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Abstract 

The objectives of this study were: 1) to study the interaction between psychological and social 

situational factors that affected the behavior related to money management, and 2) to study the 

predictability of factors that effect the money management behavior of government teachers, in 

both overall and separate aspects from a different bio-society. The samples consisted of three 

hundred teachers from primary schools under the Authority of the Bangkok Primary Educational 

Service Area Office, selected by using proportional stratified random sampling of 2 school sizes. 

The data instruments had summated rating scales with six levels, that had reliability of alpha 

coefficients between 0.77 to 0.96. The statistics for analysis were descriptive statistics, Two-Way 

ANOVA, and Hierarchical Multiple Regression Analysis. The research results found that 1) the 

interaction between having aspects of discipline and social support affected behavior in money 

management of government teachers, with significance at level .05. 1.1) In overall, it was found 

in three separate groups (teachers, persons who have educational level higher than bachelor degree, 

and groups which have others depend on). 1.2) the financial procurement in the separate group 

was groups which have others depend on. 1.3) the financial expenditure in the separate groups 

were persons who have educational level higher than bachelor degree. There was no difference 

with significance in statistic of overall groups. 2) The psychological factors (future orientation and 

self-control and having aspects of discipline) and social situational factors (perceiving on financial 

information, supporting in financial society and having good model in finance), could predict the 

behavior in money management with significance at level .05. Overall groups had percentage at 

37.20. Separate groups were persons who have educational level higher than bachelor degree, had 

the highest in percentage at 42.0. The vital predictor was perception of financial information. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์  
ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้าน และ 2) ศึกษา
อ านาจการท านายของกลุ่มปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู ทั้งในกลุ่มรวมและ 
กลุ่มย่อยที่มีชีวสังคมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของขนาด
โรงเรียน 2 ขนาด เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น ผลการวิจัย
พบว่า 1) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินที่มีต่อพฤติกรรม  
การจัดการทางการเงินของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1.1) โดยรวมพบในกลุ่มย่อย 
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มต าแหน่งครู 2) กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ 3) กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง 1.2) ด้าน  
การจัดหาเงินพบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง และ 1.3) ด้านการใช้จ่ายเงินพบในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม 
คือ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มรวม 2) กลุ่ม
ปัจจัยจิตลักษณะ (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความมีระเบียบวินัย) และกลุ่มปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม  
(การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน และการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน) สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 37.20 
และกลุ่มย่อย คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีได้มากที่สุดถึงร้อยละ 42.0 โดยตัวท านายที่ส าคัญ คือ 
การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 

 
ค ำส ำคัญ: การจัดการทางการเงิน ความมีระเบียบวินัย การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน การรับรู้ข่าวสาร 

ทางการเงิน 
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บทน า 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหารอบด้านไม่สมดุล

ในหลายมิติ เช่น ความไม่เท่าเทียมของรายได้ วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ที่เร่งรีบ การแข่ งขันและกดดันสูง 
เกิดกระแสวัตถุนิยม การบริโภคท่ีเกินความจ าเป็น การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ขาดการปลูกฝังคุณธรรมอันส่งผล
ต่อสภาพจิตใจ ท าให้ภูมิต้านทานลดลงเกิดเป็นปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม หนี้สิน เป็นต้น (จิรายุ อิศรางกูร  
ณ อยุธยา, 2554: 7-8) ดังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็นตัวอย่างให้เห็นผลจากการลงทุน การผลิต การบริโภค 
ที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง มีสาเหตุจากการบริหารจัดการที่ไม่พอดี การบริโภคและลงทุนอยู่บน  
ความประมาท ขาดความรอบรู้รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม จึงเป็น 
การสั่งสมปัญหาน าไปสู่วิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคม (ปรียานุช พิบูลสราวุธ , 2554: 77) โดยเฉพาะเรื่องการเงิน
พบว่า บุคคลส่วนใหญ่มักจะละเลยการวางแผนการเงินจากสาเหตุ ดังนี้ 1) ขาดแนวคิดการใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า 
2) ขาดการตระหนักและค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและสินทรัพย์ท าให้ไม่วางแผนการเงิน 3) มีความเชื่อ
ที่ผิด เช่น การวางแผนการเงินเป็นเรื่องของบุคคลที่มีรายได้และสินทรัพย์มาก ยุ่งยากซับซ้อน เสียเวลาเหมาะกับ
คนที่เป็นนักบัญชี นักการเงินและนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม เช่น 
ปล้นชิงทรัพย์ อาชญากรรม และท าให้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีภาวะเครียด 98.1% ในกลุ่มคนที่เครียด 
มี 13.3% เคยคิดฆ่าตัวตาย โดยความเครียดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การใช้จ่าย หนี้สิน 
เศรษฐกิจ ดังนั้น ถ้าบุคคลสามารถจัดการกับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาและผลกระทบเรื่องเงินก็มีแนวโน้ม
ลดลง (รัชนีกร วงศ์จันทร์,  2553: 13, 171)  

การด าเนินชีวิตของบุคคลจึงควรน าไปสู่ “การสร้างความสมดุลและยั่งยืน” โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
ชุมชน สังคม และการด ารงชีพไม่ควรก่อปัญหาเรื่องเงิน ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การมีหนี้สิน 
ล้นพ้นตัวจากการกู้ยืม หรือการมีพฤติกรรมการบริโภคนิยม ฟุ้งเฟ้อ และจั บจ่ายใช้สอยเกินความจ าเป็น 
(ณดา จันทร์สม, 2554: 143-144) ซึ่งการวางแผนทางการเงินถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญจะท าให้สามารถด าเนิน 
ชีวิตได้อย่างมีทิศทาง ทั้งการหารายได้และการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น หากรายรับไม่เพียงพอจะส่งผลให้เป็นหนี้  
ในที่สุด แต่ถ้ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ (กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข, 2551: 2) สอดคล้อง
กับสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555: 16-18) กล่าวว่า ปัจจุบันเงินเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคล 
เป็นเครื่องมือสะสมความมั่นคง และท าให้บุคคลมีอ านาจทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริห าร
การเงินเพ่ือประโยชน์ ดังนี้ 1) มีแนวทางในการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวได้ถูกต้อง 2) ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง 3) ก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน 
ส่วนบุคคล และ 4) เป็นรากฐานความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

นักวิชาการได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาทางการเงินไว้โดยใช้ค าที่เรียกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน คือ  
ค าว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหาร
การเงินบุคคล เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “การจัดการทางการเงิน” เพราะเป็นการจัดระเบียบการเงินของ
บุคคลเกี่ยวกับการรู้จักหาเงินเข้ามาและใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ จะท าให้การด าเนินชีวิต  
มีทิศทางเกิดความมั่นคงทางการเงิน มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต สามารถดูแลผู้ อยู่ในอุปการะ มีมาตรฐาน 
การครองชีพที่ดีและบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ ซึ่งเงินมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกช่วงอายุ (ศิรินุช อินละคร , 2548: 1; กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข , 2550: 2; รัชนีกร 
วงศ์จันทร์, 2553: 7; ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2554: 7; สุขใจ 
น้ าผุด, 2557: 4)  
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ทั้งนี้ วรากรณ์ สามโกเศศ (2549: 80) กล่าวว่า ข้าราชการครูจ านวนไม่น้อยในประเทศไทยประสบปัญหา
หนี้สิน จากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหาเงินและการใช้เงินที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต และจาก  
การประมวลเอกสาร พบว่า มีการศึกษาวิจัยการจัดการทางการเงินของข้าราชการครูซึ่งยังพบน้อย แต่มีงานวิจัย  
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบุคคลทั่วไป ดังนี้ 1) ระดับนักเรียน ได้แก่ งานวิจัยของวรวุฒิ ก้องเสียง 
(2549) และอรวรรณ ณ นคร (2553) และ 2) ในระดับนักศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของเทียนทิพย์ บรรจงทัศน์ (2547) 
สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย (2550) และธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ (2552) ซึ่งงานวิจัยที่กล่าวมาเป็นการศึกษา 
การจัดการทางการเงินเกี่ยวกับด้านค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่าการศึกษาและกิจกรรม ยังไม่พบว่า  มีการศึกษา 
ในลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาทางการเงิน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน
ของข้าราชการครู (พฤติกรรมการจัดหาเงินและพฤติกรรมการใช้จ่าย เงิน) ซึ่งคาดว่าจะน ามาช่วยแก้ปัญหา 
ทางการเงินได ้
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura (1986) 
ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์ (Behavior) เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล (Person) ซึ่งเป็นจิตลักษณะ กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งเป็นสถานการณ์ทางสังคม 
จึงน ามาเป็นกรอบการวิจัย เพ่ือก าหนดตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู เนื่องจากพบว่า มีตัวแปรทางจิตลักษณะและสังคมส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางการเงิน ดังนี้ กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (เทียนทิพย์ บรรจงทัศน์,  
2547; วรวุฒิ ก้องเสียง, 2549; สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย, 2550) และ 2) ความมีระเบียบวินัย (อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล,  
2553) ส่วนกลุ่มปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ 1) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน (หทัยรัตน์ มาประณีต, 2549) 
2) การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (อรวรรณ ณ นคร , 2553; ธนญา ราชแพทยาคม ,  2554) 3) การมี
แบบอย่างที่ดีทางการเงิน (มนูญ ภูขลิบเงิน , 2547) และได้น ากลุ่มปัจจัยลักษณะชีวสังคม ได้แก่ ต าแหน่งระดับ
การศึกษา บุคคลพ่ึงพิง และสถานภาพทางเศรษฐกิจ มาศึกษาด้วย ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มปัจจัยมีผลท าให้เกิดพฤติกรรม 
การจัดการทางการเงินของข้าราชการครู จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งด ารงชีวิตอยู่ในเมืองหลวงและมีค่าครองชีพที่สูง ว่ามีปัจจัยจิตลักษณะ
และสถานการณ์ทางสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครูบ้างหรือไม่อย่างไร  
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครูโดยรวมและรายด้าน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะ  
ชีวสังคมต่างกัน 

2) เพ่ือศึกษาอ านาจการท านายของกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและกลุ่มปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมที่มีต่อ
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน 

การจัดการทางการเงิน สามารถรวมถึงการบริหารทางการเงินและการวางแผนทางการเงิ น โดยมีผู้ให้
ความหมาย เช่น รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553: 6) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง กระบวนการออกแบบ 
ในการบริหารจัดการเงินภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล การน าไปปฏิบัติและการทบทวนปรับปรุงอย่าง
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ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ส่ วนสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555: 182) 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล คือ การบริหารรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพ่ือให้มีส่วนที่เหลือจ่าย
ไว้เก็บสะสมในอนาคตและการลงทุนได้ผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับสุขใจ 
น้ าผุด (2557: 4) การบริหารการเงินบุคคล คือ การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรู้จัก
จัดหาเงินเข้ามาและใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดผลดีบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส าหรับงานวิจัยของวรวุฒิ 
ก้องเสียง (2549: 9) การวางแผนการใช้เงิน หมายถึง การรู้จักการบริหารจัดการการเงินให้ตรงตามเป้าหมาย 
ตรงตามวัตถุประสงค์และเกื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เช่นเดียวกับธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ (2552: 6) 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล เป็นการจัดระเบียบการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีอยู่หรือ
ได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการบริหารเงินรายได้ของบุคคล การบริหาร
รายจ่ายต่าง ๆ ของบุคคล และการหารายได้เพ่ิมเพ่ือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ส่วนสุเมธ ตันติ เวชกุล (2554: 40) กล่าวถึง
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นหลักปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงภาครัฐ โดยเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นได้ทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติเพ่ือให้ด าเนินชีวิตเป็นไปในทางสายกลาง ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 
ประการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) และ 2 เงื่อนไข (ความรู้ คุณธรรม) อีกทั้งหลักธรรมทิฏฐธัม
มิกัตถะ ซึ่งสุเทพ สุวีรางกูร (2554: 211-212) ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนามีค าสอนในการด าเนินชีวิตเพ่ือแก้ไข
เศรษฐกิจไม่ดี 4 ประการ ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา (แสวงหาทรัพย์) อารักขสัมปทา (รู้จักใช้จ่าย) กัลยาณมิตตตา  
(คบเพ่ือนที่ดี) สมชีวิตา (อยู่อย่างพอเพียง) ดังนั้น พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู หมายถึง  
การกระท าหรือการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูเกี่ยวกับการจัดหาเงินเพ่ือเพ่ิมรายได้ และมีการใช้จ่ายเงิน
ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมค าสอนทางศาสนาหรือความรู้  
ทางการเงิน น ามาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตโดยไม่เดือดร้อน รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในงานวิจัยนี้  
แบ่งพฤติกรรมการจัดการทางการเงินออกเป็น 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการจัดหาเงินและพฤติกรรม 
การใช้จ่ายเงิน ดังนี้   
 
พฤติกรรมการจัดหาเงิน    

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (2554: 12) การจัดหารายได้ (Obtaining income) เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการวางแผน 
ทางการเงินส่วนบุคคล เพราะเงินที่เข้ามาสู่บุคคล คือ รายได้ การประกอบอาชีพที่ถนัดและสนใจย่อมส่งผลท าให้
รายได้เพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับรัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553: 127) การรู้จักหาเงินจะเป็นที่มาของรายได้เพ่ือน ามา
จัดสรรด ารงชีวิต สิ่งแรกที่ควรค านึงถึงและตระหนักอยู่เสมอ คือ ไม่เพียงหาเงินพอต่อการใช้จ่ายขณะนี้เท่านั้น 
แต่ต้องมีเผื่อไว้ส าหรับอนาคตด้วย ดังนั้นบุคคลจึงต้องเรียนรู้ที่ฉลาดในการหารายได้ รู้จักท างานหาเงินเห็นคุณค่า
ของเงินที่หามาได้ และพยายามหารายได้หลาย ๆ ทางเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิต ไม่ควรอุปโภค
บริโภคจนเงินหมด แต่ควรจัดสรรเงินส่วนหนึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่จะสร้างรายได้ในอนาคตโดยไม่ขัดสน จึงแบ่ง
ที่มาของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) รายได้จากการท างาน เช่น รายได้จากงานประจ า รายได้สวัสดิการ 
และรายได้พิเศษนอกเหนืองานประจ า 2) รายได้จากสินทรัพย์ เช่น รายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ รายได้ 
จากการประกอบธุรกิจและรายได้จากการลงทุนในตราสารการเงิน เช่นเดียวกับกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2551: 33-
35) รายได้เป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งอ านาจในการจับจ่ายใช้สอยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับรายได้ 
แม้ว่ามีรายได้มากไม่ได้หมายถึงมีความสุขมาก แต่อาจบอกถึงมาตรฐานการด ารงชีพและความสามารถซื้อสินค้า
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และบริการโดยแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รายได้จากกิจการ รายได้จากการให้เช่า 
ดังนั้น พฤติกรรมการจัดหาเงิน หมายถึง การกระท าหรือการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูเกี่ยวกับการหา  
รายได้เพ่ิม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมค าสอนทางศาสนาหรือความรู้ทางการเงิน น ามาประยุกต์ 
ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตโดย  
ไม่เดือดร้อน รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินได้  เช่น การเก็บออมเงิน การลงทุน หรือ 
การประกอบอาชีพเสริม 
 
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน   

รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553: 140-143) ได้กล่าวถึงค าพูด “รู้หาไม่เท่ารู้ใช้” ว่าบุคคลต้องตระหนักถึงการใช้
จ่ายเงิน เพราะเงินที่หามาได้จะหมดไปหากไม่รู้จักใช้และอาจสร้างปัญหาทางการเงินได้อย่างไม่จบสิ้น ไม่มี
วิธีการใช้จ่ายเงินอย่างไรดีที่สุดเพราะแต่ละคนมีแนวคิดและวิถีชีวิตแตกต่างกัน บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายเงิน
อย่างชาญฉลาด ควรใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาเงินไว้ ดังนี้ 1) สร้างแผนการใช้จ่าย 2) ควบคุมการใช้จ่าย
ในงบประมาณที่ก าหนดไว้ 3) ตั้งใจช าระหนี้สินเพ่ือช่วยประหยัดดอกเบี้ยและ 4) ทบทวนการใช้จ่ายอยู่เสมอ ส่วน
กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2551: 35-36) ได้จ าแนกรายจ่ายออกเป็น 2 กลุ่มคือ รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน และรายจ่ายเพ่ือการออม ดังนั้น  พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน หมายถึง 
การกระท าหรือการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินออกไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมค าสอนทางศาสนาหรือความรู้ทางการเงิน น ามาประยุกต์ใช้  
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตโดย  
ไม่เดือดร้อน รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินได้  เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การไม่ก่อหนี้ 
มีความประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่อุปโภคบริโภคสิ่งที่ไม่จ าเป็น 
 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 124, 171) ให้ความหมายว่า 
การเป็นคนที่สามารถคาดการณ์ไกล เห็นความส าคัญของอนาคต มีการวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และ
รู้จักบังคับตนเองให้อดได้รอได้ ส่วนการควบคุมตน หมายถึง การมองเห็นความส าคัญของประโยชน์ที่จะมีมา  
ในอนาคตมากกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน การเลือกกระท าพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้ เพราะเชื่อว่า 
การกระท าของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตนต้องการได้โดยไม่หวังผลจากภายนอก ซึ่งรางวัลที่ให้แก่ตนเอง  
อยู่ในรูปของความพอใจ ความภาคภูมิใจ ส่วนการลงโทษก็คือ ความไม่สบายใจ วิตกกังวลและละอายใจ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน , 2538: 92) ดังนั้น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของข้าราชการครู  
ในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเกิดกับตนในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือผลดี
และป้องกันผลเสีย มีความสามารถที่จะกระท าด้วยเหตุผล มีความอดทน ควบคุมตนเองได้ ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
กับกาลเทศะและแสดงถึงการอดได้รอได้เพ่ือไปสู่ตามเป้าหมายที่วางไว้  
 
ความมีระเบียบวินัย 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 203) มีวินัย หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ในแนวทาง 
ที่ถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนอภิชญา จิ๋วพัฒนกุล (2553: 10) ให้ความหมายของความมีระเบียบ
วินัย ว่าการที่ผู้สูงอายุมีการกระท าที่อยู่ในกรอบของวินัยทั้งในสังคมและของตนเอง เช่น การมีวินัยในด้านการเงิน 
การรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และสามารถวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ ดังนั้น ความมี
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ระเบียบวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการครูรู้จักขอบเขตและสามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งที่ถูกที่ควร  
ตามหน้าที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องส่วนตัวและทางสังคมอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ตามกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติต่าง  ๆ 
จนบรรลุเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย       
 
การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน  

การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการแปลความหมายโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมช่วย  
ในการแปลจึงจะเข้าใจการรับรู้นั้น ๆ (ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544: 38) ซึ่งการรับรู้ข่าวสารจ าเป็นต้องอาศัย
สื่อมวลชนทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และประเภทที่ส่งไปทางอากาศโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง  ๆ ได้แก่ 
โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือวารสาร โทรทัศน์ วิทยุ วีดิทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น การรับรู้
ข่าวสารทางการเงิน หมายถึง การที่ข้าราชการครูได้รับทราบหรือมีความสนใจในข้อมูลข่าวสารทางการเงินจากสื่อ
ต่าง ๆ โดยมีการเลือกวิธีการจัดการเงินมาปรับใช้เกี่ยวกับการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชื่น สีพันผ่อง, 2539: 181) 
 
การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน 

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2548: 65-67) นิยามว่า หมายถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 คน ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมจะให้ 
การสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) เช่น การแสดงความเป็นห่วง
เป็นใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ 2) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Inforrmation Support) เช่น 
การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล -ลงโทษ การกล่าวติชม 3) การสนับสนุน
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน (Material Support) เช่น บริการ เงิน สิ่งของ 
เครื่องมือที่จ าเป็น เป็นต้น ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน หมายถึง การที่ข้าราชการครูรับรู้ว่าได้รับ  
การสนับสนุนจากผู้บริหาร หรือเพ่ือนครูเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของตนเองใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร และ 3) การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้ 
การจัดการทางการเงินส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
 
การมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2553: 6) กล่าวว่า การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว ถือได้ว่าเป็นการสั่งสอน 
ของพ่อแม่ในการถ่ายทอดปลูกฝังค่านิยม และความเชื่อที่ดีงามแก่ลูก แต่การสั่งสอนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  
ต้องกระท าหรือการแสดงออกให้เห็น นอกจากนี้ลักษณะของครอบครัวที่มีความสุข คือ สามารถจัดสรรรายได้ 
รายจ่ายอย่างเหมาะสม และใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ (ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544: 282) ดังนั้น การมี
แบบอย่างที่ดีทางการเงิน หมายถึง การที่ข้าราชการครูได้รับการอบรม สั่งสอน เกิดการรับรู้และเห็นถึงการปฏิบัติ
ของบิดามารดาเก่ียวกับการจัดการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการเงิน
ของตนเอง   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากทฤษฎีทางปัญญาสังคมของ Bandura (1986) พฤติกรรมจะแปรเปลี่ยนไปตามสาเหตุปัจจัยหลัก ๆ 
2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Person) คือ จิตลักษณะ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สถานการณ์
ทางสังคม ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาตัวแปรสาเหตุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กลุ่มปัจจัย
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สถานการณ์ทางสังคม และปัจจัยลักษณะชีวสังคม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย  
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน 2 ด้าน ไดแ้ก่ การจัดหาเงินและการใช้จ่ายเงิน ส่วนตัวแปรอิสระ 
3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความมีระเบียบวินัย 2) ปัจจัย
สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน และการมีแบบอย่าง
ที่ดีทางการเงิน และ 3) ปัจจัยลักษณะชีวสังคม ได้แก่ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา บุคคลพ่ึงพิง และสถานภาพ  
ทางเศรษฐกิจ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ข้าราชการครูที่มีความมีระเบียบวินัยมากและมีการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมากจะมีพฤติกรรม
การจัดการทางการเงินของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านมากกว่าข้าราชการครูที่มีลักษณะอ่ืน ๆ ทั้งใน 
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีชีวสังคมต่างกัน 

2.  กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความมีระเบียบวินัย) และกลุ่มปัจจัย
สถานการณ์ทางสังคม (การรับรู้ข่าวสารทางการเงินการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินและการมีแบบอย่างที่ดี
ทางการเงิน) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู ได้มากกว่ากลุ่มปัจจัยใด
เพียงกลุ่มปัจจัยเดียวทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน (ต าแหน่ง ระดับการศึกษา บุคคล
พ่ึงพิง และสถานภาพทางเศรษฐกิจ)   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2559 โดยมีประชากร คือ ข้าราชการครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีข้าราชการครู 335 คน โรงเรียน 
ขนาดใหญ่พิเศษ มี 646 คน รวมจ านวน 981 คน และการก าหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ 
P = .05 จากประชากร 981 คน จึงได้ตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 285 คน และเพ่ือป้องกันข้อมูลกลับมาไม่สมบูรณ์ 

ปัจจัยจิตลักษณะ 
- ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
- ความมีระเบียบวินัย 
 
ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม 
- การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
- การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน 
- การมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน 
 

พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน
ของข้าราชการครู  
- พฤติกรรมการจัดหาเงิน 
- พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
 

ปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา บุคคลพึ่งพิง สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
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จึงท าการศึกษารวมทั้งสิ้น 300 คน และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Proportional Stratified  Random 
Sampling) ตามสัดส่วนระหว่างตัวอย่างต่อประชากรเท่ากับ 1: 3.27 โดยมีขนาดของโรงเรียน 2 ขนาดเป็นตัวแบ่ง
ชั้นภูมิ  ท าให้ได้ตัวอย่างข้าราชการครู 102 คน ที่มาจากโรงเรียนขนาดใหญ่และตัวอย่างข้าราชการครู 
198 คน ที่มาจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 300 คน (โรงเรียนมี 4 ขนาด 
แต่เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีข้าราชการครูจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงใช้เป็นกลุ่มทดสอบ
เครื่องมือ โดยเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียน 1-499 คน โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน 500-
1,499 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียน 1,500-2,499 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน 
2,500 คนขึ้นไป) 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมกับตัวแปรอิสระรวม 7 แบบวัด ข้อค าถามมีลักษณะเป็นข้อความ
ประโยคบอกเล่า เป็นมาตรประเมินรวมค่า  (Summated Rating Scales)  6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด 

แบบวัด จ านวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น(α) ค่าอ านาจจ าแนก(r) 

1. พฤติกรรมการจัดหาเงิน  22 0.87   0.32-0.60 
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 30 0.93  0.37-0.75 
3. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 6 0.77 0.42-0.65 
4. ความมีระเบียบวินัย 18 0.91 0.21-0.78 
5. การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 20 0.96 0.66-0.85 
6. การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน 17 0.96 0.63-0.83 
7. การมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน 18 0.91 0.38-0.82 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Bonferroni ส่วนการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression)  

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมพบว่า ข้าราชการครูทั้งหมด จ านวน 300 คน 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งครู จ านวน 207 คน (ร้อยละ 69) และมีต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 93 คน (ร้อยละ 31) 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าและเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 183 คน (ร้อยละ 61) และส าเร็จการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 117 คน (ร้อยละ 39) ส่วนใหญ่มีบุคคลพ่ึงพิง จ านวน 169 คน (ร้อยละ 56.3) และไม่มีบุคคล
พ่ึงพิง จ านวน 131 คน (ร้อยละ 43.7) และส่วนใหญ่มีเงินเหลือเก็บ จ านวน 214 คน (ร้อยละ 71.3) และไม่มีเงิน
เหลือเก็บ จ านวน 86 คน (ร้อยละ 28.7) 

2. ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยพบว่า มีการกระจายของข้อมูลเป็นแบบโค้งปกติ โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังนี้ พฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวม (ค่าเฉลี่ย = 
4.41 ค่า SD = 0.54 ) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน (ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด = 4.62 ค่า SD = 0.56) และพฤติกรรมการจัดหา
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เงิน (ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 4.21 ค่า SD = 0.63) ส่วนตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเฉลี่ย 
= 4.52 ค่า SD = 0.56) ความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย= 5.17 ค่า SD = 0.54) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.14 ค่า SD = .80) การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.06 ค่า SD = 0.80) และการมี
แบบอย่างที่ดีทางการเงิน (ค่าเฉลี่ย= 4.95 ค่า SD = 0.66)    
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน 
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวมและรายด้านที่มี ความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคม 
ทางการเงินแตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (ดังตาราง 2) พบว่า  
 คะแนนของพฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ความมีระเบียบ
วินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มต าแหน่งครู 2) กลุ่มระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ 3) กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ในกลุ่มรวม เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
ที่พบปฏิสัมพันธ์ใน 1) กลุ่มต าแหน่งครู พบว่า ข้าราชการครูในกลุ่มต าแหน่งครูที่มี 1.1) ความมีระเบียบวินัยมาก
และได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก 1.2) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ทางการเงินน้อย และ 1.3) ความมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวมมากกว่าข้าราชการครูในกลุ่มต าแหน่งครูที่มีความมีระเบียบวินัยน้อยและ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย 2) กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ข้าราชการครู 
ในกลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มี 2.1) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ทางการเงินมาก 2.2) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย และ 2.3) ความมี
ระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน
โดยรวมมากกว่าข้าราชการครูในกลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มีความมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับ 
การสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย และ 3) กลุ่มมีบุคคลพึ่งพิง พบว่า ข้าราชการครูในกลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิงที่มี 
3.1) ความมีระเบียบวินัยมากและมีการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก 3.2) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย และ 3.3) ความมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ทางการเงินมาก จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวมมากกว่าข้าราชการครูในกลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง  
ที่มคีวามมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย 
 จากนั้นเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการจัดการทางการเงินรายด้าน  
2 ด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการจัดหาเงินและด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินในกลุ่มย่อย แต่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มรวม ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมการจัดหาเงิน พบความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดหาเงินแปรปรวน  
ไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของบอนเฟอร์โรนีพบว่า ข้าราชการครูในกลุ่มมีบุคคล
พ่ึงพิงที่มีความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย จะมีพฤติกรรมการจัดหาเงิน
มากกว่าข้าราชการครูในกลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิงที่มี ความมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
ทางการเงินน้อย  
 2) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน พบความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแปรปรวน  
ไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อย คือ   
กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของบอนเฟอร์โรนีพบว่า 
ข้าราชการครูในกลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มี  2.1) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุน
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ทางสังคมทางการเงินมาก 2.2) ความมีระเบียบวินัยมากและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย และ 
2.3) ความมีระเบียบวินัยน้อยและได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม 
การใช้จ่ายเงินมากกว่าข้าราชการครูในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มีความมีระเบียบวินัยน้อยและ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินน้อย 

สรุปได้ว่า พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินที่มีต่อ
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้าน ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและ
การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มต าแหน่งครู 2) กลุ่มระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี และ 3) กลุ่มมีบุคคลพึ่งพิง แต่ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มรวม 

2) พฤติกรรมการจัดหาเงินแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุน 
ทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อยคือ กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิงแต่ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในกลุ่มรวม 

3) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมีระเบียบวินัยและการสนับสนุน
ทางสังคมทางการเงิน (*P < .05) ในกลุ่มย่อยคือ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีแต่ไม่พบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มรวม 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน โดยรวมและรายด้าน 
ของข้าราชการครูที่มีระเบียบวินัย (ก) และการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน (ข) แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 

กลุ่มลักษณะ 
ชีวสังคม 

n 

พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน 
โดยรวม ด้านการจัดหาเงิน ด้านการใช้จ่ายเงิน 

ก ข กxข % ท านาย ก ข กxข % ท านาย ก ข กxข % 
ท านาย 

กลุ่มรวม 300 38.06* 18.85* 3.80 19.10 23.68* 10.10* 3.27 12.30 28.41* 14.48* 2.40 14.70 
ต าแหน่ง              
- ครูผู้ช่วย 93 5.35* 14.30* <1 16.10 4.49* 6.87* 1.66 12.10 3.40 10.84* <1 11.40 
- คร ู 207 36.22* 7.67* 5.02* 21.50 20.43* 4.32* 1.49 12.30 27.27* 5.85* 3.32 16.70 
การศึกษา              
- ต่ ากว่าปริญญา 
  และเท่า  
  ปริญญาตร ี

183 17.86* 11.21* <1 14.50 14.22* 5.81* 1.42 10.60 10.85* 9.30* <1 10.00 

- สูงกว่าระดับ 
  ปริญญาตร ี

117 18.68* 7.91* 5.11* 25.60 8.58* 4.84* 2.20 13.50 17.42* 4.75* 4.30* 22.10 

บุคคลพึ่งพิง              
- มีบุคคลพึ่งพิง 169 20.53* 7.97 6.81* 20.40 11.06* 3.08 5.87* 12.20 11.04* 6.39* 2.98 12.20 
- ไม่มีบุคคลพึ่งพิง 131 15.89* 10.91* <1 17.90 11.63* 7.13* <1 12.70 16.69* 8.26* <1 16.80 
ฐานะเศรษฐกิจ              
- มีเงินเหลือเก็บ 214 30.94* 16.43* 3.28 20.90 16.35* 12.40* 2.71 13.70 24.58* 10.94* 1.81 16.00 
- ไม่มีเงิน 
  เหลือเก็บ 

86 6.64* 1.97 <1 10.30 7.13* <1 1.16 8.30 4.21* 2.51 <1 7.60 

* P  .05 
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นโดยใช้ตัวท านายในกลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะ (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความมีระเบียบวินัย) และกลุ่มปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม เป็นตัว
ท านายซึ่งได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นของการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ ว่ามีตัวแปรใดที่มีค่าความสัมพันธ์กันสูง
มากกว่า .85 จะท าให้เกิดภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) (Kline, 2005) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สันระหว่างตัวแปรไม่เกิน .85 จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นได้ โดยคู่ตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด ได้แก่ ความมีระเบียบวินัยกับการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน (r = .520) และคู่ตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน 
(r = .201)  ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 1         
2 0.74** 1        
3 0.87** 0.45** 1       
4 0.38** 0.18** 0.45** 1      
5 0.45** 0.33** 0.41** 0.34** 1     
6 0.26** 0.21** 0.24** 0.20** 0.20** 1    
7 0.49** 0.42** 0.41** 0.26** 0.310** 0.51** 1   
8 0.42** 0.21** 0.42** 0.43** 0.52** 0.25** 0.31 1  

* P  .05; ** P  .01 

 
 ตัวแปร 1. พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน 2. พฤติกรรมการจัดหาเงิน 3. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
4. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 5. ความมีระเบียบวินัย 6. การสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน 7. การรับรู้ข่าวสาร
ทางการเงิน 8. การมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน มาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
เชิงชั้น (ตาราง 4) ในกลุ่มรวม พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ 
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 25.10 และ 37.20 ตามล าดับ โดยกลุ่ม
ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.15) 
ความมีระเบียบวินัย ( = 0.22) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.24) และการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน 
( = 0.11) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวม (*P < .05) ซ่ึงกลุ่มย่อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) กลุ่มต าแหน่งครูผู้ช่วย พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 16.0 และ 25.10 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย 
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.21) ความมี
ระเบียบวินัย ( = 0.23) และการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.16) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการ 
ทางการเงิน (*P < .05) 
 2) กลุ่มต าแหน่งครู พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ 
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 28.10 และ 41.50 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.13) ความมี
ระเบียบวินัย ( = 0.23) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.27) และการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน ( = 0.13) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) 
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 3) กลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัย 
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 19.60 
และ 33.60 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ( = 0.13) ความมีระเบียบวินัย ( = 0.20) และการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.28) มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) 
 4) กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและ
ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงินได้ร้อยละ 32.50 และ 42.0 
ตามล าดับ กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่า ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( 

= 0.17) ความมีระเบียบวินัย ( = 0.25) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.19) และการมีแบบอย่างที่ดี 
ทางการเงิน ( = 0.18) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) 
 5) กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ 
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 27.40 และ 41.50 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่า ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.14) ความมี
ระเบียบวินัย ( = 0.18) การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.21) และการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน ( = 0.19) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) 
 6) กลุ่มไม่มีบุคคลพ่ึงพิง พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 22.70 และ 32.80 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.19) ความมี
ระเบียบวินัย ( = 0.25) และการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 0.29) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการ 
ทางการเงิน (*P < .05) 
 7) กลุ่มมีเงินเหลือเก็บ พบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ 
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 23.10 และ 37.50 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรความมีระเบียบวินัย ( = 0.22) การรับรู้ข่าวสาร 
ทางการเงิน ( = 0.40) และการมีแบบอย่างที่ดีทางการเงิน ( = 0.12) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการ 
ทางการเงิน (*P < .05) 
 8) กลุ่มไม่มีเงินเหลือเก็บพบว่า กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์
ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ได้ร้อยละ 34.10 และ 35.50 ตามล าดับ กลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม พบว่าตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ( = 0.378) และความมี
ระเบียบวินัย ( = 0.23) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) 
  สรุปได้ว่า ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการจัดการ
ทางการเงิน (*P < .05) ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้ระหว่างร้อยละ 25.10 - 42.0 ซ่ึงกลุ่มรวมท านายได้
ร้อยละ 37.20 โดยที่ 1) กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีสามารถท านายพฤติกรรมการจัดการ 
ทางการเงินได้มากที่สุดถึงร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ กลุ่มครู กลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง กลุ่มมีเงินเหลือเก็บ กลุ่มรวม 
กลุ่มไม่มีเงินเหลือเก็บ กลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าและเท่ากับปริญญาตรีกลุ่มไม่มีบุคคลพ่ึงพิง และกลุ่มครูผู้ช่วย 
ซึ่งมีค่าอ านาจการท านายเท่ากับร้อยละ 41.50, 41.50, 37.50 , 37.20, 35.50, 33.6, 32.80 และ 25.10 
ตามล าดับ และ 2) ความมีระเบียบวินัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
8 กลุ่ม ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรับรู้ข่าวสารทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการ 
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ทางการเงิน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 7 กลุ่มโดยตัวท านายในกลุ่มรวมคือ การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ( = 
.242) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงินมากท่ีสุด  
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม  
เพ่ือท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวม 

กลุ่มรวม ครูผู้ช่วย ครู <=ป.ตร ี >ป.ตร ี มีพึงพิง ไม่มีพึงพิง มีเงินเหลือเก็บ ไม่มีเงินเหลือเก็บ 
 t  t  t  t  t  t  t  t  t 

แบบจ าลอง 1                   

- ลักษณะมุ่ง 
  อนาคต  
  ควบคุมตน 

0.24 4.74* 0.17 1.70 0.27 4.38* 0.20 2.90* 0.31 3.97* 0.24 3.94* .251 2.85* 0.17 2.86* 0.44 4.90* 

- ความมี 
  ระเบียบวินัย 

0.36 6.79* 0.31 3.56* 0.38 5.76* 0.35 4.77* 0.36 4.83* 0.37 5.61* .355 4.075* 0.39 6.14* 0.26 2.81* 

แบบจ าลอง 2                   

- ลักษณะ 
  มุ่งอนาคต 
  ควบคุมตน 

0.15 2.97* 0.21 2.07* 0.13 2.27* 0.13 2.08* 0.17 2.12* 0.14 2.39* .188 2.07* 0.09 1.58 0.38 3.73* 

- ความมี 
  ระเบียบวินัย 

0.22 4.04* 0.23 2.50* 0.23 3.40* 0.20 2.54* 0.25 3.29* 0.19 2.71* .252 2.81* 2.22 3.37* 0.23 2.20* 

- การรับรู้ 
  ข่าวสาร 
  ทางการเงิน 

0.24 6.45* 0.16 2.23* 0.27 6.13* 0.28 5.74* 0.19 3.06* 0.21 4.94* .286 4.15* 0.40 5.94* 0.13 1.71 

- การสนับสนุน 
   ทางสังคม 
  ทางการเงิน 

-0.02 -.53 0.10 1.40 -0.06 -1.37 -0.03 -0.74 0.01 0.18 -0.01 -0.27 -.026 -0.40 -0.04 -0.84 0.05 .72 

- การมี 
  แบบอย่าง 
  ที่ดีทาง 
  การเงิน 

0.11 2.39* 0.03 .31 0.13 2.41* 0.06 0.99 0.18 2.52* 0.19 3.52* -.008 -0.10 0.12 2.26* 0.02 .24 

แบบจ าลอง 1 
(กลุ่มจิต
ลักษณะ) 

R2 = 0.26 R2 = 0.18 R2 =0 .29 R2 = 0.21 R2 = 0.34 R2 = 0.28 R2 = 0.24 R2 = 0.24 R2 = 0.36 
R2

adjust = 0.25 R2
adjust = 0.16 R2

adjust = 0.28 R2
adjust = 0.20 R2

adjust = 0.33 R2
adjust = 0.27 R2

adjust = 0.23 R2
adjust = 0.23 R2

adjust = 0.34 
R2

change = 0.26 R2
change = 0.18 R2

change = 0.29 R2
change = 0.21 R2

change = 0.34 R2
change = 0.28 R2

change = 0.24 R2
change = 0.24 R2

change =036 
F = 51.06* F = 9.74* F =41.35* F = 23.25* F = 28.93* F = 32.66* F = 20.07* F = 33.00* F = 22.96* 

แบบจ าลอง 2 
(กลุ่มจิต
ลักษณะและ
สถานการณ์
ทางสังคม) 

R2 = 0.38 R2 = 0.29 R2 = 0.43 R2 = 0.35 R2 = 0.45 R2 = 0.43 R2 = 0.35 R2 = 0.39 R2 =  0.39 
R2

adjust = 0.37 R2
adjust = 0.25 R2

adjust = 0.42 R2
adjust = 0.34 R2

adjust = 0.42 R2
adjust = 0.42 R2

adjust = 0.33 R2
adjust = 0.38 R2

adjust = 0.36 
R2

change = 0.13 R2
change = 0.11 R2

change = 0.14 R2
change = 0.15 R2

change = 0.11 R2
change = 0.15 R2

change = 0.12 R2
change = 0.15 R2

change =0 .04 
F = 20.10* F = 4.66* F = 16.52* F = 13.61* F = 7.22* F = 14.40* F = 7.45* F = 17.20* F = 1.61 

* P  .05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ตามสมมติฐานข้อ 1 จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ข้าราชการครูที่มีความมีระเบียบวินัยมากและ 
การสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมาก จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการจัดการทางการเงินโดยรวม ด้านการจัดหาเงิน 
และด้านการใช้จ่ายเงิน มากกว่าข้าราชการครูที่มีความมีระเบียบวินัยน้อยและการสนับสนุนทางสังคมทางการเงิน
น้อยผลเช่นนี้พบในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครู กลุ่มผู้มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี และกลุ่มมีบุคคลพ่ึงพิง 
แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มรวม อธิบายได้ว่าข้าราชการครูที่มีความมีระเบียบวินัยมาก
คือ บุคคลที่มีลักษณะวินัยตามที่สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 203) กล่าวว่า มีวินัย หมายถึง การควบคุม
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พฤติกรรมของคนให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคคลให้อยู่ในกรอบความดี ความมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และถูกต้องตามสังคมที่ก าหนด เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาตนเอง เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก่อให้เกิด
ความสุข ความสบายใจ ดังนั้น ข้าราชการครูที่มีความมีระเบียบวินัยมากจึงสามารถจัดการการเงินของตนเองได้
อย่างเป็นระบบระเบียบดีกว่าข้าราชการครูลักษณะอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัยใกล้เคียงที่เป็นการจัดการทางการเงิน 
ของอภิชญา จิ๋วพัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ  
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเรื่องความมีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในด้าน
มูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินทั้งในระบบและนอกระบบ (*P < .05) 

ส าหรับข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมากคือ บุคคลที่มีลักษณะตามท่ีดุจเดือน 
พันธุมนาวิน ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 คน ในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งโดยผู้ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมจะให้การสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Support) เช่น การแสดงความเป็นห่วงเป็นใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ 2) การ
สนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Inforrmation Support) เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ข้อมูล
ย้อนกลับการให้รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม 3) การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากร 
งบประมาณและแรงงาน (Material Support) เช่น บริการ เงิน สิ่งของ เครื่องมือที่จ าเป็น ดังนั้น ข้าราชการครู 
ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางการเงินมากจึงรู้สึกว่ามีบุคคลช่วยเหลือท าให้สามารถจัดการการเงินของตนเอง 
ได้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น งานวิจัยใกล้เคียงที่เป็นการจัดการทางการเงินของเกรียงศักดิ์ อุบลไทร (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการท างานของครูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลที่มีต่อเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างเป็นตัวท านาย
ของพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงิน  นอกจากนี้ ครูที่ได้รับ 
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ออมเงินและด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่าครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างน้อย 
 ตามสมมติฐานข้อ 2 จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า 1) ตัวท านายกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะ กับกลุ่มปัจจัย
จิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม สามารถท านายพฤติกรรมการจัดการทางการเงินกลุ่มรวมได้ร้อยละ 
25.10 และ 37.20 ตามล าดับ 2) ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมสามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการจัดการทางการเงิน (*P < .05) ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้ระหว่างร้อยละ 25.10 - 42.0 
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการทางการเงินทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยมากสุดไปหา 
น้อยสุด คือความมีระเบียบวินัย ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน และการมีแบบอย่าง 
ที่ดีทางการเงิน และ 3) ตัวท านายกลุ่มปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มรวม อันดับแรก คือ 
การรับรู้ข่าวสารทางการเงินอธิบายได้ว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเงินเป็นสิ่งใกล้ตัวมีความส าคัญและมีอิทธิพล 
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของข้าราชการครูอย่างมาก จึงสามารถท านายการจัดการทางการเงินได้เป็นอันดับแรก
ในกลุ่มรวม สอดคล้องกับนิติพล ภูตะโชติ (2556: 48) ระบบข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันมีความทันสมัย มีปริมาณ
มากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยสื่อมวลชนจะน าเสนอข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคล 
เช่น งานวิจัยใกล้เคียงที่เป็นการจัดการทางการเงินของหทัยรัตน์ มาประณีต (2549) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสังคมและ
จิตวิทยาต่อพฤติกรรมการออมของสตรีในชุมชนเมืองยากจน ผลการวิจัยพบว่า 1) สตรีที่ได้รับข่าวสารการประหยัด
และการออม มีพฤติกรรมการออมสูงกว่าสตรีที่มีลักษณะตรงข้าม 2) การได้รับข่าวสารการประหยัดและการออม
สามารถท านายพฤติกรรมการออมของสตรีในชุมชนเมืองยากจนได้ร้อยละ 18 และ 3) เมื่อรวมปัจจัย 



220 | JBS  ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ตามสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะ ปัจจัยจิตตามสถานการณ์เข้าด้วยกัน มีเพียงปัจจัยตามสถานการณ์  คือ 
การได้รับข่าวสารการประหยัดและการออม และปัจจัยจิตลักษณะ คือ ความเชื่ออ านาจในตน สามารถท านาย
พฤติกรรมการออมของสตรีในชุมชนเมืองยากจนได้ร้อยละ 24 ซึ่งมากกว่าตัวแปรท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงล าพัง 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

1. ควรพัฒนาข้าราชการครูในด้านความมีระเบียบวินัย ให้รู้จักฝึกหัดควบคุมตนเองเป็นคนมีวินัยและ 
เห็นความส าคัญของการมีวินัย เพราะเมื่อมีวินัยมากขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนเองหรือสังคม 
ด้วยความเรียบร้อยก็จะไม่สร้างปัญหาต่าง ๆ เช่น การมีวินัยด้านการเงินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
ทั้งรายรับและรายจ่ายก็จะท าให้ไม่เกิดปัญหาทางการเงิน ส่วนด้านการสนับสนุนทางสังคม ควรฝึกให้เป็นบุคคล 
ที่มีลักษณะการสนับสนุนทางสังคม เพราะจะเกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น จึงควรพัฒนาทั้งสองด้าน  (จิตใจและ
สถานการณ์ทางสังคม) ควบคู่กันเพ่ือให้ข้าราชการครูเกิดพฤติกรรมการจัดการทางการเงินมากที่สุด สามารถ
จัดการเงินได้อย่างมีสติและสม่ าเสมอ เกี่ยวกับการจัดหาเงินและการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง 
ควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตด้วย  เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
ของนักเรียนและบุคคลในสังคมต่อไป 

2. ส าหรับหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเอาใจใส่ดูแลพฤติกรรมการจัดการด้านการเงิน 
ของข้าราชการครูในสังกัดอย่างจริงจัง ทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติที่ถึงตัวข้าราชการครู โดยมีการติดตาม
ประเมินผล ดูแลอย่างใกล้ชิดจนปัญหาทางการเงินหมดไป    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ เ พ่ือค้นหาแนวทางการจัดการทางการเงินจากข้าราชการครู 
ที่มีพฤติกรรมการจัดการทางการเงินดีเด่น เป็นกรณีศึกษา ในแต่ละภูมิภาค โดยการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เพราะในการศึกษาครั้งนี้ได้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยในการท านายด้านการจัดการทางการเงินแล้ว  
แต่ยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 
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