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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา : 

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงิน         

และเพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการการวางแผนทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถาน    

วัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ขา้ราชการทณัฑสถานวยัหนุม่นครศรีธรรมราช  

ในระดบัปฏบิตังิานและปฎบิตักิารที่มีอายุราชการอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี จำนวน 8 ราย ใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) จากนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกวิธี

สมัภาษณแ์บบเชงิลกึ (In-dept Interview) กบักลุม่ประชากรทีใ่หข้อ้มลูสำคญั (Key Informants) ทัง้ 8 ราย 

จากกระบวนการวางแผนทางการเงินประกอบด้วย การประเมินสุขภาพทางการเงิน การกำหนด       

เป้าหมายทางการเงิน การจัดทำแผนทางการเงิน การนำแผนทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ และ          

การทบทวนและตรวจสอบ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับ

ปฏิบัติงานและปฎิบัติการที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี  มกีารวางแผนทางการเงนิโดยวธิกีารสำรวจ

ประมาณการหนีส้นิทีม่อียู ่ และการจดัทำบญัชรีายรบั - รายจา่ย เพื่อดูว่ามีทรัพย์สินในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ 

เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการนั้น

จะเริ่มต้นโดยการประเมินสุขภาพทางการเงิน จากนั้นกำหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุุคคล         

และการวางแผนทางการเงนิของขา้ราชการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คอืระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

โดยข้าราชการมีการวางแผนในระยะยาวมากที่สุด ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะเวลามากกว่า 5 ปี      

จากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนชำระเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน/สร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน   

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรจนจบปริญญาและแผนทางการเงินที่มีการกำหนดขึ้นมากที่สุดคือ      

แผนการออม แต่ก็พบว่าในบางครั้งการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แต่แรก ไม่สามารถบรรลุผลได้ดีเท่าที่ควร

จึงมีการแก้ไขโดยการปรับแผนทางการเงินของตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเงินมากที่สุด 

คำสำคัญ : การวางแผนทางการเงิน การจัดการทางการเงินส่วบบุคคล ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่ม

นครศรีธรรมราช ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 
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Abstract 

 The purposes of this research on the study of financial planning and management of 

government officials a case study : Nakhon Si Thammarat Correctional Institution for Young 

Offenders were to study patterns of financial planning and to know the current condition of the 

financial planning process of the government officials of Nakhon Si Thammarat Correctional 

Institution for Young Offenders. The population used in the study were 8 government officials of 

Nakhon Si Thammarat Correctional Institution for Young Offenders at the operational level and 

practitioner level with a service life between 1 - 5 years. The methods used in the study were 

an analysis of data from the relevant documentary (Documentary Research) and in-depth 

interview with the 8 government officials (Key Informants). From the financial planning process 

consisting of Financial Health Evaluation, Financial Goals Determination, Financial Planning, 

Financial Plan Implementation and  Financial Plan Review and Revision the results of the study 

found that the government officials of Nakhon Si Thammarat Correctional Institution for Young 

Offenders at the operational level and practitioner level with a service life between 1 - 5 years 

had put together financial plan by surveying existing debt provisions and the preparation of 

income and expenditure accounts to see how much current assets they possessed in order to 

lead to financial management. The personal financial planning of the government officials would 

start with a Financial Health Assessment and following by Financial Goals Determination and at 

the Financial Planning step, it could be divided into 3 phases namely short-term, medium-term 

and long-term. The long-term phase was the financial planning that the government officials 

used the most. The long-term phase planning is the plan over a period of more than 5 years 

and from the analysis of this study found that most of them are planning to pay off loans to buy 

a house/build a house or renovate a house, child support expenses until graduation. And the 

most established financial plan is savings plan. But it was found that sometimes the 

implementation of the plans that were originally planned did not achieve the desired results. 

Therefore, it was solved by adjusting their own financial plans to be in line with their financial 

behavior as much as possible. 

Keywords : financial planning, personal financial management, government official of the 

Nakhon Si Thammarat Correctional Institution for Young Offenders, Nakhon Si Thammarat 

Correctional Institution for Young Offenders 
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บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 “ขา้ราชการ” เป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอยา่งมาก โดยมีภาระหน้าที่  

ในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล การที่ข้าราชการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ        

มีคุณธรรม ขา้ราชการก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ แต่จากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ข้าราชการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ในปี 2553 ครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้มีสัดสว่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

81.6 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 84.1 ในปี 2553 แม้วา่จะมีสัดสว่นเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่มูลค่าหนี้สินของ

ขา้ราชการที่มีหนี้ เพิ่มขึ้นเกือบเทา่ตัว คือจาก 492,253 บาทในปี 2547 เพิ่มเป็น 872,388 บาท ในปี 

2553 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทีผ่่านมาอยูใ่นระดับต่ำ รวมทั้งมีโอกาสในการก่อหนี้บัตร

เครดิต และการสร้างสินเชื่อสว่นบุคคลมากขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ขา้ราชการเป็นหนี้มากขึ้น (สำนักงาน

สถิติแห่งชาติ. 2553) มรกต วงศอ์รินทร์ (2563) ได้ศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา พบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มีหน้สีนิต้งัแต ่ 500,000-1,000,000 บาท  

ข้ึนไป มากที่สุด ร้อยละ 63.2 โดยกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยละ 46.8 ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสว่นใหญ่ มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจา่ย ร้อยละ 58.6 ด้านปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับภาวะหน้ีสิน พบวา่ ท่ีอย่อูาศัยในปัจจุบัน สถานท่ีในการรักษาพยาบาล รายจ่ายในการ

รักษาพยาบาลต่อเดือนของครอบครัว รายจ่ายสำหรับการผ่อนยานพาหนะ การศึกษาเพิ่มเติมใน 

ระดับท่สีงูข้นึ และความถีใ่นการรับประทานอาหารนอกบ้าน มีความสมัพนัธกั์บภาวะหน้สีนิในปัจจุบัน อยา่งมี

นัยสำคัญ และพบวา่ ท่ีอย่อูาศัยในปัจจุบัน รายจา่ยสำหรับผ่อนชำระหรือค่าเช่าเพ่ือท่ีอย่อูาศัยต่อเดือน 

สถานท่ีในการรักษาพยาบาล รายจ่ายในการรักษาพยาบาลต่อเดือนของครอบครัว รายจ่ายสำหรับ   

การผ่อนยานพาหนะ และค่านิยมทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินด้านวงเงินในการผ่อน

ชำระหนี้สินเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้พบว่าภาวะหนี้สิน ได้ส่งผลกระทบต่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาพรวมในระดับน้อย แต่อยา่งไรก็ตาม ภาวะหนี้สินด้านจำนวน

หนี้สินในปัจจุบัน และด้านวงเงินในการผ่อนชำระหนี้สินเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจาก

การมีภาวะหนี้สินด้านเศรษฐกิจอยา่งมีนัยสำคัญ พรทิพย ์อังศุภมงคง (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการก่อหนี้ของขา้ราชการตำรวจในสังกัดสถานตีำรวจภธูรเมืองนครสวรรค์ พบวา่ ในภาพรวมมค่ีาเฉล่ีย

อยูใ่นระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการหาที่อยู่อาศัย ใช้จา่ยเก่ียวกับยานพาหนะ สวัสดิการไม่เพียงพอ

และรูปแบบการดำเนินชีวิต 

  จากการที่ข้าราชการประสบปัญหาหนี้สิน จึงมีความน่าสนที่จะศึกษาเก่ียวกับการวางแผน

และการจัดการทางการเงินของข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ ค่าตอบแทนเวรรักษาการณ์ ค่าเสี่ยงภัย (พ.ต.ร) โดยใช้กรณีศึกษา

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ว่าข้าราชการมีกระบวนการวางแผนทางการเงินอย่างไร          

และมีปัญหาหรืออุปสรรคในการวางแผนทางการเงินในแต่ละขั้นตอนอยา่งไรบ้าง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชใน

ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี 

2) เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการการวางแผนทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัย

หนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเร่ืองการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถาน 

วัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะเริ่มจากการใช้วิธี

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Research) จากนัน้จงึเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยเลือกวิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) กับกลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลสำคัญ             

(Key Informants) โดยคุณสมบัติของผู้ให้ขอ้มูลหลักคือ ขา้ราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

ในระดับปฏิบัติงานและปฎิบัติการที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี 

 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2564 เป็นเวลา 2 เดือนเพื่อทำการศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินของขา้ราชการทัณฑสถาน   

วัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเร่ืองศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตำรา เอกสาร บทความตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผนและ  

การจัดการทางการเงินดังต่อไปนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผน อุทัย บุญประเสริฐ (2538, หน้า 19) ได้ให้ความ

หมายว่า การวางแผนหมายถึง กิจกรรมที่คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการค้นหาและ

กำหนดวิธีทำงานในอนาคตเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าจะมีการทำอะไร ทำที่ไหน 

เม่ือใด ให้ใครทำ ทำอย่างไร และให้รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ Wohlstetter (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์. 2541, หน้า 2) ให้คำอธิบายความหมายของ

การวางแผนไว้แตกต่างออกไป โดยให้ความหมายถึงวิธีการที่จำเป็นของการทำให้การตัดสินใจ

ก้าวหน้า และเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ก่อนการกระทำ การวางแผนจะต้องหาคำตอบ 2 ประการนี้ให้ได้ 

คือ 1) ความมุ่งหมายขององค์การหรือแผนงานคืออะไร 2) อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดจะทำให้บรรลุผล

สำเร็จของความมุ่งหมายนั้น ยิ่งกว่านั้นยังเน้นอีกต่อไปว่าการวางแผนเป็นเร่ืองที่ต้องทำอย่าง    

ต่อเนื่อง ต้องมีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอ และสามารถทำนายการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ สรุปว่า     

การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น โดยการ
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วางแผนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นการวางแผนส่วนบุคคลและการ

วางแผนองค์กร 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทางการเงิน FundforNGOs (2021) การจัดการ

ทางการเงิน หมายถึงกิจกรรมที่สำคัญในทุกองค์กร เป็นกระบวนการวางแผน (planning)        

การจัดองค์กร (organizing) การควบคุม (controlling) และติดตาม (monitoring) ทรัพยากร

ทางการเงิน (financial resource) เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (goals) และวัตถุประสงค์ 

(objectives) เป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมกิจกรรมทางการเงินขององค์กร เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

ของกองทุน (procurement of funds) การใช้ประโยชน์จากกองทุน (utilization of funds) การบัญชี 

(accounting) ชำระหนี้ (payment) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และกิจการอื่นใด  

ที่เก่ียวข้องกับเงิน Prachi Juneja (2015) การจัดการทางการเงิน หมายถึง การวางแผน การจัด

ระเบียบ การกำกับดูแล และการควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เช่น การจัดหาและการใช้เงินทุนของ

องค์กร หมายถึงการนำหลักการจัดการทั่วไปไปใช้กับทรัพยากรทางการเงินขององค์กร สรุปว่า    

การจัดการทางการเงิน หมายถึง การบริหารเงินซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การ

ชี้นำ และการควบคุม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรทางการเงินมีความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า

หมายที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของเงินนั้นเกิดความม่ังค้ังทางการเงินสูงสุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล Kireeva, Elena V.      

(2016, pp. 1 - 4) ได้อธิบายวา่ การเงินสว่นบุคคลเป็นกระบวนการของกระแสเงินสดตามการตัดสินใจ

ทางการเงินของแต่ละบุคคล การเงินสว่นบุคคลกำหนดการตัดสินใจทางการเงินและกิจกรรมทั้งหมดของ

แต่ละบุคคล ประกอบไปด้วย การจัดทำงบประมาณ การทำประกันภัย การวางแผนจำนอง การออม และ

การวางแผนเกษียณ ในปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ได้โดยปราศจากความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือและ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูท่ั้งหมดซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลมีความม่ันคงทางการเงินและเพิ่มสินทรัพย ์ ศิลปะของ

การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีคือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินของแต่ละบุคคลผ่านการใช้เคร่ือง

มือจริงของกระบวนการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.การประเมินสถาน

ทางการเงิน 2.การวางแผนทางการเงิน 3.การติดตาม 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้ง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิด ในการวางแผนและ

การจัดการทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยการประเมิน

สุขภาพทางการเงิน กำหนดเป้าหมายทางการเงินสว่นบุคคล การจัดทำแผนการเงิน การปฏิบัติตามแผน 

และการทบทวนและตรวจสอบแผน ของนักวิชาการและหน่วยงานทางการเงิน ดังน้ี ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (2553) ราตรี  พัฒนรังสรรค์ (2542) Arthur J. Keown (2013) Campbell Wealth 

Management (2020) The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) (2021) และ 

Kireeva, Elena V. สรุปได้ดังนี้ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อการศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา  

ทัณฑถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัย

โดยการวิเคราะห์เอกสารวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) ที่เก่ียวข้อง และใช้วิธี

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยดังต่อ

ไปนี้ 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้คือ 

ขา้ราชการทณัฑสถานวยัหนุม่นครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัตงิานและระดับปฏิบัตกิาร ที่มีอายุราชการ

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยทำการสัมภาษณ์ขา้ราชการที่มีประชากรทั้งหมดจำนวน 12 ราย โดยสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอยา่งจำนวน 8 ราย เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย สามารถรายงานผลการวิจัยได้เร็วขึ้น 
การวิจัยคร้ังนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยใช้คำถามแบบ

ปลายเปิด (Open ended question) ไม่จำกัดขอบเขตคำถามเพื่อปลดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์สามารถตอบ

คำถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทำให้ได้ได้ข้อมูลหลายแง่มุมซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริงหรืออาจได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายของผู้วิจัย โดยแนวทางของคำถามในงานวิจัยนี้

มาจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและการสังเกตลักษณะพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นของ 

ขา้ราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชซึ่งสามารถแบ่งคำถามออกเป็น 2 สว่นดังนี้ 

สว่นท่ ี 1 ขอ้มูลท่วัไปของผ้ตูอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ขอ้ ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดับการศกึษาสงูสดุ 

สถานภาพ จำนวนบุตร รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการรับราชการ และสาเหตุในการรับราชการ 
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สว่นที่ 2 คําถามเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการทางการเงิน จำนวน 11 ขอ้ ซึ่งเป็นคำถาม          

ทีอ่อกแบบมาจากกรอบแนวคิดการวจิยัเก่ียวกับการวางแผนและการจดัการทางการเงนิ 5 ขัน้ตอนได้แก่  

1. การประเมินสุขภาพทางการเงิน 2. การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน 3. การจัดทำแผนทางการเงิน 

4. การนำแผนทางการเงินไปสูก่ารปฏิบัติ 5. การทบทวนและตรวจสอบ 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลดิบที่ไม่ผ่านการคัดกรองที่ได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่ม

นครศรีธรรมราช ในระดับปฏิบัติงานและปฎิบัติการ ที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี เพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงโดยตรง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ 

หน่วยงานอื่น ๆ ทำการเก็บรวบรวมไว้แล้ว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของ     

ผู้วิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) มาเตรียมวิเคราะห์ต่อไป ถึงวิธีการ ปัญหาและอุปสรรคการวางแผนและการจัดการทาง    

การเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติการ ที่มีอายุ

ราชการตั้งแต่ 1-5 ปี เพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์และค้นหาขอ้เท็จจริงที่ศึกษา เพื่อให้ไดขอ้สรุป       

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ ซึ่งทำโดยวิธีการถอดเทปสัมภาษณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์

ขอ้มูลหาค่าความถี่ในประเด็นที่ต้องการทราบต่อไป 

ขั้นตอนการวิจัย   
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา 

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ดังนี้ 

1. การประเมินสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล 

 ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการ

อยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี มีการประเมินสุขภาพทางการเงินสว่นบุคคลโดยวิธีการสำรวจประมาณการหนี้สิน  

ที่มีอยูม่ากที่สุดหรือคิดเป็น 87.5% เป็นการสำรวจวา่หนี้สินรวม (total debt) ของตนเองนั้นมีอยูเ่ทา่ไหร่ 

โดยแหล่งที่มาของหนี้สิน ประกอบด้วยหนี้สินเพื่อการบริโภค คือ การซื้อ/ซ่อมแซมยานพาหนะ การซื้อ/

ซ่อมแซมที่อยูอ่าศัย การซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคในชีวิตประจำวัน หนี้สินเพื่อความสะดวก คือ หนี้บัตร

เครดิต หนี้ที่เกิดจากการกู้เงินสหกรณ์  และหนี้สินเพื่อการลงทุน คืือ ค่าเล่าเรียน จากนั้นจึงนำหนี้สิน

รวมที่มีอยู่มาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม หากหนี้สินรวมมีค่าน้อยกว่าสินทรัพย์รวมก็ถือว่าสุขภาพ

ทางการเงินของตนเองยังดีอยู ่ สว่นวิธีการประเมินสุขภาพทางการเงินอีก 2 วิธีที่ที่นิยมนำมาใช้ คือ 

ประเมินโดยการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจา่ย เพื่อดูวา่มีทรัพยส์ินในปัจจุบันเป็นเทา่ไหร่ คิดเป็น 50% ซึ่ง

เป็นการจัดทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อดูว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายหรือไม่ หากรายได้ในแต่ละเดือน ยังคง

มากกวา่รายจา่ยอยูก็่แสดงวา่สขุภาพทางการเงนิของตนเองยงัดีอยู ่ นอกจากนีก้ารทำบัญชรีายรับ-รายจา่ย

จะทำให้ทราบว่าในแต่ละเดือนรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายประเภทใดมากที่สุดเพื่อวางแผนลดค่าใช้จ่าย 

ทำให้มีเงินเพิ่มขึ้น และประเมินโดยการสำรวจเงินในบัญชีธนาคาร คิดเป็น 50% เป็นการประเมินรายได้

โดยดูเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร หากเงินในบัญชียังคงมีอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าตนเองยังมีสภาพคล่อง

ทางการเงินกล่าวคือยังมีเงินสดที่สามารถนำาออกมาใช้จ่ายได้ทันทีเม่ือมีความจำเป็น โดยแหล่งที่มา

ของรายได้ (sources of income) ของขา้ราชการทุกรายจะมาจากรายได้ประจำคือเงินเดือน เงินค่าเวร

รักษาการณ์ ซึ่งเป็นจำนวนที่แตกต่างกันไป และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษคนละ 8,000 บาท 

และมีขา้ราชการบางรายที่มีรายได้จากสินค้าเกษตร เช่น จากสวนผลไม้ การขายไขเ่ป็ด แต่รายได้ไม่

แน่นอนและขึ้นอยูกั่บฤดูกาล 

2.  การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน 

 การกำหนดเป้าหมายทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศีธรรมราชในระดับ

ปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว อาทิ การวางแผนซื้อทอง ซื้อของขวัญ การทอ่งเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว การซื้อรถยนต์ 

การเล้ียงดูบุตร เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายทางการเงินเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการบริหารทางการเงิน

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ การกำหนดเป้าหมายทางการเงินของขา้ราชการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง

กัน แต่ขา้ราชการทุกคนมีการพูดถึงการมีเงินเอาไวเ้ล้ียงดูตนเองหลังเกษียณอายุราชการเป็นเป้าหมาย

สำคัญในการเขา้มารับราชการแทนที่จะเลือกทำงานเอกชนต่อไป ซึ่งขา้ราชการผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเคย

ทำงานในบริษัทเอกชนมาก่อนที่จะมาสมัครสอบเขา้รับราชการในกรมราชทัณฑ์ 

 เป้าหมายระยะสั้น  เป็นการวางแผนในระยะเวลาภายใน 1 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่สว่นใหญ่

เป็นการใชจ้า่ยในชวีติประจำวนั การทอ่งเทีย่วระยะสัน้กับครอบครัวในวนัหยดุ เชน่ ซือ้ทอง ซื้อของขวัญให้
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ตัวเอง เที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว การวางแผนระยะสั้นเป็นการวางแผนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อแก้

ปัญหาทางการเงิน จึงเป็นแผนที่ใช้เวลาในการวางแผนสั้น และเป็นธรรมชาติ และเป็นการวางที่มักเกิด

ขึ้นในความคิด ไม่่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อยา่งใด 

 เป้าหมายระยะกลาง เป็นการวางแผนในระยะเวลา 2 - 5 ปี จากการวเิคราะหพ์บวา่ สว่นใหญเ่ป็นการ

วางแผนซือ้รถยนต ์ เทีย่วในประเทศหรือตา่งประเทศ แตง่งาน การวางแผนระยะกลางเป็นการวางแผนทีมี่

ความซบัซอ้นมากกวา่แผนระยะสัน้ และใชเ้วลาในการวางแผนทีย่าวนานกวา่ และแผนระยะกลางนัน้มีการใช้

เงนิไปในแตล่ะแผนทีม่ากกวา่การวางแผนระยะสัน้ มีระยะเวลาในการดำเนนิตามแผนทีแ่นน่อน 

 เป้าหมายระยะยาว เป็นการวางแผนในระยะเวลามากกว่า 5 ปี จากาการวิเคราะห์พบว่า     

ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนชำระเงินกู้ยืมเพื่อสร้างซื้อบ้าน/สร้างบ้าน/ต่อเติมบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดู

บุตรจนจบปริญญา การวางแผนระยะยาวนั้นใช้ระยะเวลาในการวางแผนที่นานกว่าแผนระยะสั้น และ

ระยะกลาง มีระยะเวาลาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน แต่เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่วางแผนไปจนถึง

การปฏิบัติตามแผนนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และระหวา่งนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจสง่ผล 

กระทบถึงความคิด ทำให้แผนรยะยาวนั้นมีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลง หรือล้มเลิกไปง่ายกวา่แผนระยะสั้น 

และระยะกลาง 

3.  การจัดทำแผนทางการเงิน 

 การจัดทำแผนทางการเงินของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัติการ

และปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี มีการจัดทำแผนทางการเงินเพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ตัดสินใจทางการเงินมากที่สุด (87.5%) กล่าวคือมีการจัดทำแผนโดยทำบัญชีรายรับ-รายจา่ยแบบง่ายๆ 

เพื่อดูวา่ใช้จา่ยอะไรไปบ้างในแต่ละเดือน โดยพยายามไม่ให้รายจา่ยมากกวา่รายรับ และลดการใช้จา่ย

สินค้าฟุ่มเฟือยจะได้มีเงินเก็บแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวินัยในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ต่อเนื่องเพราะ

บางคร้ังก็ไม่ได้ทำทุกเดือน มีการวางแผนเร่ืองการศึกษาของบุตรโดยผู้ให้สัมภาษณ์มีความตั้งใจให้บุตร

ของตนได้เรียนในระดับสูงสุดเทา่ที่บุตรของตนตั้งใจไว ้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมองวา่บุตรของตนหรือ

หากตนเองมีบุตร บุตรต้องได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือเพื่อสร้างความ

ม่ันคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว (75%) กล่าวคือผู้ให้สัมภาษณ์สว่นใหญ่มองถึงการมีเงินไว้

ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ มองว่าถึงแม้ตนเองเกษียณไปแล้วก็ยังมีเงินไว้ใช้จ่าย รวมถึงสามารถ

เบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน และสามารถใช้เงินเกษียณเป็นทุนในการ

ประกอบธุรกิจสว่นตัวหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และเพื่อสามารถ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิตได้งา่ยขึ้น (50%) กล่าวคือเม่ือเม่ือมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่นเกิดอุบัติเหตุ เจ็บไขไ้ด้ป่วย การวางแผนโดยการออมเงินไวส้ว่นหนึ่ง จะทำให้สามารถรับมือกับ

สถานการณ์เหล่านี้ได้ โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไป ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์

ออมทรัพยก์รมราชทัณฑ์ โดยจากจำนวนผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด 8 ราย มีการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมราชทัณฑ์ไปแล้ว 6 ราย 
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4.  การนำแผนทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ  

 การนำแผนทางการเงินไปสู่การปฏิบัติของข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชใน

ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี โดยการออมเงินไวส้ว่นหนึ่งมากที่สุด 

(75%) กล่าวคือมีการปฏิบัติตามแผนการออมเงินโดยการซื้อทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ และ

ฝากเงินกับธนาคาร มีผู้ให้สัมภาษณ์บางรายเลือกซื้อสลากออมสิน/ธกส เพราะมีอัตราผลตอบแทนที่ 

มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารและยังสามารถลุ้นรางวัลจากสลากดังกล่าวได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี   

ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายเลือกทำประกันชีวิตให้กับตนเองและลูกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเก่ียวกับสุขภาพ

และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้   รองลงมาคือการออมเงินเพื่อเล้ียงดูครอบครัวและบุตร (62.5%) เป็นการ

ออมเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรในข้าราชการบางรายที่มีบุตรแล้ว โดยจะมีการออมเงินไว้

สำหรับใช้เป็นค่าเล่าเรียน เช่น ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ทางการเรียน หรือค่าเดินทาง 

เป็นต้น และเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติตามแผนการเงินได้ลุล่วงผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (50%) 

เลือกที่จะปรึกษาปัญหาทางการเงินกับเพื่อนสนิทและบุคคลในครอบครัวมากกว่าที่จะปรึกษากับ         

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินโดยเฉพาะ 

5.  การทบทวนและตรวจสอบ  

      การทบทวนและตรวจสอบแผนของขา้ราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัติ

การและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี โดยขา้ราชการสว่นใหญ่เลือกที่จะปรับแผนให้

เหมาะกับพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง (87.5%) โดยมองว่าบางคร้ังแผนที่ตนเองวางนั้นมีความ   

ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดไวล่้วงหน้าโดยในตอนแรกก็คิดวา่สถานการณ์

อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว กินเวลาไม่่ถึง 1 ปี แต่เวลาได้ล่วงเลยเกิน 1 ปีมาแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์จึงมองวา่การเลือกปรับแผนที่ตนเองวางไวเ้ป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด แต่ก็มีบางกรณีที่มี

ความจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน ไม่ใช้จา่ยตามอำเภอใจโดยอ้างสถานการณ์

ต่าง ๆ  

6.  ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนทางการเงิน 

 ปํญหาและอุปสรรคที่ทำให้ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชในระดับปฏิบัติการและ

ปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี จะต้องมีการประเมินสุขภาพทางการเงินคือรายได้ไม่เพียง

พอต่อรายจา่ยมากที่สุด รองลงมาคือต้องการสร้างความม่ันคง   ให้กับตนเองและครอบครัว และต้องการ

จัดสรรเงินที่มีอยู่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการตามลำดับ ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้

ข้าราชการของทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชมีความจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเม่ือมี

การวางแผนจัดการทางการเงิน คือความไม่เชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ ขา้ราชการมีความเชื่อวา่เศรษฐกิจ

ในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนขา้งมาก รวมถึงโรคภัยไขเ้จ็บของตนเองหรือคนในครอบครัวที่ไม่สามารถ

พยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเม่ือไหร่และระดับของการเจ็บป่วย

นั้นมากน้อยเพียงใด จะต้องใช้เงินในการรักษาตัวเทา่ไหร่ จึงมีความจำเป็นจะต้องกำหนดเป้าหมายใน

การวางแผนให้ชัดเจนวา่จะต้องจัดสรรเงินไปใช้ในสว่นต่าง ๆ เทา่ไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินไม่คล่องตัว   

จนนำไปสูภ่าวะเป็นหนี้ ในการวางแผนทางการเงินนั้น พบวา่ขา้ราชการสว่นใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคที่
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แตกต่างกัน คำตอบมีการกระจายมากกวา่ปัญหาและอุปสรรคในด้านอื่นๆ กล่าวคือ ขา้ราชการมีปัญหา

และอุปสรรคในเร่ืองเงินเดือนน้อยทำให้รายได้ไม่พอกับรายจา่ย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระค่าใช้จา่ยใน

ครอบครัวที่สูงขึ้น หรือแม้แต่การติดการซื้อของใช้ส่วนตัว/ซื้อสินค้าออนไลน์ ไปจนถึงชอบกินเที่ยว     

สังสรรกับเพื่อน เม่ือพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนทางการเงิน พบว่าแผนที่วางไว้มี

ข้อจำกัดมากเกินไปทำให้บรรลุผลสำเร็จได้ยาก และแผนที่วางไว้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เป็นปัญหาและอุปสรรค 2 อันดับแรกที่ข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชต้องประสบเม่ือ

ตรวจดูแผนทางการเงินของตนเอง และเลือกที่จะแก้ไขโดยการปรับแผนให้เหมาะกับพฤติกรรม

ทางการเงินของตนเอง  

อภิปรายผล 

การวิจัยเ ร่ืองการศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา 

ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชใน

ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานที่มีอายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี ผลการวิจัยพบวา่ ขา้ราชการดังกล่าว 

มีการวางแผนทางการเงินโดยการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจา่ย เพื่อดูวา่มีทรัพยส์ินในปัจจุบันเป็นเทา่

ไหร่ เพื่อนำไปสูก่ารวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีกร วงศจ์ันทร์ (2553)      

ที่กล่าววา่บุคคลต้องบริหารจัดการรายรับ - รายจา่ยอยา่งเหมาะสม และมีประสทิธภิาพ เพือ่ลดปัญหา

ทางการเงนิสว่นบุคคล และสทุธรัิตน ์ วงศศ์รโีรจน ์ (2563) ที่กล่าววา่ขา้ราชการมีการวางแผนทางการเงิน

ตามรายได้และค่าใช้จา่ยที่จะสร้างความม่ันคงให้กับตนเองและครอบครัว ในการวางแผนทางการเงินสว่น

บุคคลของขา้ราชการนั้น จะเร่ิมต้นโดยการกำหนดเป้าหมายทางการเงินสว่นบุุคคล  โดยขา้ราชการจะมี

เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด และการวางแผนทางการเงินของ

ขา้ราชการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยขา้ราชการมีการ

วางแผนในระยะยาวมากที่สุด ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะเวลามากกวา่ 5 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ 

สว่นใหญเ่ป็นการวางแผนชำระเงนิกู้ยมืเพือ่ซือ้บ้าน/สร้างบ้าน/ตอ่เตมิบ้าน ค่าใชจ้า่ยในการเล้ียงดูบุตรจน

จบปริญญา และแผนทางการเงินที่มีการกำหนดขึ้นมากที่สุดคือแผนการออม แต่ก็พบวา่ในบางคร้ังการ

ปฏิบัติตามแผนที่วางไวแ้ต่แรกไม่สามารถบรรลุผลได้ดีเทา่ที่ควร จึงมีการแก้ไขโดยการปรับแผนทางการ

เงินของตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเงิน สอดกล้องกับ กิตติพัฒ แสนทวีสุข (2550)        

ได้กล่าววา่ การวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย

ได้ โดยเร่ิมจากการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งอาจจะมีเป้าหมายหลากหลาย และเป้าหมายเหล่านี้

จะเป็นเคร่ืองกำหนดว่าจะต้องเก็บออมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และควรกำหนดระยะ

เวลาที่แน่นอน สามารถทำได้จริงจะช่วยทำให้การวางแผนประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น และจากทีว่า่ขา้ราชการ

เลือกวิธีในการรับมือหรือจัดการหากแผนทางการเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยปรับแผนให้

เหมาะกับพฤติกรรมทางการเงินของตนเองเป็นอันดับแรก และปรับพฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง

เพื่อให้บรรลุแผนได้เป็นอันดับที่สอง สอดคล้องกับ Wiharno (2015) ที่กล่าว่า พฤติกรรมทางการเงิน

มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล และ Rahayu & Rahmawati (2019)        

ที่กล่าวว่า พฤติกรรมทางการเงินก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล   
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ซึ่งระดับของพฤติกรรมทางการเงินเป็นตัวกำหนดความสามารถในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 

และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีการจัดการทางการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรขยายผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานของทัณฑสถานวัย

หนุ่มนครศรีธรรมราช เพื่อจะได้ทราบแนวทางการวางแผนทางการเงินของเจ้าหน้าที่แต่ละ

ตำแหน่งว่าเป็นอย่างไร สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งในการ

วางแผนจัดการทางการเงินสว่นบุคคล 

2. ควรศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินของขา้ราชการที่มีอายุราชการมากกวา่ 5 ปีขึ้นไป  

      ซึ่งอยูใ่นระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน ขึ้นไป เพื่อศึกษาวา่แนวคิดและวิธีปฏิบัติของ   

        ขา้ราชการที่บรรจุเป็นขา้ราชการไม่เกิน 5 ปี และที่บรรจุเป็นขา้ราชการเกิน 5 ปีขึ้นไป        

        มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการวางแผนทางการเงินสว่นบุคคลแตกต่างกันอยา่งไร 
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