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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของข้าราชการกองทัพเรือไทย 2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการ
สร้างความมั่นคงทางการเงินของข้าราชการกองทัพเรือ
ไทย 3) เพือ่ พัฒนาตัวแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ของข้าราชการกองทัพเรือไทย เป็นการวิจัยแบบผสม
ผสาน (Mixed Methods) ซึง่ ท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุม่
ข้าราชการกองทัพเรือไทย เพือ่ ศึกษา ปัจจัยคุณลักษณะ
ทางสังคมและประชากรศาสตร์ ปัจจัยความรูพ้ นื้ ฐานทาง
ด้านการเงิน ปัจจัยทัศนคติตอ่ การเงินส่วนบุคคล ปัจจัย
การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลและความ
ส�ำเร็จในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินของข้าราชการ
กองทัพเรือไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยท�ำการ
เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 10 ราย และเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม จ�ำนวน 400 ราย ผู้วิจัยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เป็นค่าร้อยละ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LISREL for Windows
version 8.80
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุทุกปัจจัย
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการจัดการ
เงินส่วนบุคคลและส่งผลทางอ้อมเชิงบวกต่อความ
ส�ำเร็จในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินของข้าราชการ
กองทัพเรือไทย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการการเงินส่วนบุคคล, พฤติกรรมใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล, ความมั่นคงทางการเงิน
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Abstract

The objective of the research were 1) To
study factors that affecting the Financial wellbeing. of government officials in the Royal Thai
Navy. 2) To study the influence of factors that
affecting the Financial well-being. of government
officials in the Royal Thai Navy. 3) To develop
personal financial management model of government officials in The Royal Thai Navy. It is mixed
methods collecting data from a group of government officials in The Royal Thai Navy in order to
study the Socio-demographic features, Financial
knowledge, Attitudes toward money and Sufficiency Economy influencing Personal finance
management behavior and Financial well-being
of government officials in The Royal Thai Navy.
The tool in this research is interview and
questionnaires by collecting as qualitative
model with in-depth interview method of 10 samples with quantitative question of 400 samples.
Researchers use descriptive analysis as the percentage, standard deviation, and mean in terms
of Pearson’s analysis of correlation coefficient
with LISREL for Windows version 8.80 program.
The result indicated that the cause of
all factors influences directly positive to Personal finance management behavior and influences
indirectly positive to Financial well-being of
government officials in The Royal Thai Navy
significantly as the statistical number of 0.01.
Keyword : Finance management behavior,
Personal finance management behavior, Financial well-being
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กองทั พ เรื อ ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี
บทบาทส�ำคัญที่สุดในการรักษาไว้ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (แผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564) จ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของก�ำลังพล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตั น์ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ได้ระบุถึง ความเสี่ยงหนึ่งที่ถือเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนไทย คือ ค่านิยมที่ดี
งามของคนไทยเสื่ อ มถอย สั ง คมไทยมี ค วามเป็ น
วัตถุนิยม พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง คน
ไทยให้ความส�ำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ลดลง ทั้งการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การใช้ชีวิตและความ
สัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ
ในขณะทีร่ าคาสินค้าทัง้ อุปโภคและบริโภคมีการปรับตัว
สูงขึน้ ท�ำให้คนจ�ำนวนมากต้องหาทางออกให้กบั ตนเอง
และครอบครัว โดยการไปกูห้ นีย้ นื สิน (นฤมล อินทโฉม,
2554) และจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความ
ผั น ผวนในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ในภาค
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินอย่าง
เข้มข้น ส่งผลให้เกิดบริการทางการเงินที่มีความหลาก
หลาย ปัญหาที่ตามมาก็คือ ผู้ใช้บริการทางการเงินอาจ
ได้รับข้อมูลหรือมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอที่จะ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ซึ่งอาจจะน�ำ
ไปสูค่ วามเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการและระบบเศรษฐกิจการ
เงินในระยะยาวได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายส่งเสริมและน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
ชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) แต่ปัญหาทางด้านการ
เงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนของภาครัฐก็
ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น(ส�ำนักงานสถิตแห่งชาติ, 2556)
จนถึงปัจจุบนั ส�ำนักงานสถิตฯิ ได้สำ� รวจภาวะเศรษฐกิจ
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และสังคมของครัวเรือนไทย ในช่วงปี 2560 พบว่า อัตรา
การเพิ่มของรายได้ อยู่ที่ 0.1% น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
ขึ้น 1.7% นอกจากนี้ ยังพบว่าครัวเรือนไทยมีการออม
ลดลง ทัง้ นีจ้ ากการเปลีย่ นแปลงทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ งในโลก
ของการเงิ น ท� ำ ให้ ต ้ อ งมี ตื่ น ตั ว ในรั บ ข้ อ มู ล และมี
พฤติกรรมในการจัดการเงินทีด่ เี พือ่ สร้างความพึงพอใจ
ทางการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ (Selda Coşkuner,
2015) เพราะปัจจัยส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจหรือ
ไม่ต่อสถานะทางการเงิน ก็คือความรอบคอบในการ
จัดการด้านการเงินส่วนบุคคล(Godwin, 1994 และ
Parrota & Johnson, 1998)
การจัดการการเงินส่วนบุคคล เป็นการจัด
ระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
รู้จักหาเงินเข้ามาและใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้องก่อให้
เกิดผลดีจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นกระบวนการ
หรือขั้นตอนของการจัดการทางการเงินที่น�ำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของชีวิต ซึ่งการพัฒนาความสามารถใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล มีความส�ำคัญมากขึ้นใน
โลกปัจจุบันเนื่องจากคนควรวางแผนการลงทุนระยะ
ยาวส�ำหรับการเกษียณและค่าใช้จ่ายส�ำหรับครอบครัว
(Mohamad Fazli Sabri and Leila Falahati, 2012)
ซึง่ มีการตระหนักในหมูน่ กั วิจยั ว่า ผูม้ พี ฤติกรรมทางการ
เงินที่ดีหรือมีวินัยทางการเงิน จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อฐานะที่ดีทางการเงินและความพึงพอใจทางการเงิน
(Parotta and Johnson, 1998; Joo and Grable, 2004;
Dowling et al, 2009; Sabri and Zakaria,2015)
ซึ่งระดับความพึงพอใจต่อฐานะทางการเงินจะน�ำไปสู่
ความเครี ย ดหรื อ ความพึ ง พอใจในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
(Leila Falahati, Mohamad Fazli Sabri and Laily
H.J. Paim,2012)
จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัญหาด้าน
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คลถื อ เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิต ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสองปัจจัยคือค่า
นิยมทีเ่ ปลีย่ นไปและการขาดความรูค้ วามเข้าใจทางด้าน
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การเงินที่เพียงพอก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมทางด้านการเงิน ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมีนโย
บายส่งเสริมและน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ แต่ปญ
ั หาด้านการเงิน
ส่วนบุคคลก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะบุคลากร
ในส่วนของภาครัฐ กองทัพเรือซึ่งถือเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐทีถ่ อื ว่ามีความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าว เนือ่ งจาก
ไม่ปรากฏว่ามีความรูด้ า้ นการเงินส่วนบุคคลถูกบรรจุไว้
ในหลักสูตรใดเลยของกองทัพ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะ
บุคคลากรของกองทัพเรือ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนาตัวแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการกองทัพเรือไทย เพือ่ หาแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดีในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่
ข้ า ราชการกองทั พ เรื อ ไทยได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่มคุณค่า
ให้กบั ส่วนราชการ ข้าราชการทหารกองทัพเรือ ตลอดจน
เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ตลาดทุ น และ
สร้างเสถียรภาพแก่ระบบการเงินของประเทศในระยะ
ยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยเหตุทสี่ ง่ ผลต่อทีส่ ง่ ผลต่อ
ความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
ข้าราชการกองทัพเรือไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
ข้าราชการกองทัพเรือไทย
3. เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัว
แบบการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของข้ า ราชการ
กองทัพเรือไทย มีขั้นตอนวิจัยดังนี้
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวคิด
การของวิจัย ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาในบริบทของปัจจัย
เหตุที่ส่งผลปัจจัยความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคง
ทางด้านการเงิน ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ ปัจจัยความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการเงิน ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล
ปัจจัยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัย
พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล มาใช้เป็น
พื้นฐานในสร้างแบบจ�ำลอง
2. การร่างแบบสอบถามการวิจัย โดยผู้วิจัย
ท�ำร่างแบบสอบถามการวิจัยจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากแหล่ง
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Source) โดยกรอบแนวคิด
นี้ จ ะประกอบไปด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามในแบบสอบถามจะ
ประกอบเป็นตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยคุณลักษณะทาง
สังคมและประชากรศาสตร์ ของกองทัพเรือ (X1) ปัจจัย
ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน (X2), ปัจจัยทัศนคติต่อ
การเงินส่วนบุคคล (X3), ปัจจัยการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (X4), ปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล (Y1) ปัจจัยความส�ำเร็จในการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านการเงิน (Y2)
3. การศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งที่ 1 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ก�ำหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้
ท�ำการลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือที่เรียกว่า
(In-depth interview) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุด
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม
ข้าราชการกองทัพเรือ จ�ำนวน 10 คน เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จาก
การลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ไปท�ำการวิเคราะห์การพัฒนาตัวแบบการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย เพื่อ
ยืนยันตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ที่น�ำมาศึกษาว่ามีความ
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เหมาะสมและสอดคล้ อ งในบริ บ ทกองทั พ เรื อ ไทย
อย่างไรและน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ส�ำหรับเป็นตัวแบบ
โครงสร้างตัวแปรเพื่อสร้างเครื่องมือแบบสอบถามใน
การศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research)
4. น�ำผลที่ได้จากการลงพื้นที่ในการส�ำรวจ
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมาท�ำการวิเคราะห์สร้างและ
การพัฒนา ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ (X1) ปัจจัยความรู้พื้น
ฐานทางด้านการเงิน (X2), ปัจจัยทัศนคติตอ่ การเงินส่วน
บุคคล (X3), ปัจจัยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (X4), ปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วน
บุคคล (Y1) ปัจจัยความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคง
ทางด้านการเงิน (Y2) และเพื่อเป็นการยืนยันในกรอบ
แนวคิดและการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ที่น�ำมาศึกษาโดย
น�ำผลมาวิเคราะห์เป็นตัวแบบโครงสร้างตัวแปรเพือ่ สร้าง
เครื่องมือแบบสอบถามในการศึกษาเชิงปริมาณ
5. การทดสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
จากการสังเคราะห์ และการพัฒนาข้อค�ำถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องส่วนการทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัยผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบหาค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน�ำแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้ท�ำการพัฒนาขึ้นมาให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ดำ� เนินการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน เป็นนักวิชาการ 2 คน วิชาชีพ 2
คน สถิติ 1 คน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อ
ค�ำถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ต้องการวัดเกณฑ์ทใี่ ช้ตดั สินความสอดคล้องกันเป็นราย
ข้อค�ำถามมีค่า IOC เท่ากับ 0.847 ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.5
ถือว่าข้อค�ำถามนั้นน�ำไปใช้ได้
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6. การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยด�ำเนินการโดยวัดค่าความเชื่อมั่น หรือความ
สอดคล้ อ งภายในด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย
การน�ำแบบสอบถามที่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญไปทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม
ข้าราชการกองทัพเรือไทย จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง โดยไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยการคัดเลือกข้อค�ำถามที่มี
ค่าเท่ากับ 0.85 ซึง่ มีคา่ ตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไปถือว่าข้อค�ำถาม
มีความเชื่อมั่น (วิชิต อู่อ้น, 2554)
7. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยในขั้นตอนนี้
เป็ น การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในรู ป แบบของ Survey
Research โดยมี ก ารเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ ่ ม
ข้าราชการกองทัพเรือไทย
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มีการก�ำหนด
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่ม
ข้าราชการกองทัพเรือ จ�ำนวน 82,478 คน (กองทัพเรือ
ไทย, 2560) และก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
การค�ำนวณแบบไม่ทราบจ�ำนวนประชากร ขอบเขตของ
ประชากรมีขนาดใหญ่มาก (Hair; et al. 2010) ซึ่งโดย
ทั่ ว ไปอั ต ราส่ ว นขนาดตั ว อย่ า งกั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่
สามารถน� ำ ผลวิ จั ย ไปอ้ า งอิ ง สู ่ ป ระชากรได้ ค วรอยู ่
ระหว่าง 10 - 20 กลุ่มตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ (Hair; et
al. 2010) จากการวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนค่าพารามิเตอร์
ประมาณ 29 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่ใช้อย่างต�่ำ
จึงควรเป็น 290 คน การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้าง โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square statistics) วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of – fir index
(GFI) ระหว่างสมมติฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนัก
สถิติก�ำหนดไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่
เพราะฟังก์ชั่นการกลมกลืนจะมีการแจกแจงปกติต่อ
เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น ผู้วิจัยได้เพิ่ม
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จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ และป้องกันการข้อมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการเก็บแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยได้ท�ำการ
พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม
ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล โดยการ
ใช้เครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation
Modeling (SEM) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thump) ตาม
ข้อเสนอของ Schumacker & Lomax (1996) และ Hair
et al. (1998) ที่นักสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนิยมใช้
คือใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อตัวแปรในการ
วิจัยหนึ่งตัวแปร (Schumacker & Lomax, 1996.,
Hair et al., 1998 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
ซึง่ การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีตวั แปรสังเกตได้ในแบบจ�ำลอง
จ�ำนวน 29 ตัวแปร และ …112… ค�ำถาม ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation
Modeling (SEM) ที่เหมาะสมจ�ำนวน 400 คน
ทั้งนี้ส�ำหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
โดยท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ข้ า ราชการ
กองทัพเรือ ได้แก่ กลุ่มนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มนาย
ทหารชั้นประทวนและกลุ่มนักเรียนทหาร จ�ำนวน 400
คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล
8. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติที่
เป็นสถิติพรรณาและสถิติเชิงอนุมานด้วยการประเมิน
แบบจ�ำลองการวัดเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งของตัวแปร
และการตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
และแบบจ�ำลองโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling : SEM)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เมื่อได้ด�ำเนินการในการเก็บรวบรวม และ
ท�ำการเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การก�ำหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
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ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้
ตั้งไว้โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
4 ส่วนดังนี้
1. สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผู ้ วิ จัย ได้น�ำมาใช้สถิติก ารวิเ คราะห์เ ชิ ง
พรรณา เพื่ อ การอธิ บ ายบรรยายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของกลุม่ โดยก�ำหนดการวัดเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาใช้เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) ซึ่งท�ำให้ผู้วิจัยทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ โดย
สามารถระบุทิศทางของความสัมพันธ์แต่ละตัว (บวก
หรือลบ) ตามขนาดของความสัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับ
ใด ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานในการ
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินของข้าราชการ
กองทัพเรือไทย โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของ
ความสัมพันธ์จะใช้ตวั เลขของค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1
3. สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
ผู้วิจยั พิจารณาความเที่ยงของตัวแปรแฝง
(Construct Reliability: ρC) และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: ρV) โดยการใช้สูตรของ Diamantopoulos &
Siguaw (2000)
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โดยค่า ρV เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝงที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมี
ค่ า เที ย บเท่ า กั บ ค่ า ไอเกน (Eigenvalues) ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจควรมีค่ามากกว่า 0.5
ตามเกณฑ์ที่ Diamantopoulos & Siguaw. (2000) ได้
ก�ำหนดไว้ (Diamantopoulos &Siguaw , 2000 อ้าง
ในสุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554)
4. สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบจ� ำ ลองสมการ
โครงสร้าง
ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาใช้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย เชิ ง
สาเหตุ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คมและ
ประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ ปัจจัยความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการเงิน ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล
ปัจจัยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัย
พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของข้า
รากชกองทัพเรือไทยที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แปรมาพั ฒ นาเป็ น กรอบ
แนวคิดการวิจัยและก�ำหนดให้เป็นแบบจ�ำลองการวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ด ้ ว ยโปรแกรม
LISREL for Windows version 8.8 เพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนของแบบจ�ำลองการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Model Fit) โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของแบบกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีค่า Chi-Square, (/df,
CFI,GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR)
โดยเกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบจ�ำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)
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(1)		 ค่า Chi-Square ( -test) ค่าไคสแควร์
เป็นค่าสถิติทดสอบที่ใช้แพร่หลายในการทดสอบว่า
ฟังก์ชนั ความกลมกลืนมีคา่ เป็นศูนย์จริงตามสมมุตฐิ าน
และตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของแบบ
จ�ำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยถ้าค่าไคสแควร์มีนัย
ส� ำ คั ญ แสดงว่ า แบบจ� ำ ลองกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกัน
(2) ค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ ( /df) การพิจารณา
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 แสดงว่า
แบบจ�ำลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
(3) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) การพิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ CFI ที่ดีควรมีค่า
0.90 ขึ้ น ไปแสดงว่ า แบบจ� ำ ลองมี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
(4) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่นิยมใช้และผู้วิจัยน�ำ
มาใช้ในการพิจารณา 2 ดัชนีคือดัชนีวัดความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึง
ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่
อธิบายได้ดว้ ยแบบจ�ำลองและดัชนีวดั ความกลมกลืนที่
ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยแบบจ�ำลองปรับแก้
ด้วยองศาความเป็นอิสระโดยทั่วไปค่า GFI และค่า
AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าซึ่ง GFI และค่า AGFI
ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90
(5) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนก�ำลังสองของการประมาณค่า (Root Mean
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่า
สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยค่า RMSEA ทีด่ ี
มากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง
0.08 หมายถึงแบบจ�ำลองค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืน
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่า
แบบจ�ำลองสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เล็กน้อยและค่าที่มากกว่า 0.10 แสดงว่าแบบจ�ำลองยัง
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(6) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูป
ความคลาดเคลื่อนโดยดัชนีที่ผู้วิจัยน�ำมาใช้ในการ
พิจารณาคือรากที่สองของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วน
เหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square
Residual: SRMR) เป็นค่าดัชนีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standardized Residual) ซึ่ ง เป็ น ค่ า
ความคลาดเคลื่ อ นหารด้ ว ยค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานของการประมาณค่า (Estimated Standard
Error) โดยควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าแบบ
จ�ำลองสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
หากแบบจ�ำลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่
สอดคล้องกลมกลืนกันผูว้ จิ ยั จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการปรับ
แบบจ�ำลองแล้วกระท�ำจนกว่าแบบจ�ำลองการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์จะสอดคล้องกลมกลืนกัน
9. น�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มาสรุปเป็นแบบจ�ำลองทางสถิตแิ ละด�ำเนินการวิจยั แบบ
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อยืนยันแบบจ�ำลองที่ค้นพบ
และน�ำมาใช้ร่วมในการอภิปรายผล
ประชากร: ข้ า ราชการกองทั พ เรื อ ไทย
จ�ำนวน 82,478 คน (กองทัพเรือ, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง: สุ่มแบบเจาะจง 10 คน
เครื่องมือวิจัย: การสนทนากลุ่ม (Focus
group)
การวิ เ คราะห์ : น� ำ บทสนทนาที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ โดยการใช้วิธี Content Analysis จัดระบบ
เพื่อยืนยัน(Confirm) ผลที่ได้จากเชิงปริมาณ
10. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะใน
การวิจัยเป็นระบบขั้นตอนที่ผู้วิจัยสรุปและสามารถ
อธิบายเนื้อหาสาระส�ำคัญได้ โดยให้มีความครอบคลุม
ถึง วัตถุประสงค์ของการศึกษาค�ำถามในการวิจัย และ
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จากสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้ตามหลัก
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์

ผลการวิจัย

1. ผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 78.00 จํานวน 312 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
มีอายุ 41 – 50 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 43.75 จํานวน 175
คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็นคิดเป็น
ร้อยละ 55.25 จํานวน 221 คนส่วนใหญ่มีชั้นยศเป็นจ่า
เอกโดยคิดเป็นร้อยละ 16.25 จํานวน 65 คน ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรสเป็นสมรสโดยคิดเป็นร้อยละ 45.5
จํานวน 182 คน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธโดยคิดเป็น
ร้อยละ 71 จํานวน 284 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 56.50
จํานวน 226 คน ส่วนใหญ่มีรายได้พิเศษไม่เกิน 3,000
บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 48.75 จํานวน 195 คน ส่วน
ใหญ่มีมีสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 61.25 จาํ นวน 245 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
งาน โดยคิดเป็นร้อยละ 55.75 จาํ นวน 223 คน ส่วนใหญ่
มีอายุงานในกองทัพเรือไทย 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
40.25 จํ า นวน 161 คน ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย บ้ า นพั ก
สวัสดิการทหารเรือ โดยคิดเป็นร้อยละ 71.50 จํานวน
286 คน ส่ ว นใหญ่ มี ภ าระหนี้ สิ น รวมเฉลี่ ย ต่ อ
เดือน10,001 – 30,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 65.25
จํานวน 261 คน และส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน
เกีย่ วข้องกับ บ้าน/คอนโด/อาคารพาณิชย์/ทีด่ นิ โดยคิด
เป็นร้อยละ 46.75 จํานวน 187 คน
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยว
กับตัวแปรทีเ่ ป็นองค์ประกอบของตัวแบบในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแบบใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคลขอข้าราชการกองทัพเรือ
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ไ ท ย ข อ ง ป ั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ (X1) ด้านเพศ ( = 3.95,
SD. = 0.82) ด้านอายุ ( = 3.53. , S.D. = 0.85) ด้าน
ระดับการศึกษา ( = 3.60 , S.D. = 0.78) ด้านสถานภาพ
สมรส ( = 3.41 , S.D. = 0.92) ด้านหลักศาสนา ( = 4.10
, S.D. = 0.86) ด้านครอบครัว ( = 3.97 , S.D. = 0.80)
ด้านรายได้หลัก ( = 3.73 , S.D. = 0.67) ด้านรายได้
เสริม ( = 3.53 , S.D. = 0.71) ด้านต�ำแหน่งชั้นยศ ( =
3.97 , S.D. = 0.80) ด้านอายุราชการ ( = 3.49 , S.D. =
0.53)
ปัจจัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน (X2)
ด้านความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเงิน ( = 3.39 , S.D. = 0.83)
ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ( = 3.32 , S.D. = 0.72)
ด้านความรู้เกี่ยวกับการยืมและสินเชื่อ ( = 3.59 , S.D.
= 0.73) ด้านความรู้เกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากร ( =
3.53 , S.D. = 0.94)
ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล (X3)
ด้านทัศนคติต่อรายรับ ( = 3.51 , S.D. = 0.86) ด้าน
ทัศนคติตอ่ รายจ่าย ( = 3.56 , S.D. = 0.79) ด้านทัศนคติ
ต่อมูลค่าสินทรัพย์ ( = 3.71 , S.D. = 0.90) ด้านทัศนคติ
ต่อภาระหนี้สิน ( = 3.68 , S.D. = 0.83)
ปั จ จั ย การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ
เพียง (X4) ด้านความพอประมาณ ( = 3.45 , S.D. =
0.84) ด้านความมีเหตุผล ( = 3.44 , S.D. = 0.76) ด้าน
การมีภูมิคุ้มกัน ( = 3.69 , S.D. = 0.87) ด้านการรับรู้
ข่าวสารด้านการเงิน ( = 3.44 , S.D. = 0.87) ด้าน
คุณธรรม ( = 3.49 , S.D. = 0.91)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล (Y1) ด้านพฤติกรรมและการวางแผนในการ
หารายได้ ( = 3.73 , S.D. = 0.85) ด้านพฤติกรรมและ
การวางแผนในการใช้จ่าย ( = 3.37 , S.D. = 0.82) ด้าน
พฤติกรรมและการวางแผนในการออมเงิน ( = 3.58 ,
S.D. = 0.87) ด้านพฤติกรรมและการวางแผนในการ
ลงทุน ( = 3.62 , S.D. = 0.95)
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ปัจจัยด้านความส�ำเร็จในการสร้างความ
เป็นการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
มั่นคงทางการเงิน (Y2) ด้านสถานภาพทางการเงินส่วน สาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามีความ
บุคคล ( = 3.43 , S.D. = 0.95) ด้านความพึงพอใจต่อ กลมกลืนกันหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติและดัชนี
สถานการณ์ทางการเงิน ( = 3.41 , S.D. = 0.66)
บ่งชีค้ วามกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ ได้แก่ ดัชนี
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ดัชนี
เพื่อการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความ ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัว Index) ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimoniแบบการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของข้ า ราชการ ous Fit Index) และดัชนีวัดความพอเพียงของขนาด
กองทัพเรือไทย
กลุม่ ตัวอย่าง (Critical N) โดยมีลำ� ดับการน�ำเสนอ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิตวิ เิ คราะห์ความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ตัวแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย
Goodness of Fit Measure

เกณฑ์

Absolute Fit Index
ควรไม่มีนัยส�ำคัญ
Likelihood Ratio Chi-Square Statistic ( x 2 )
ไม่เกิน 2
relative x 2 v( x 2 /df)
Goodness of Fit Index (GFI)
มากกว่า 0.90
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
มากกว่า 0.90
Root Mean Squared Residuals (RMR)
น้อยกว่า 0.05
Root Mean Squared Error of Approximation น้อยกว่า 0.80
(RMSEA)
P-Value for Test of Close Fit
มากกว่า 0.05
Incremental Fit Index
Normed Fit Index (NFI)
มากกว่า 0.90
Incremental Fit Index (IFI)
มากกว่า 0.90
Comparative Fit Index (CFI)
มากกว่า 0.90
Parsimonious Fit Index
Parsimonious Goodness of Fit Index (PGFI)
มากกว่า 0.05
Parsimonious Normed Fit Index (PNFI)
มากกว่า 0.05
Absolute Fit Index
Critical N (CN)
≥ 200

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05

Calculation of
Measure:
Hypothesized Model

ผลการ
พิจารณา

1129.01
1.303
0.92
0.97
0.023

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.101

ผ่านเกณฑ์

0.0000

ผ่านเกณฑ์

0.94
0.91
0.95

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.43
0.74

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

346.72

ผ่านเกณฑ์
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พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์
การยอมรับ
4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
Coefficient) ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัวแบบการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย
เป็ น การพิ จ ารณาเฉพาะอิ ท ธิ พ ลทางตรง
ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝงนั้นยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อกัน เพือ่ ความชัดเจนในการสรุป
อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุต่อ
ตัวแปรผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�ำเสนอผลของ
อิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุตอ่ ตัวแปรผลออกเป็นสาม
ส่วน ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effects : DE)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และ
อิทธิพลรวม (Total effects: TE)
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ความส�ำเร็จใน
การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ได้รับอิทธิพลทางตรง
จาก ปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.71 และได้รบั อิทธิพลทาง
อ้อมจากปัจจัยคุณลักษณะทางสังคมและประชากร
ศาสตร์ของกองทัพเรือ ปัจจัยความรูพ้ นื้ ฐานทางการเงิน
ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล และปัจจัยการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.16 1.21 0.79 และ 0.54 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย
พฤติ ก รรมในการจั ด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ได้ รั บ
อิทธิพลทางตรงจาก ปัจจัยคุณลักษณะทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ ปัจจัยความรู้พื้นฐาน
ทางการเงิน ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล และ
ปัจจัยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.22 1.70 1.11 และ 0.76 ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยคุณลักษณะทางสังคม
และประชากรศาสตร์ของกองทัพเรือ (X1) มีอทิ ธิพลทาง
ตรงต่อพฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1)
จากผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ ปรากฏผลทีส่ นับสนุนสมมติฐานนีว้ า่ พฤติกรรม
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกจากคุณลักษณะทางสังคมและประชากรศาสตร์
ของกองทัพเรือ (X1) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) = 0.87 และอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1) ได้
ร้อยละ 88
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 1 ผล
ทีพ่ บในงานวิจยั นีส้ อดคล้องกับ วศิน สันหกรณ์, (2557)
ทีพ่ บว่าโดยทัว่ ไปธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศ
ในเบื้องต้นได้จ�ำแนกปัจจัยทางเพศออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือผู้หญิง (Female) และผู้ชาย (Male) ก็จะมี
ความแตกต่างกันด้านกายภาพ ความถนัด อารมณ์
สภาวะทางจิตใจ และการตัดสินใจ ซึง่ จะน�ำพาความคิด
ทั ศ นคติ รสนิ ย ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป รวมไปถึ ง
ประเพณีและวัฒนะธรรมเป็นตัวก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้หญิงและผู้ชายที่แตกต่างกันของทั้งสองเพศใน
สังคม และงานวิจัยของ Steers (1977) กล่าวว่า ปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การเงิ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ระดับต�ำแหน่ง และ
อัตราเงินเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ Porter & Smith
(1991) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
พนักงานในการบริหารด้านการเงินขึ้นอยู่กับ อายุ อายุ
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การท�ำงาน บุคลิกภาพ รายได้ ความสนใจในด้านวิชาชีพ
นอกจากนี้ Herscovith & Meryer (2002, p.175) การ
บริหารด้านการเงินเกิดจากลักษณะประชากรศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมาก มีอายุงานนาน
และอยู่ในต�ำแหน่งงานสูงๆ จะมีความรอบคอบในการ
ใช้จา่ ยเงินของตนเอง ส่งผลให้มแี นวโน้มทีม่ กี ารบริหาร
จัดการการเงินที่ดีอยู่ในระดับสูง
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยความรู้พื้นฐานด้าน
การเงิน (X2) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1)
จากผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ ปรากฏผลทีส่ นับสนุนสมมติฐานนีว้ า่ พฤติกรรม
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกจากปัจจัยความรูพ้ นื้ ฐานด้านการเงิน (X2) อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading) = 0.75
และอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล (Y1)ได้ร้อยละ 69
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 2 ผล
ที่พบในงานวิจัยนี้สอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับ Roza
Hazli Zakaria and al. (2012) ที่แสดงให้เห็นว่าครัว
เรือนที่มีระดับความรู้ทางการเงินที่ดีมีแนวโน้มที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นโดยผ่าน
การจัดการรายได้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Pete
Nye and Cinnamon Hillyard (2013) ยืนยันว่าความ
รู ้ ท างการเงิ น ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
ทางการเงินที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตและการ
ตัดสินใจบริโภคมากขึน้ จากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามหลาก
หลายของผู้บริโภค และ Yiing-Jia Loke (2017) ระบุ
ว่าความรู้ทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ทางการเงินของชาวมาเลเซีย โดยการมีความรู้ทางการ
เงินมากขึ้น ท�ำให้พวกเขามีความมั่นใจในการบริหาร
จัดการด้านการเงินของพวกเขาได้ดีขึ้น ประกอบกับ
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Brent A. Marsh (2006), Ida and CinthaiI (2010) ,
Leila Falahati and Laily H. Paim(2011) , Leila
Falahati, Mohamad Fazli Sabri and Laily H.J.
Paim (2012) ,Mohamad Fazli Sabri and Leila
Falahati (2012) และ Dr. Selda Coşkuner (2015) ก็
ระบุว่าความรู้ทางการเงินที่มากขึ้นส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมทางการเงินทีด่ ขี นึ้ ของนักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการ
เงินส่วนบุคคล (X3) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใน
การจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1)
จากผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ ปรากฏผลทีส่ นับสนุนสมมติฐานนีว้ า่ พฤติกรรม
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1) ได้รบั อิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกจากปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล
(X3) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีคา่ น�ำ้
หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized loading)
= 0.90 และ อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1) ได้ร้อยละ 77
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 3 ผล
ที่พบในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ การทดสอบโดย Godwin (1994) เมือ่ ทดสอบผลกระทบของทัศนคติทางการ
เงินต่อการบริหารการเงินโดยการก�ำหนดทัศนคติเป็น
ตัวแปรอิสระพบว่าทัศนคติเชิงบวกต่อการวางแผนเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญในการบริหารกระแสเงินสดของคู่บ่าว
สาว จากนัน้ มีงานวิจยั มากมายทีย่ นื ยันว่าทัศนคติทมี่ ตี อ่
เงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการจัดการการเงิน (Jodi
Lynne Mcfarlane;1996 ,Dowling et al., 2009 ;
Shime et al., 2009 ; Leila Falahati and Laily H.
Paim,2011 ; Ibrahim and Alqaydi, 2013; Subarna
Bir J.B.R ,2014 ; Nguyen Thi Ngoc Mien and Tran
Phuong Thao,2015; Muhammad Ali Jibran
Qamar, Muhammad Asif Nadeem Khemta,
Hassan Jamil, 2016) ซึ่ง Irine Herdjiono, Lady
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Angela Damanik ( 2016) อธิบายเพิ่มเติมว่าทัศนคติ
ทางการเงินมีอิทธิพลในการก�ำหนดพฤติกรรมทางการ
เงินของบุคคล ผูท้ มี่ ที ศั นคติทางการเงินทีด่ มี แี นวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมทางการเงินที่ชาญฉลาดมากขึ้นในการ
ตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทางการเงินเมือ่ เทียบ
กับผูท้ มี่ ที ศั นคติในเชิงลบ โดยคนทีม่ รี ะดับของทัศนคติ
ทางการเงินทีด่ จี ะแสดงความคิดทีด่ เี กีย่ วกับเงินทีม่ กี าร
รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Obsesion) ซึ่งจะไม่
ใช้เงินส�ำหรับวัตถุประสงค์ของผูอ้ นื่ เป็นผูม้ กี ารควบคุม
ที่ ดี ห รื อ เป็ น นั ก แก้ ป ั ญ หา คื อ สามารถที่ จ ะควบคุ ม
สถานการณ์ทางการเงินทีต่ นเป็นเจ้าของ โดยปรับการใช้
เงินเพือ่ ให้ตรงตามเป้าหมายหรือแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ไม่
ใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น และมีมุมมองของการพัฒนา
เกีย่ วกับเงิน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถในการควบคุมการบริโภค
สามารถทีจ่ ะรักษาความสมดุลของค่าใช้จา่ ยและรายได้
ของตน สามารถการจัดการหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ และตัง้ ส�ำรอง
เงินส�ำหรับการออมและการลงทุน
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (X1) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรร
มนการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1)
จากผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ ปรากฏผลทีส่ นับสนุนสมมติฐานนีว้ า่ พฤติกรรม
ในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1) ได้รบั อิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกจากปัจจัย การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (X4) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized
loading) = 0.89 และอธิ บ ายความผั น แปรของ
พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Y1) ได้รอ้ ย
ละ 74
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 4 ผล
ทีพ่ บในงานวิจยั นีส้ อดคล้องกับ อัจฉรา โยมสินธุ์ (2554)
ทีร่ ะบุวา่ “เงินก็คอื ทรัพยากรอย่างหนึง่ ” ทีเ่ ราต้องจัดสรร
ให้เพียงพอส�ำหรับปัจจุบนั และอนาคต การวางแผนการ
เงินจึงเป็นเรือ่ งของการสร้างสมดุลทางการเงิน เพือ่ ให้มี
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เงิน ส�ำ หรับ ใช้จ ่ายได้ทั้ งในวั นนี้และในวั นหน้ า การ
วางแผนการเงินเป็นไปเพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายในระยะยาว เพื่อการเกษียณอย่าง
มัน่ คง การไม่วางแผนการเงินอาจท�ำให้เรามีเงิน มีความ
สุขกับการใช้จ่ายในปัจจุบันจนขาดความสมดุลและ
ละเลยความยั่งยืน การวางแผนการเงินเป็นการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันทางการเงินอย่างครบวงจรตลอดช่วงชีวติ ของ
เรา การวางแผนการเงินจะสร้างสมดุลทางการเงินให้เรา
ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ใครทีว่ างแผนการเงินอย่าง
รอบคอบจึงถือเป็นผูท้ รี่ จู้ กั ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างชาญฉลาด เช่นเดียวกับสมชาย ขจรศักดิ์
ชัย (2554) ที่ระบุว่าเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความ
ถึง การกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควรหรือไม่ยอม
ใช้จ่ายอะไรที่มีราคาสูงเลย ไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่
เป็นการด�ำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด มุ่งให้ใช้จ่ายให้
เหมาะสมตามก�ำลังทรัพย์ทีมีเพื่อเตรียมความพร้อม
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงจากภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ น�ำ
ไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของชีวิต และ Kantabutra (2008: 6)ทีก่ ล่าวว่า เมือ่ ได้ศกึ ษาลึกลงไปในราย
ละเอียดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะพบว่ามี
ความสอดคล้องกันอย่างยิง่ ระหว่างแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทางการบริหารการเงิน
สมมติฐานข้อที่ 5 ตัวแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นตามทฤษฎีระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ว่า ความ
เหมาะสมพอดีของโมเดลมีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chisquare: ) เท่ากับ 1129.01 ค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p) เท่ากับ 0.00000 ที่จ�ำนวนองศาความเป็นอิสระ
(Degree of freedom: df)เท่ากับ 866 ซึ่งค่า p มากกว่า
เกณฑ์การพิจารณาคือ 0.05 และมีคา่ ไค-สแควร์สมั พัทธ์
(Relative Chi-square:/df) เท่ากับ 1.303 ซึ่งมีค่าน้อย
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กว่าเกณฑ์การพิจารณาคือ 2.00 ซึ่งสามารถแปลความ
หมายได้ว่า โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาประกอบกับดัชนีความเหมาะสม
พอดีคา่ อืน่ ๆ ได้แก่ ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
(Goodness of Fit Index: GFI) มีคา่ เท่ากับ 0.92 ทีผ่ า่ น
เกณฑ์การพิจารณา ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมพอดีทปี่ รับแก้แล้ว (Adjusted
Goodness of Fit Index:AGFI )มีค่าเท่ากับ 0.97 ที่
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึ่งต้องมีค่ามากกว่า0.90 อีกทั้ง
ค่าดัชนีรากของก�ำลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean
Square Residual: RMR)มีค่าเท่ากับ 0.023 ที่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา ซึ่งต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 5 ผล
ทีพ่ บในงานวิจยั นีส้ อดคล้องกับ Xiao at al. (2011) พบ
ว่า การมีความมั่นคงทางการเงินที่สูงขึ้นส�ำหรับผู้ใหญ่
ในสหรัฐฯ มีผลมาจากพฤติกรรมทางการเงินทีด่ แี ละการ
มีความมั่นคงทางการเงินในระดับต�่ำเป็นมาจากผู้มี
พฤติกรรมทางการเงินที่ไม่ค่อยดี (เช่น การใช้จ่ายเกิน
กว่ารายได้ การช�ำระค่าบัตรเครดิตล่าช้า) Soyeon Shim
and al,2009 ระบุ ว ่ า พฤติ ก รรมทางการเงิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นบวกหรือที่พึง
ปรารถนาจะสามารถปรับปรุงความมั่นคงทางการเงิน
ของผู้บริโภคชาวอเมริกาได้ โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ทางการเงินมากขึ้นก็จะน�ำไปสู่ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น
(Roza Hazli Zakaria and al. , 2012) นอกจากนี้ยังมี
วรรณกรรมอี ก มากมายที่ ร ะบุ ว ่ า พฤติ ก รรมในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นตัวแปรทีแ่ ข็งแกร่งในการ
ท�ำนายความมัน่ คงทางการเงิน (Parotta and Johnson,
1998; Hira & Mugenda, 1999; Joo and Grable,
2004; Dowling et al, 2009; Leila Falahati at.
al,2012; Ho Pooi YEN at.al ,2013; Subarna Bir
J.B.R ,2014 ; Sabri and Zakaria,2015,)
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ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาตัวแบบในการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทย ผลปรากฏว่า
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท�ำให้ได้มา
ซึง่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อพัฒนาความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการ
เงินของข้าราชการกองทัพเรือไทย ตามรายด้านของ
ปัจจัยเหตุซึ่งสรุปความได้ดังนี้
1. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ปั จ จั ย
คุณลักษณะทางสังคมและประชากรศาสตร์ของกองทัพ
เรือ
ผู้วิจัยขอกล่าวถึงในประเด็นที่น่าสนใจก่อน
การเข้าสูข่ อ้ เสนอแนะ ดังนี้ จากผลการวิจยั เห็นได้ชดั ว่า
ผู้แบบสอบถามให้ความส�ำคัญในประเด็นชั้นยศสูงเป็น
อันดับสอง ( = 3.97 S.D. = 0.80) ซึ่งจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกได้ข้อสรุปว่าผู้มีชั้นยศที่ต�่ำโดยเฉพาะในระดับ
ประทวนก็จะมีมุมมองว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้น
อยู่กับผู้มีชั้นยศสูงกว่าเสมอแม้กระทั่งในเรื่องของการ
ใช้ชีวิตส่วนบุคคล ซึ่งในทางตรงกันข้ามผู้มีชั้นยศที่สูง
ขึ้นจะมีความรอบคอบ และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น
ตามฐานะทางสังคมของกองทัพเรือ ซึง่ ถือว่าเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจ ประกอบกับ ในส่วนของการให้ความส�ำคัญ
ด้านอายุมีค่าเฉลี่ยเกือบต�่ำที่สุด ( = 3.53 S.D. = 0.85)
จึงเกิดเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ จ�ำนวน 3 ข้อ ดังนี้
1.1 เสนอให้กองทัพเรือมอบหายให้หน่วยขึ้น
ตรงทัง้ หมดกระตุน้ เตือนถึงการตระในความส�ำคัญของ
ระดับอายุแก่ก�ำลังพล ด้วยการที่ในสังคมทหารจะมี
ความเป็นรุน่ พีร่ นุ่ น้องทีไ่ ม่อาจเปลีย่ นแปลงได้แม้ชนั้ ยศ
จะน้อยกว่าแต่ลักษณะเฉพาะทางสังคมนี้ก็ยังคงอยู่จึง
ควรใช้จดุ นีเ้ พือ่ เน้นย�ำ้ ว่ารุน่ พีต่ อ้ งเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้รนุ่
น้องทั้งในเรื่องการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต
1.2 ขอเสนอให้กองทัพเรือเน้นย�้ำในเรื่องการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลครอบครัว ซึ่งจุดนี้
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เป็นจุดที่ส�ำคัญเพราะมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับสองเช่น
เดียวกัน ( = 3.97 S.D. = 0.80) ใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์
อาจเป็นการเสริมแรงจากผูบ้ งั คับหน่วย ด้วยค�ำพูดทีว่ า่
“ทหารคือเสาหลักของประเทศชาติฉันใดก็หมายถึงว่า
เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยฉันนั้น”
1.3 ขอเสนอให้กองทัพเรือมอบหมายหน่วย
ขึ้นตรงด�ำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมแถวตรวจบัญชี
พลรวมทั้งหมดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ควรมีการ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับหลักศาสนาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการเงิน ซึง่
จากผลการวิจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ย ด้านหลักศาสนา สูง
ทีส่ ดุ ( = 4.10 S.D. = 0.86) นัน้ แสดงถึงว่าก�ำลังพลส่วน
ใหญ่ทราบดีว่าทุกหลักศาสนามีค�ำสอนที่เกี่ยวข้องใน
เรือ่ งของการเงินซึง่ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางการ
เงินแต่อาจหลงลืมหรือละเลยไปบ้าง
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อปัจจัยความรู้
พื้นฐานทางด้านการเงิน
ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวถึงประเด็นในส่วนนีใ้ นภาพรวม
ถึงประเด็นที่ส�ำคัญเนื่องจากมีรายละเอียดที่ค่อนข้าง
มาก ดังนี้
2.1 ขอเสนอให้กองทัพเรือมอบหมายให้หน่วย
ทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบและจัดท�ำเว็บเพจเฉพาะเจาะจงที่
เป็นในส่วนของความรู้ทางการเงินไว้ส�ำหรับอัพเดท
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ก�ำลังพลที่มีความสนใจได้เข้าใช้
บริการได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลที่น�ำไปลงในเว็บไซต์
ต้องง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของความรู้พื้นฐานทางการเงินทั้ง 4
ด้าน พร้อมกับใส่ลงิ ค์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
เพิ่มเติม และควรมีอัพเดทสถานการณ์ทางการเงินของ
ในและต่างประเทศที่ส�ำคัญ นอกจากนั้นควรกล่าวถึง
พร้อมกับอธิบายพอสังเขปในเครื่องมือทางการเงินทีน่ า่
สนใจ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงเปิดช่องทาง
ไว้ส�ำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หรือความรู้
ต่างๆ ด้วย
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2.ขอเสนอให้กองทัพเรือมอบหมายให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและจัดการบรรยายหรือสัมมนา
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินให้แก่ก�ำลังพล อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะในหลายเรื่องมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก
3..ขอเสนอให้กองทัพเรือมอบหมายให้
หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและจั ด เวที ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่
ประสบความส�ำเร็จทางการเงินตามรายด้านของ ความรู้
ทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้บรรยายเพื่อสร้างความภาค
ภูมิใจ เป็นตัวอย่างที่ดี และได้แบ่งปันความรู้เพื่อเป็น
แนวทางแก่ก�ำลังพลต่อไป
4.ขอเสนอให้ ก องทั พ เรื อ มอบหมายให้
หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาปรับหลักสูตรการศึกษาต่างๆ
ของกองทัพเรือโดยให้เพิ่มในเรื่องของความรู้ทางด้าน
การเงินเข้าไปด้วยเพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่
ส�ำคัญที่สุดของบุคลากรในกองทัพเรือ
3. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ปั จ จั ย
ทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น ในเรื่ อ งของการสร้ า ง
ทัศนคติ ตามแนวคิดของ Gordon Allport (1975) และ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามแนวคิดของ Herbert C.
Kelman (1976) ซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แนวทาง
ในกระตุน้ ในเกิดการสร้างและเปลีย่ นแปลงทัศนคติตอ่
การเงินของข้าราชการกองทัพเรือ ทัง้ 4 ด้าน โดยขอเสนอ
ให้กองทัพเรือมีนโยบายถึงหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดให้มี
การกระตุ้นเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาของตนตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
3.1 ให้ รู ้ จั ก ก� ำ หนดเป้ า หมายทางด้ า น
การเงิน
		 3.2 ให้มีการประเมินค่าใช้จ่าย และการ
ใช้จ่ายของตนเสมอ
		 3.3 ให้แสวงหาความรู้ทางด้านการเงิน
เพิ่มเติม และอัพเดทข่าวสารทางด้านการเงินเสมอ
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		 3.4 สอดแทรกบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเงินที่ดี เช่น มีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดการเงินทีด่ ี หรือความรูท้ างการเงินในทุกสัปดาห์
		 3.5 พยายามชี้แจงกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตนเสมอว่า การเงินเป็นเรื่องส�ำคัญ มีความทันสมัย
และไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากในการจัดการ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต ทางกองทัพเรือถือว่ามี
การให้ความส�ำคัญเนื่องจากถูกก�ำหนดไว้ในนโยบาย
และมีการจัดบรรยายเพ่อให้ความรูใ้ นโอกาสต่างๆ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เป็นแนวทางทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอให้มีการประเมินตนเอง เช่น เดียวกับการประเมิน
ความสุขในการท�ำงานที่ทางกรมก�ำลังพลทหารเรือจัด
ขึ้นในระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ซึ่งสามารถใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเป็นแนวทางการสร้าง
แบบประเมินได้เพราะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามบริบทของกอง
ทัพเรือเป็นส�ำคัญ
5. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ปั จ จั ย
พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปัจจัย
ความส�ำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอเสนอให้กองทัพเรือน�ำ
ตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ
กองทัพเรือไทยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ไปเป็นแนวทางใน
การเตรียมการวางแผนในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้วย
ความมั่นคงได้อย่างมีความสุข
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งต่อไป
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบนการ
จัดการเงินส่วนบุคคลขอข้าราชการกองทัพเรือไทย ใน
ครัง้ นีย้ งั ไม่ได้ครอบคลุมในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนัน้ ในการวิจยั
ในครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ควรท� ำ การวิ จั ย ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างเขตพืน้ ทีอ่ นื่ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการการ
เงินส่วนบุคคลของข้าราชการกองทัพเรือไทยในอนาคต
2. ควรท�ำการวิจัยในส่วนของเหล่าทัพอื่นใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้าน
วิชาการและต่อการจัดการส่วนบุคคลของข้าราชการใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม
3. ควรน� ำ ตั ว แบบการจั ด การการเงิ นส่ ว น
บุคคลไปขยายผลด้วยการน�ำไปวัดผลด้านพฤติกรรม
และความส�ำเร็จในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ในช่วง
ระหว่าง 3 - 5 ปี เพื่อการวางแผนต่อไปในอนาคต
4. ควรท�ำการทดสอบตัวแบบการจัดการการ
เงินกับตัวแปรอืน่ นอกเหนือจากตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมา
ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งนี้เพื่อจะท�ำให้ผลการวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น เช่น การขัดเกลาทางสังคม
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