500 1,000 6,400
107 5,150 200 - - 200 5,350
108 5,150 200 - - 200 5,350
109 5,700 300 1,300 500 2,100 7,800
110 6,700 1,000 1,200 1,000 3,200 9,900
111 4,700 200 350 - 550 5,250
112 4,700 350 200 - 550 5,250
113 9,700 250 200 700 1,150 10,850
114 9,700 250 200 750 1,200 10,900
115 5,000 - - 500 500 5,500
116 4,500 - - 500 500 5,000
117 9,000 500 500 - 1,000 10,000
118 9,000 500 500 - 1,000 10,000
119 3,050 300 100 500 900 3,950
120 3,050 400 - 500 900 3,950

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) 

รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 
(2) 

รายจ่ายด้านแฟชั่น 
(3) 

รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 
(4) 

121 4,500 400 - - 400 4,900
122 4,500 200 200 - 400 4,900
123 4,500 300 100 - 400 4,900
124 2,800 - - - - 2,800
125 2,800 - - - - 2,800
126 6,050 600 300 300 1,200 7,250
127 6,050 300 600 300 1,200 7,250
128 4,950 600 1,500 500 2,600 7,550
129 4,950 500 1,600 500 2,600 7,550
130 8,450 1,000 100 - 1,100 9,550
131 8,450 300 500 300 1,100 9,550
132 4,550 300 200 - 500 5,050
133 4,550 300 300 - 600 5,150
134 7,400 - 1,500 500 2,000 9,400
135 7,400 500 1,000 500 2,000 9,400
136 2,100 300 800 200 1,300 3,400
137 2,100 500 600 200 1,300 3,400
138 3,900 200 300 - 500 4,400
139 3,900 300 200 - 500 4,400
140 5,300 - 600 500 1,100 6,400

           หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
141 5,300 300 300 500 1,100 6,400
142 5,300 - 600 500 1,100 6,400
143 4,500 500 1,400 - 1,900 6,400
144 4,500 500 1,400 - 1,900 6,400
145 4,100 540 700 500 1,740 5,840
146 4,100 300 940 500 1,740 5,840
147 4,700 600 2,000 - 2,600 7,300
148 4,700 600 2,000 - 2,600 7,300
149 3,800 - 200 - 200 4,000
150 3,800 200 - - 200 4,000
151 3,500 - 100 400 500 4,000
152 3,500 100 - 400 500 4,000
153 5,800 500 500 200 1,200 7,000
154 5,800 300 700 200 1,200 7,000
155 7,420 300 - - 300 7,720
156 7,420 200 100 - 300 7,720
157 4,600 200 - - 200 4,800
158 4,600 - 200 - 200 4,800
159 7,600 500 2,300 500 3,300 10,900
160 7,600 500 2,300 500 3,300 10,900

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
161 2,700 200 700 - 900 3,600
162 2,700 500 400 - 900 3,600
163 4,050 400 - - 400 4,450
164 4,050 200 200 - 400 4,450
165 5,020 300 800 - 1,100 6,120
166 5,020 200 900 - 1,100 6,120
167 3,700 400 - - 400 4,100
168 3,700 200 200 - 400 4,100
169 6,950 400 2,100 600 3,100 10,050
170 6,950 500 2,000 600 3,100 10,050
171 7,300 200 - 1,000 1,200 8,500
172 7,300 200 - 1,000 1,200 8,500
173 6,140 750 1,100 - 1,850 7,990
174 6,140 500 1,350 - 1,850 7,990
175 7,000 500 - 300 800 7,800
176 7,000 300 200 300 800 7,800
177 7,100 400 1000 1,000 2,400 9,500
178 7,100 400 1000 1,000 2,400 9,500
179 6,300 400 300 1,000 1,700 8,000
180 6,300 200 500 1,000 1,700 8,000

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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     ตารางที่ 9 รายจ่ายทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเอกชนจากการถือเงินเพื่อการบริโภคและภาษสีังคม (ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Consumption : C) 

(1) 

รายจ่ายด้านภาษีสังคม (บาท/เดือน) รายจ่ายด้านภาษีสังคม
ทั้งหมด (Tax : T) 
(5) = (2)+(3)+(4) 

รายจ่ายทั้งหมด  
(6) = (1)+(5) รายจ่ายด้านเทคโนโลยี 

(2) 
รายจ่ายด้านแฟชั่น 

(3) 
รายจ่ายด้านท่องเที่ยว 

(4) 
181 1,000 500 100 300 900 1,900
182 1,000 300 300 300 900 1,900
183 1,000 500 100 300 900 1,900
184 1,000 100 500 300 900 1900
185 11,300 400 2,500 500 3,400 14,700
186 11,300 900 2,000 500 3,400 14,700
187 11,300 400 2,500 500 3,400 14,700
188 11,300 400 2,500 500 3,400 14,700
189 3,450 400 100 500 1,000 4,450
190 3,450 300 200 500 1,000 4,450
191 7,800 300 400 1,000 1,700 9,500
192 7,700 250 700 200 1,150 8,850
193 2,700 300 1,700 1,500 3,500 6,200
194 3,700 500 3,000 4,000 7,500 11,200
195 5,000 500 3,000 1,000 4,500 9,500
196 5,400 500 1,000 500 2,000 7,400
197 5,300 450 200 - 650 5,950
198 4,300 750 900 - 1,650 5,950
199 6,550 600 600 1,000 2,200 8,750
200 6,120 500 800 500 1,800 7,920

          หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  รายจ่ายทั้งหมดเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  
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จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาความต้องการถือเงินของ นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในด้านรายจ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแบ่งเป็นรายจ่ายด้านการบริโภคได้แก่อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย           
ค่าเดินทางปกติ ของใช้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายด้านการศึกษา พบว่ารายจ่ายด้านการบริโภคของ
นักศึกษาพยาบาล มีค่าระหว่าง 1000 - 16,800 บาทต่อเดือน  

ในด้านค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีสังคมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (เช่น ค่าบริการ
มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ด้านแฟช่ัน เครื่องแต่งกายตามสมัย (เช่น
เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ) เคร่ืองประดับ (เช่นต่างหู โบว์ผูกผม สร้อยคอ นาฬิกา ฯลฯ) 
เครื่องสําอาง (เช่นแป้งฝุ่น/แป้งตลับ ดินสอเขียนค้ิว มาสคาร่า บลัชออน อายแชโดว์ ยาทาเล็บ ฯลฯ) 
รวมทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม (เช่น ฟิตเนส อาหารเสริม ค่าทําผม คลินิกเสริมความงาม/
รักษาผิวหน้า ฯลฯ) ด้านท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเพ่ือความบันเทิง และการท่องเท่ียวต่างจังหวัด 
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 0 – 6,000 บาทต่อเดือน 

นอกจากน้ีสามารถสรุปรวมเป็นรายจ่ายทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของรายจ่ายเพ่ือการบริโภค 
(Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T) มีค่าระหว่าง 1,900 – 18,200 บาท   
ต่อเดือน 

 
2.1.3  จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) 
   จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) หาได้จาก

การนํารายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ซึ่งเป็นรายได้ที่นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ได้รับจริงจากแหล่งต่างๆท้ังหมด หักลบกับรายจ่ายทั้งหมด 
ซึ่งได้แก่รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption : C) บวก ภาษีสังคม (Tax : T)  ในด้านต่างๆได้แก่ 
เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว 

   จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อมูลจํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 

(Disposable Income : DI) ของนักศึกษาพยาบาลได้ดังตารางที่ 10   
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
1 14,200 18,200 -4,000
2 12,200 15,900 -3,700
3 12,200 16,400 -4,200
4 13,200 17,900 -4,700
5 7,200 10,950 -3,750
6 8,200 10,950 -2,750
7 7,700 10,950 -3,250
8 6,700 10,450 -3,750
9 9,200 13,900 -4,700
10 9,200 12,700 -3,500
11 9,200 13,800 -4,600
12 9,700 14,100 -4,400
13 10,700 14,100 -3,400
14 10,700 14,400 -3,700
15 6,700 11,800 -5,100
16 6,700 11,800 -5,100
17 5,200 10,200 -5,000
18 5,200 10,200 -5,000
19 12,200 17,000 -4,800
20 12,200 17,000 -4,800

                   หมายเหตุ:  จากการคํานวณ จํานวนเงินส่วนบคุคลที่นาํไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  



 

 

98
 

         ตารางที่ 10 จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
21 5,200 9,700 -4,500
22 5,200 9,700 -4,500
23 7,200 11,100 -3,900
24 7,200 11,100 -3,900
25 4,200 8,000 -3,800
26 4,200 8,000 -3,800
27 4,200 8,000 -3,800
28 8,000 11,100 -3,100
29 7,200 11,100 -3,900
30 10,200 13,000 -2,800
31 10,200 13,100 -2,900
32 10,200 13,000 -2,800
33 10,200 13,000 -2,800
34 7,000 9,400 -2,400
35 7,000 9,400 -2,400
36 7,200 9,350 -2,150
37 7,200 9,350 -2,150
38 8,200 10,100 -1,900
39 8,200 10,100 -1,900
40 8,200 10,100 -1,900

                   หมายเหตุ: จากการคํานวณ  จํานวนเงินส่วนบคุคลที่นาํไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
41 7,200 9,100 -1,900
42 7,200 9,100 -1,900
43 7,200 9,100 -1,900
44 8,000 9,850 -1,850
45 8,000 9,850 -1,850
46 5,200 6,300 -1,100
47 6,200 6,300 -100
48 5,200 6,300 -1,100
49 5,200 6,300 -1,100
50 6,200 6,500 -300
51 6,200 6,700 -500
52 6,200 6,700 -500
53 10,200 10,700 -500
54 10,200 10,700 -500
55 10,200 10,700 -500
56 7,200 7,700 -500
57 7,200 7,700 -500
58 7,200 7,700 -500
59 6,200 6,400 -200
60 6,200 6,400 -200

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
61 11,200 11,500 -300
62 11,200 11,500 -300
63 6,200 6,200 -
64 6,200 6,200 -
65 14,000 14,000 -
66 14,000 14,000 -
67 6,200 5,910 290
68 6,200 5,910 290
69 7,200 6,900 300
70 7,200 6,900 300
71 6,200 5,900 300
72 6,200 5,900 300
73 9,200 8,900 300
74 9,200 8,900 300
75 7,200 6,900 300
76 7,200 6,900 300
77 6,200 5,900 300
78 6,200 5,900 300
79 10,200 9,900 300
80 10,200 9,900 300

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  



 

 

101
 

ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
81 7,200 6,600 600
82 7,200 6,600 600
83 5,200 4,600 600
84 5,200 4,500 700
85 9,000 7,900 1,100
86 9,000 7,900 1,100
87 8,000 6,850 1,150
88 8,000 6,850 1,150
89 8,200 7,000 1,200
90 8,200 7,000 1,200
91 7,200 6,000 1,200
92 7,200 6,000 1,200
93 6,200 4,920 1,280
94 6,200 4,920 1,280
95 10,200 8,900 1,300
96 10,200 8,900 1,300
97 8,000 6,650 1,350
98 8,000 6,650 1,350
99 12,200 10,800 1,400
100 12,200 10,800 1,400

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
101 8,200 6,500 1,700
102 8,200 6,500 1,700
103 8,200 6,200 2,000
104 8,200 6,200 2,000
105 8,200 6,400 1,800
106 8,200 6,400 1,800
107 7,200 5,350 1,850
108 7,200 5,350 1,850
109 9,200 7,800 1,400
110 11,200 9,900 1,300
111 7,200 5,250 1,950
112 7,200 5,250 1,950
113 13,000 10,850 2,150
114 13,000 10,900 2,100
115 7,200 5,500 1,700
116 7,200 5,000 2,200
117 12,200 10,000 2,200
118 12,200 10,000 2,200
119 6,200 3,950 2,250
120 6,200 3,950 2,250

หมายเหตุ: จากการคํานวณ  จํานวนเงินส่วนบคุคลที่นําไปจับจ่ายใชส้อยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบคุคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  



 

 

103
 

ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
121 7,200 4,900 2,300
122 7,200 4,900 2,300
123 7,200 4,900 2,300
124 5,200 2,800 2,400
125 5,200 2,800 2,400
126 9,700 7,250 2,450
127 9,700 7,250 2,450
128 10,200 7,550 2,650
129 10,200 7,550 2,650
130 12,200 9,550 2,650
131 12,200 9,550 2,650
132 7,800 5,050 2,750
133 7,800 5,150 2,650
134 12,200 9,400 2,800
135 12,200 9,400 2,800
136 6,200 3,400 2,800
137 6,200 3,400 2,800
138 7,200 4,400 2,800
139 7,200 4,400 2,800
140 9,200 6,400 2,800

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
141 9,200 6,400 2,800
142 9,200 6,400 2,800
143 9,200 6,400 2,800
144 9,200 6,400 2,800
145 8,700 5,840 2,860
146 8,700 5,840 2,860
147 10,200 7,300 2,900
148 10,200 7,300 2,900
149 7,200 4,000 3,200
150 7,200 4,000 3,200
151 7,200 4,000 3,200
152 7,200 4,000 3,200
153 10,200 7,000 3,200
154 10,200 7,000 3,200
155 11,000 7,720 3,280
156 11,000 7,720 3,280
157 8,200 4,800 3,400
158 8,200 4,800 3,400
159 14,500 10,900 3,600
160 14,500 10,900 3,600

หมายเหตุ: จากการคํานวณ  จํานวนเงินส่วนบคุคลที่นําไปจับจ่ายใชส้อยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบคุคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
161 7,200 3,600 3,600
162 7,200 3,600 3,600
163 8,200 4,450 3,750
164 8,200 4,450 3,750
165 10,200 6,120 4,080
166 10,200 6,120 4,080
167 8,200 4,100 4,100
168 8,200 4,100 4,100
169 14,200 10,050 4,150
170 14,200 10,050 4,150
171 12,700 8,500 4,200
172 12,700 8,500 4,200
173 12,200 7,990 4,210
174 12,200 7,990 4,210
175 12,200 7,800 4,400
176 12,200 7,800 4,400
177 14,000 9,500 4,500
178 14,000 9,500 4,500
179 13,000 8,000 5,000
180 13,000 8,000 5,000

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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ตารางที่ 10 จาํนวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจบัจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
รายได้ส่วนบุคคล

(Personal Income : PI) 
 (1) 

รายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพื่อการบริโภค(C) + ภาษีสังคม(T))  

(2) 

ส่วนบุคคลทีน่ําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
(Disposable Income : DI) 

 (3) = (1)-(2) 
181 7,200 1,900 5,300
182 7,200 1,900 5,300
183 7,200 1,900 5,300
184 7,200 1,900 5,300
185 20,000 14,700 5,300
186 20,000 14,700 5,300
187 20,000 14,700 5,300
188 20,000 14,700 5,300
189 10,200 4,450 5,750
190 10,200 4,450 5,750
191 15,000 9,500 5,500
192 15,000 8,850 6,150
193 11,300 6,200 5,100
194 17,500 11,200 6,300
195 15,500 9,500 6,000
196 12,200 7,400 4,800
197 12,200 5,950 6,250
198 12,200 5,950 6,250
199 15,000 8,750 6,250
200 14,000 7,920 6,080

หมายเหตุ:  จากการคํานวณ  จํานวนเงนิส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI)  หาได้จากรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบ รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพื่อการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T))  
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จากตารางที่ 10 จํานวนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : 
DI)   จากการคํานวณโดยใช้ข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income : PI)  ลบรายจ่ายทั้งหมด 
(รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T)) มีค่าอยู่ระหว่าง -5,100 ถึง 6,300 บาทต่อเดือน 
 

แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน 

   ผลการวิเคราะห์แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคล ซ่ึงนําเงินส่วนบุคคลท่ีนําไป
จับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) เปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของ
รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption : C) รายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T)  โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอย สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรที่ศึกษา 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std.Error Beta t Sig 

Constant 
X 

3467.656 
-2.262 

165.445
.108 

-.829 20.960 
-20.896 

.000

.000 
 
จากตารางที่ 11 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้คือ 
 

                          Y =  3,467.66 – 2.26 X , r = -0.83 
 

โดยกําหนดค่า  
                Y = เงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) 
                X = รายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (C) + ภาษีสังคม (T)) 
                r = ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  
จากสมการถดถอยข้างต้น ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย b คือ 2.26 จะบอกการเปลี่ยนแปลง

ของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไป 1 หน่วย รวมท้ังค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ - 0.83 ซึ่งหมายความว่า

หากรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้เงินส่วนบุคคลท่ีนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable 

Income : DI) ลดลง 2.26 บาท 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ซึ่งมีคําถามการวิจัยคือ 1) นักศึกษาพยาบาลกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน มีความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวาง
แผนการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไร 2) แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอย่างไร ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

2. เพ่ือศึกษาแบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของ
นักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน 

สําหรับการดําเนินการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จาก
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปกติ ในปีการศึกษา 2559 ช้ันปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 385 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลท่ีกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เก็บโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จํานวน 
200 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ นักศึกษาพยาบาลท่ีกู้เงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาร่วมด้วย ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลรายรับและความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในการ

บริโภค และภาษีสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี แฟช่ันและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาพยาบาล
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการประยุกต์จากทฤษฎีการเงินของ
เคนส์ : ความต้องการถือเงิน (John Maynard Keynes, 1936) นําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการจัดกระทํา
ข้อมูลโดยใช้ Program Excel for Window  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
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ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติอ้างอิง (Inferential statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis)          
สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรท่ีศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย

เอกชนในด้านเพศ ช้ันปีที่ศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ การออมเงินและความเพียงพอของการใช้
จ่ายเงินในแต่ละเดือน โดยนําเสนอข้อมูลเป็นจํานวนและร้อยละ 

   ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 
จํานวน 200 คน โดยนักศึกษาทั้งหมดมีการกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เมื่อแยก
จํานวนและเพศตามช้ันปีพบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 จํานวนช้ันปีละ 50 คน เป็นเพศ
หญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 50 คน มีนักศึกษาชายจํานวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4 นักศึกษาหญิงจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 50 คน  
มีนักศึกษาชายจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 นักศึกษาหญิงจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  เมื่อรวม
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกช้ันปีเป็นเพศหญิงจํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 เป็นเพศชาย
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 โดยนักศึกษาทั้งหมดมีอายุระหว่าง 18-32 ปี อายุเฉลี่ย 20.89 ปี   
    ผลการศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ของนักศึกษามีทั้งจากผู้ปกครอง จํานวน 200 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100 เงินกู้ยืมเงินค่าครองชีพ (กยศ.) จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายได้จาก
ทุนการศึกษา จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รวมถึงรายได้จากแหล่งอ่ืนๆได้แก่การทํางานพิเศษ 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ในด้านการออมเงินพบว่านักศึกษาจํานวนเพียง 55 คน มีการออม
เงิน โดยคิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่วนนักศึกษาไม่มีการออมเงินมีจํานวนมากถึง 145 คน ซึ่งคิดเป็น    
ร้อยละ 72.5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 
มีเพียงส่วนน้อยที่มีรายรับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34   

   การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน พบว่านักศึกษาทั้งหมดมีค่าใช้   
จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าที่พัก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนค่าใช้  
จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ค่าเดินทาง ฯลฯ มีจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 นักศึกษา
จํานวน 136 คน มีค่าใช้จ่ายด้านสินค้าฟุ่มเฟือยเช่น ค่าบริการโทรศัพท์ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ 
ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 68 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเช่น หนังสือ ตํารา อุปกรณ์ประกอบการเรียน       
ค่าทํารายงาน ฯลฯ มีจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน 
เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ฯลฯ  จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม 
   จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 9,201.00 บาท มีค่าใช้จ่ายในการ

บริโภคได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ังเครื่องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย ค่าเดินทางปกติ ของใช้ส่วนบุคคล
และการใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉล่ียเป็นเงิน 6,388.45 บาทต่อเดือน  

   ผลการศึกษาการถือเงินในด้านการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและภาษีสังคมของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีสังคม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (เช่น ค่าบริการมือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ/
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จํานวน 387.25 บาทต่อเดือน ด้านแฟช่ัน เครื่องแต่งกายตามสมัย (เช่นเสื้อผ้า
แฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ) เครื่องประดับ (เช่นต่างหู โบว์ผูกผม สร้อยคอ นาฬิกา ฯลฯ) 
เครื่องสําอาง (เช่นแป้งฝุ่น/แป้งตลับ ดินสอเขียนค้ิว มาสคาร่า บลัชออน อายแชโดว์ ยาทาเล็บ ฯลฯ) 
รวมทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม (เช่น ฟิตเนส อาหารเสริม ค่าทําผม คลินิกเสริมความงาม/
รักษาผิวหน้า ฯลฯ) เฉลี่ยเป็นเงินจํานวน 940.90 บาทต่อเดือน ด้านท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเพ่ือ
ความบันเทิง และการท่องเที่ยวต่างจังหวัด เป็นเงิน 421.25 บาทต่อเดือน 

แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน 

จากการศึกษาแบบแผนเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income) 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption : C) 
รายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T) พบว่าได้สมการพยากรณ์การถดถอยเท่ากับ 3,467.66 – 2.26X มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ - 0.83 ซึ่งหมายความว่าหากรายจ่ายทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะ
ส่งผลให้เงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) ลดลง 2.26 บาท 
 
อภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงิน ของ
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปกติ ช้ันปีที่ 1 - 4 ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จํานวนตัวอย่าง 
200 คน โดยประยุกต์จากทฤษฎีการเงิน  : ความต้องการถือเงิน ของ John Maynard Keynes 
(1936) ศึกษาการถือเงินใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคมพบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยนักศึกษาทั้งหมดกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และได้รับเงินค่าครองชีพ
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในแต่ละเดือน รวมถึงมีรายได้ส่วนใหญ่จากผู้ปกครอง และ
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ทุนการศึกษาอ่ืนๆ เฉลี่ยเป็นเงิน 9,201.00 บาทต่อเดือน สอดคล้องกัยรายงานของ วิจิตร ศรีสุพรรณ 
และ กฤษดา แสวงดี (Srisuphan, W., and Sawaengdee, K., 2012) ที่ว่าในปัจจุบันนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการกู้เงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะเงินกู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ของภาครัฐ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  

ในการศึกษาของ ภาวินีย์  ธนาอนวัช (2552) โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา
ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ประจําปีการศึกษา 2552 ก็พบว่ารายได้ของนักศึกษาที่เป็น
รายได้ประจําที่ไม่ต้องใช้คืน ส่วนใหญ่ได้รับเงินจากบิดา/มารดา ร้อยละ 80.7 เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ วรภพ ซ่อนทรัพย์อนันต์ (2554) ถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 210 คน พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นเพศหญิง          
มีอายุระหว่าง 21 - 22 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษาถึง 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ คณะอ่ืนๆ ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือโดย อภิยุทธ 
นวอัจฉริยะกิจ (2557) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้
สนับสนุนจากผู้ปกครอง จํานวนเฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน จะเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยของ
นักศึกษาพยาบาลมีความใกล้เคียงไม่แตกต่างจากนักศึกษาจากคณะอ่ืนและภูมิภาคอ่ืนโดยส่วนใหญ่ 

จากการศึกษาพบว่ามีนักศึกษาจํานวนมากท่ียังไม่มีการออมเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายรับไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลิสรา กฤตวรกาญจน์ (2552) ที่พบว่าภาพรวม
ของพฤติกรรมการออมของเยาวชนมีการออมเงินไม่ได้ มักเกิดจากการมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้เงินจนเกิน
ตัว มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเหตุผลของการไม่มีเงินออมเกิดจากอิทธิพลทางสังคมท่ีทําให้
เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้น รวมถึงเยาวชนส่วนใหญ่แล้วไม่มีประสบการณ์ในการทําบัญชี
ส่วนบุคคลมาก่อนเลย ทั้งน้ีผลการวิจัยของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (2558) ซึ่งได้ทําการสํารวจความรู้
เรื่องทางการเงินทั่วประเทศ พบว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มเสี่ยง ที่ขาดความรู้และ
ทักษะในด้านการจัดการทางการเงิน นอกจากน้ีการศึกษาของ พรภัทร อินทรวรพัฒน์, สิรีรัตน์     
เชษฐสุมน และ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2557) ในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมแบบบริโภคนิยม รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการก่อหน้ีสิน โดย
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจดัการทางการเงินส่วนบุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเก่ียวกับการจัดการทางการเงินและขาดความตระหนักรู้ในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือนในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายด้าน
สินค้าฟุ่มเฟือย ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน เช่น ดูหนัง 
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ท่องเท่ียว ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกรัตน์ เอ่ียมอรุณวรรณ (2551) ทําการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและการใช้เวลาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าค่าใช้จ่ายและการใช้เวลาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการดํารงชีวิต รวมทั้งด้านบันเทิงและพักผ่อน เช่นเดียวกันกับ
ผลการศึกษาของ อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ (2557)  ซึ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพายัพ คณะอ่ืนๆที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ โดยพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา
ส่วนใหญ่พบว่ามีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าเดินทางไปกลับ
มหาวิทยาลัย ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ของใช้ส่วนตัว) ค่าพักผ่อนหย่อนใจ และค่ารักษาพยาบาล รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ียังมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักและอาหาร 2,001 
- 3,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษา 1,001 - 2,000 บาทต่อเดือน 
ทั้งน้ีรายงานการศึกษาของ ปรางพรรณ วรรณกูล (2557) พบว่านักเรียน/นักศึกษาที่ศึกษาในประเภท
สถานศึกษาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยไม่แตกต่างกัน 

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม  
  ในการศึกษาครั้งน้ีนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในการบริโภครวมถึงรายจ่าย

ด้านภาษีสังคมท้ัง 3 ด้านได้แก่เทคโนโลยี แฟช่ัน ท่องเท่ียว โดยพฤติกรรมที่พบเช่นเดียวกันกับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาคณะอ่ืน  ๆ(กนกรัตน์ เอี่ยมอรุณวรรณ, 2551; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ, 2557;  
ปรางพรรณ วรรณกูล, 2557) โดยจากทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคของ คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 
ทั้งน้ีผู้บริโภคท่ีอยู่ในชนช้ันทางสังคม การได้รับการศึกษาเดียวกันหรือที่คล้ายกันจะมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมเหมือนกัน น่ันคือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อ 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทาง
จิตวิทยา และยังได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อน่ันเอง  

 
   แบบแผนความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
       ในการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการประยุกต์จากทฤษฎี
การเงิน : ความต้องการถือเงิน ของ John Maynard Keynes (1936) ซึ่งเคนส์ได้ให้ความเห็นว่าเงิน
เป็นสินทรัพย์ชนิดหน่ึงที่มีอรรถประโยชน์มากในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในบรรดา
สินทรัพย์ต่างๆ ดังน้ันในขณะใดขณะหนึ่ง คนเราจึงอาจต้องการถือเงินไว้เพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ 
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นอกเหนือจากการถือเงินเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทั้งน้ีเคนส์ได้แบ่งความต้องการถือเงิน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้
จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า และความต้องการถือเงินเพ่ือแสวงหากําไร ใน
การศึกษากลุ่มของนักศึกษาพยาบาลซ่ึงอยู่ในช่วงวัยเรียน และยังมีความต้องการถือเงินโดยมุ่งเน้นไป
ในส่วนของความต้องการถือเงินเพ่ือการบริโภคและการใช้จ่ายภาษีสังคมใน 3 ด้านคือด้านเทคโนโลยี 
ด้านแฟช่ัน และด้านการท่องเที่ยว  

      ในส่วนรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) ของนักศกึษาพยาบาลกู้ยืมกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนพบว่านอกจากนักศึกษาจะได้รับเงินจากการกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแล้ว ยังมีรายได้จากครอบครัวมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
ด้วย รวมทั้งในนักศึกษาบางรายมีรายได้จากทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  ในส่วนด้านรายจ่ายเพ่ือ 
การบริโภค (Consumption : C) และรายจ่ายด้านภาษีสังคม (Tax : T) ซึ่งรวมเป็นรายจ่ายทั้งหมด 
พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีทั้งรายจ่ายเพ่ือการบริโภคและรายจ่ายด้านภาษีสังคม  

      เมื่อนํารายจ่ายทั้งหมดมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเพ่ือศึกษาถึงแบบแผน
ของเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) ของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่าหากมีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึนจะมีผลลดเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้
จริง (Disposable Income : DI) ของนักศึกษาพยาบาล  นั่นหมายความถึงเงินที่จะนํามาเก็บออมจะ
ลดลงน่ันเอง โดยจากทฤษฎีการออม (Saving Theory) ที่กล่าวไว้ว่าการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเรือนอย่างมาก 
เน่ืองจากเมื่อครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว นําไปหักภาษีออก รายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได้ที่ครัวเรือน
สามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้  ส่วนน้ีไปใช้เพ่ือการบรโิภคส่วนที่เหลือ
จึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงินส่วนที่เหลือน้ีว่า "การออมทรัพย์" เช่นเดียวกันกับ
การออมของบุคคล ซึ่งการออมของบุคคลน้ันๆ จะมีความสัมพันธ์กับรายได้หรือเงินที่สามารถจับจ่าย
ใช้สอยได้จริง  

      จากการศึกษาของ สุขใจ นํ้าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม และสมนึก วิวัฒนะ (2557) 
ได้กล่าวถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะการวางแผนการบริโภคและอุปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Consumption Planning) โดยการบริหารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว ดังน้ัน
ควรสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในการวางแผนทางการเงินแก่กลุ่มนักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะใน
การจัดการทางด้านการเงินอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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ข้างหน้า นอกจากน้ีจะช่วยลดภาระและปัญหาของทางภาครัฐ ในเรื่องการขาดชําระหน้ีกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาได้อีกทางหน่ึง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
   จากผลการศึกษาความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่านักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน         
เขตกรุงเทพมหานคร มีความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในด้านการบริโภคและภาษีสังคม โดยผลต่าง
ของรายรับและรายจ่ายทั้งหมด เป็นรายได้ส่วนบุคคลท่ีเหลืออยู่หลังจากหักค่าภาษีสังคมของแต่ละ
บุคคล ซึ่งก็คือเงินส่วนบุคคลที่นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง (Disposable Income : DI) อีกนัยหน่ึงคือเงินที่
นักศึกษาสามารถเก็บออม (Saving : S) ได้นั่นเองดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการดําเนินงานดังน้ี 

   1. แม้ว่านักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่มีทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจาก
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการ นอกเหนือจากเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้    
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่าย
ในด้านบริโภคมากที่สุด รวมถึงรายได้ของนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
รายได้จากครอบครัว ผู้ปกครอง ดังน้ันจากปัญหาดังกล่าว จึงเสนอให้บุคลากรที่เก่ียวข้องพิจารณา
เพ่ิมงบประมาณในส่วนของค่าครองชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอกับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็น
การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในอีกทางหน่ึงอีกด้วย  

   2. ในด้านรายจ่ายของนักศึกษา โดยเฉพาะรายจ่ายด้านภาษีสังคมของนักศึกษา ซึ่งเป็น
รายจ่ายที่อาจไม่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน ดังน้ันการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เรื่องการบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือย ให้นักศึกษารู้จักใช้เท่าที่จําเป็น ในเรื่องการเลือกซื้อสิ่งของโดยเน้นที่คุณภาพ คํานึงถึง
ประโยชน์มากกว่าตามกระแสนิยม ควรเริ่มต้นต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา 

   3. ความรู้และทักษะในการจัดการทางการเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจัดได้
ว่ามีความสําคัญในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมในยุคทุนนิยม ดังน้ันผู้รับผิดชอบในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จนถึงระดับสังคม โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงระดับครอบครัว มีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การให้ความสําคัญและสนับสนุนเก่ียวกับการให้ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความตระหนักรู้ใน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาซึ่งล้วนเป็น        
อนาคตของชาติ โดยหากมีการปลูกฝังทัศนคติและสนับสนุนความตระหนักรู้ในด้านการจัดการทาง
การเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านการเงินที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยในอนาคต 
   1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งอาจทําให้ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา

ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ในการการผิดชําระหน้ีของนักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีรายได้และ
การงานที่มั่นคง ดังน้ันควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเหตุหรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการทางการเงินที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในวัย
ที่กําลังศึกษา และทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาที่เรียนในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงนโยบายในการจัดการความรู้ทางการเงินในระดับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาต่อไป 
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ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน
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ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 

 
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วน

ของประชากร และกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อน   
ที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ต้ังแต่ 10 ขึ้นไป ทั้งน้ีในการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร 

 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 346
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 354
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357
40 36 160 113 380 191 1200 291 6000 361
45 40 170 118 400 196 1300 297 7000 364
50 44 180 123 420 201 1400 302 8000 367
55 48 190 127 440 205 1500 306 9000 368
60 52 200 132 460 210 1600 310 10000 370
65 56 210 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 220 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 230 144 550 226 1900 320 30000 379
80 66 240 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 250 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 260 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 254 2600 335 100000 384

 ท่ีมา: Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, Determinining Sample Size for Research   
        Activities (Educational and Psychological Measurement, 1970), 607.
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย
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แบบสอบถามประกอบงานวิจัยเรื่อง 
 

ความต้องการถือเงินส่วนบคุคลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล 
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน 

แบบสอบถามเรื่อง “ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา

พยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความ

ต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือการบริโภค และภาษีสังคมของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งข้อมูลท่ี

ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลจะถูกนําเสนอในภาพรวม

และนําไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามและขอความกรุณาตอบคําถามให้ครบทุกข้อเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามชุดน้ีมีจํานวน 3 หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือใช้จา่ยในการบริโภคและภาษีสังคม 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าสําหรับการให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามชุดน้ี มา ณ โอกาสน้ี 

                                                                นางสาวเหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี 

                                            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                      

                                                         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 

คําชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  และกรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างตามข้อมูลที่เป็นจริง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ          ชาย              หญิง 
2. อายุ…………………………ปี 
3. ช้ันปีที่กําลังศึกษา      

     ช้ันปีที่ 1        ช้ันปีที่ 2         ช้ันปีที่ 3          ช้ันปีที่ 4      
4. แหล่งที่มาของรายได้ และโปรดระบุจํานวนเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

           ผู้ปกครอง  จํานวนเงิน..……………………………....บาทต่อเดือน 

                  เงินกู้ยืมเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
                         จํานวนเงิน………………………..บาทต่อเดือน  

                       ทุนการศึกษา จํานวนเงิน.............………………………บาทต่อเดือน         

  แหล่งอ่ืนๆ โปรดระบุ................................จํานวนเงิน....………………บาทต่อเดือน         
5. ท่านมีการออมเงินในแต่ละเดือนหรือไม่   

             ม ี                ไม่ม ี 
6. รายได้ที่ท่านได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่ 

  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ 
7. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ  แต่ละเดือนของท่าน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

                 ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่น อาหาร เครือ่งด่ืม ค่าที่พัก ฯลฯ 

                 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ค่าเดินทาง ฯลฯ 

                 ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าฟุ่มเฟือยเช่น ค่าบริการโทรศัพท์ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ ฯลฯ 

       ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเช่น หนังสือ ตํารา อุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าทํารายงาน ฯลฯ 

                 ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ฯลฯ 

                 ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................ 
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โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนกรอกข้อมูลคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในส่วนที่ 2 
  

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม 
ความต้องการถือเงินส่วนบคุคล เพื่อใช้จ่ายในการบริโภค 
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในระหว่างการศึกษา ลงในช่องว่างหรือ ใส่

เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง   
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค   

1. อาหาร …………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

2. เคร่ืองด่ืม (เช่น น้ําอัดลม กาแฟ เคร่ืองด่ืมชู
กําลัง ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

3. เครื่องนุ่งห่ม (เช่น ชุดนักศึกษา ชุดชั้นใน 
ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

4. ค่าท่ีอยู่อาศัย (เช่นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ํา ค่าไฟ 
ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

5. ค่าเดินทางตามปกติ (เช่นค่ารถเมล์ แท็กซ่ี 
ค่าน้ํามันรถ ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

6. ของใช้ส่วนบุคคล (เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระ
ผม ครีมบํารุงผิว ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

7. ด้านการศึกษา (เช่นค่าหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าทํารายงาน ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

 
 
 
 

ข้อมูล 
โดยทั่วไปในการดํารงชีวิตในแต่ละเดือนได้มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภค ทั้งการบริโภคสินค้า

ไม่คงทน ได้แก่ อาหาร น้ํา เครื่องด่ืม ฯลฯ และการบริโภคสินค้าคงทนเช่น ที่อยู่อาศัย หอพัก 
รถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งในปัจจุบันอาจมีรายจ่ายที่เป็นภาษีสังคมซึ่งเป็นเงินท่ีใช้จ่ายเพ่ือการเข้า
สังคม ในการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาพบว่าภาษีสังคมของกลุ่มนักศึกษาที่พบส่วนใหญ่มัก
เป็นเงินที่ถูกใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี แฟช่ัน และการท่องเที่ยว  
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ความต้องการถือเงินส่วนบคุคล เพื่อใช้จ่ายด้านภาษสีังคม 
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในระหว่างการศึกษา ลงในช่องว่างหรือใส่

เครื่องหมาย √ ลงในช่อง � ตามความเป็นจริง 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) หมายเหตุ 

รายจ่ายด้านเทคโนโลยี   
1. ประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารเฉลี่ย
ต่อเดือน (เช่น ค่าบริการมือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

รายจ่ายด้านแฟชั่น   

1. เครื่องแต่งกายตามสมัยเฉล่ียต่อเดือน (เช่น
เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

2. เครื่องประดับเฉลี่ยต่อเดือน (เช่นต่างหู โบว์
ผูกผม สร้อยคอ นาฬิกา ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

3. สินค้าประเภทเคร่ืองสําอางเฉลี่ยต่อเดือน
(เช่นแป้งฝุ่น/แป้งตลับ ดินสอเขียนคิ้ว มาสคาร่า 
บลัชออน อายแชโดว์ ยาทาเล็บ ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

4. บริการด้านสุขภาพและความงามเฉลี่ยต่อ
เดือน (เช่น ฟิตเนส อาหารเสริม ค่าทําผม คลินิก
เสริมความงาม/รักษาผิวหน้า ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

รายจ่ายด้านท่องเท่ียว   

1. การท่องเท่ียวเพ่ือบันเทิงเฉลี่ยต่อเดือน (เช่น 
ดูหนัง ร้องคาราโอเกะ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) 

…………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

2. การท่องเท่ียวต่างจังหวัดเฉลี่ยต่อเดือน …………………………….บาทต่อเดือน  ไม่มีกิจกรรมนี้ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

                                                                        ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน                       

                                                                                          ผูท้ําวิจัย



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์
 

ตําแหน่ง         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน 
 
สถานทีท่ํางาน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

2. ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา 
  

ตําแหน่ง         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 
สถานทีท่ํางาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศริิ ประสมสุข 
 
 ตําแหน่ง         หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ 
 
 สถานทีท่ํางาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือของผูเ้ชี่ยวชาญ
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือของผูเ้ชี่ยวชาญ 

การหาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้งของวัตถุประสงค ์

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

คําชี้แจง    ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถามประกอบ

งานวิจัยเรื่อง“ความต้องการถือเงินส่วนบุคคลเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาลกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” โดยใส่เครื่องหมาย  (/)  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน

ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 

คําชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  และกรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างตามข้อมูลที่เป็นจริง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ          ชาย              หญิง 
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
 

2. อายุ…………………………ปี 
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
 

3. ช้ันปีที่กําลังศึกษา      

     ช้ันปีที่ 1        ช้ันปีที่ 2         ช้ันปีที่ 3          ช้ันปีที่ 4   
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
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4. แหล่งที่มาของรายได้ และโปรดระบุจํานวนเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

           ผู้ปกครอง  จํานวนเงิน..……………………………....บาทต่อเดือน 

                  เงินกู้ยืมเงินค่าครองชีพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)               
                          จํานวนเงิน………………………..บาทต่อเดือน 

                       ทุนการศึกษา จํานวนเงิน.............………………………บาทต่อเดือน         

  แหล่งอ่ืนๆ โปรดระบุ..................................จํานวนเงิน....……………บาทต่อเดือน   
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
   

5. ท่านมีการออมเงินในแต่ละเดือนหรือไม่   

             ม ี                ไม่ม ี(กรณีไม่มีข้ามไปตอบข้อ 7) 
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
 

6. จํานวนเงินออมโดยเฉลี่ย............................................บาทต่อเดือน    
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
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7. รายได้ที่ท่านได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่ 

  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ 
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 -
 

8. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ  แต่ละเดือนของท่าน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

                      ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าที่พัก ฯลฯ 

                      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ค่าเดินทาง ฯลฯ 

                      ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นค่าบริการโทรศัพท์ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับฯลฯ 

            ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเช่น หนังสือ ตํารา อุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าทํารายงาน ฯลฯ 

                      ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงและพักผ่อน เช่น ดูหนัง ท่องเที่ยว ฯลฯ 

                      ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................  
 

ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ
ค่า IOC ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3

+1 +1 +1 1.0 

คํ า ว่ า“ฟุ่ ม เ ฟือย”มี ความ 
หมาย ลบต่อความรู้สึก  ถ้า
ปรับ เป็ น  “สินค้ า อํ านวย
ความสะดวกและส่งเสริม
บุคลิกภาพ” จะดีกว่าหรือไม่ 
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โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนกรอกข้อมูลคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในส่วนที่ 2 

  

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการถือเงินส่วนบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในการบริโภคและภาษีสังคม 
ความต้องการถือเงินส่วนบคุคล เพื่อใช้จ่ายในการบริโภค 
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในระหว่างการศึกษา ลงในช่องว่างหรือใส่

เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง   

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาทต่อเดือน) 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค   

1. อาหาร ………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 
2. เคร่ืองด่ืม (เช่น น้ําอัดลม กาแฟ 
เคร่ืองด่ืมชูกําลัง ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

3. เครื่องนุ่งห่ม (เช่น ชุดนักศึกษา 
ชุดชั้นใน ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

4. ค่าท่ีอยู่อาศัย (เช่นค่าเช่าหอพัก 
ค่าน้ํา ค่าไฟ ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

5. ค่าเดินทางตามปกติ (เช่นค่า
รถเมล์ แท็กซ่ี ค่าน้ํามันรถ ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

6. ของใช้ส่วนบุคคล (เช่น สบู่ ยา
สี ฟัน  ยาสระผม  ครีมบํา รุงผิว 
ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

7. ด้านการศึกษา (เช่นค่าหนังสือ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทํารายงาน 
ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

 
 

ข้อมูล 

โดยทั่วไปในการดํารงชีวิตในแต่ละเดือนได้มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภค ทั้งการบริโภคสินค้า

ไม่คงทน ได้แก่ อาหาร น้ํา เครื่องด่ืม ฯลฯ และการบริโภคสินค้าคงทนเช่น ที่อยู่อาศัย หอพัก 

รถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งในปัจจุบันอาจมีรายจ่ายที่เป็นภาษีสังคมซึ่งเป็นเงินท่ีใช้จ่ายเพ่ือการเข้า

สังคม ในการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาพบว่าภาษีสังคมของกลุ่มนักศึกษาที่พบส่วนใหญ่มัก

เป็นเงินที่ถูกใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี แฟช่ัน และการท่องเที่ยว  
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ความต้องการถือเงินส่วนบคุคล เพื่อใช้จ่ายด้านภาษสีังคม 
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของท่านในระหว่างการศึกษา ลงในช่องว่างหรือใส่

เครื่องหมาย √ ลงในช่อง � ตามความเป็นจริง 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย  

(บาทต่อเดือน) 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รายจ่ายด้านเทคโนโลยี    

1. ประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีการ
สื่ อ ส า ร เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อ น  ( เ ช่ น 
ค่าบริการมือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

รายจ่ายด้านแฟชั่น    

1. เคร่ืองแต่งกายตามสมัยเฉลี่ย
ต่ อ เ ดื อน  ( เ ช่ น เ สื้ อ ผ้ า แฟชั่ น 
รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

2. เคร่ืองประดับเฉลี่ยต่อเดือน 
(เช่นต่างหู โบว์ผูกผม สร้อยคอ 
นาฬิกา ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

3. สินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง
เฉลี่ยต่อเดือน (เช่นแป้งฝุ่น/แป้ง
ตลับ ดินสอเขียนคิ้ว มาสคาร่า 
บลัชออน อายแชโดว์ ยาทาเล็บ 
ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

4. บริการด้านสุขภาพและความ
งามเฉล่ียต่อเดือน (เช่น ฟิตเนส 
อาหารเสริม ค่าทําผม คลินิกเสริม
ความงาม/รักษาผิวหน้า ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

รายจ่ายด้านท่องเที่ยว    

1. การท่องเท่ียวเพ่ือบันเทิงเฉลี่ย
ต่อเดือน (เช่น ดูหนัง ร้องคาราโอ
เกะ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

2. การท่องเท่ียวต่างจังหวัดเฉลี่ย
ต่อเดือน 

………บาทต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 - 

 



138 
 

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

                                                                     ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

                                                                                          ผูท้ําวิจัย 
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                                 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

 


