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บทคัดย่อ   

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท  
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 395 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบ แบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีเพศ อายุ 
แตกต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มี สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานแตกต่างกันท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และด้าน
ปัจจัยอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

ค าส าคัญ : การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ; พนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 
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Abstract  

 The objectives of this survey research were  1) To study the personal financial 
planning of employees at Thailand Post Company Limited. 2) To study the personal 
financial planning of employees at Thailand Post Company Limited classified by personal 
factors and 3) To study the factors that influence personal financial planning of employees 
at Thailand Post Company Limited. The sample group was including 395 employees at 
Thailand Post Company Limited. Questionnaires were use as the data collection 
instrument. The statistics used for data analysis were Percentages, Mean and Standard 
Deviation.The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, in 
case of statistically significant difference, testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different. Multiple Regression 
Analysis was also used. 
 The results of the study found that, the different personal factors, genders and ages 
made personal financial planning not different. The difference of status, level of education, 
average monthly income, and job positions made personal financial planning different . 
Perception of knowledge and understanding of financial planning, and other factors affected 
the personal financial planning of employees at Thailand Post Company Limited. 
 
Key words : personal financial planning ; employees at Thailand Post Company Limited 
 
บทน า   

 เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเพิ่มขึ้นหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ยกระดับการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของ COVID-19 สู่ระดับ “สูง
มาก” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ดัชนีตลาดหุ้นโลกร่วงแรงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2551 ภาคการผลิตจีนต่ าเป็น
ประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงงานในจีนด าเนินการผลิตเพียง 60-70% ของก าลังการผลิตทั้งหมด 
สถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจในจีนเท่านั้น ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศ 
เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้น าเข้าอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐและนักท่องเที่ยวจีน
มียอดใช้จ่ายรวมมากที่สุดในโลก ส าหรับในอาเซียนซึ่งพึ่งพาจีนในฐานะประเทศคู่ค้าและพึ่งพาภาคท่องเที่ยว
จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ความกังวลต่อเศรษฐกิจยังส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยไทย อินโดนิเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ติดอันดับ 10 ประเทศแรกที่ดัชนีตลาดหุ้นปีนี้ร่วงลงแรงสุดในโลก เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ใน
ภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองค า การผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องชี้การลงทุน
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง 
อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจ านวนนักท่องเที่ยวจีดหดตัว เนื่องจาก
ทางการจีนประกาศให้บริษัทน าเที่ยวในจีนหยุดด าเนินกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่
วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นมา การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบันนี้  ถ้าทุกคนมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีก็จะเป็นหนทางน าไปสู่
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ความส าเร็จ มีการจัดสรรรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ ลดการเป็นหนี้ มีอิสรภาพทางการเงิน และมีความ
มั่นคงทางการเงิน  
 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากใน
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันแต่ละบุคคลจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนทางการเงินส าหรับตนเอง ครอบครัวและ
เพื่อการด ารงชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปชี้แนะ หรือ
น าไปปฏิบัติในการจัดการการเงินส่วนบุคคล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
 1. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 31,338 คน  
(ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถานะ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง  
  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973)  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่าง
พนักงานจ านวน 395 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ในด้านของลักษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน และการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต าแหน่งงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ 
  ตัวแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ได้แก่ ช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
กรอบระยะเวลาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการวางแผนทางการเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา และสถานที่ 
  ได้ด าเนินการในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 2 เดือน  ณ สถานที่ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 
 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้กับพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
ทบทวนวรรณกรรม   

 แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (2563) การวางแผนการเงิน คือ การวาดภาพชีวิตในอนาคต
ของเรา หากเราต้องการมีชีวิตที่ไม่ล าบาก มั่นคง และสุขสบาย การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านัน้ชดัเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่าทุก ๆ คนต่างมีความใฝ่ฝันไม่ว่าจะเล็ก-ใหญ่ หรือมีระยะใกล้-ไกล ความฝันเหล่านั้น
ต่างต้องการการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้ง การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยกันเราจากความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางไปยังชีวิตในอนาคตที่ เรามุ่งหวัง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า  
การวางแผนการเงินก็เท่ากับการวางแผนชีวิต 
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555) ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไว้ ว่า  
การบริหารทรัพยากรทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ให้ได้รับความมั่ นคงของ
บุคคลและครอบครัว ซึ่งน ามาซึ่งความความสุขและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล 
 ธนพร จันทร์สว่าง (2562) กล่าวว่า ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบได้กับ การวางแผนการเดินทาง โดยจะต้องมีการส ารวจเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ และ
สถานะทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบั ติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการเช่นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซึ่งจะต้องมีการส ารวจจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง 
เพื่อที่จะสามารถก าหนดเส้นทางที่เหมาะสมการก าหนดแนวทางในการเดินทางนั้น จะต้องมีการส ารวจเงินที่
มีอยู่ ระยะเวลาที่ต้องใช้เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้ ง อาจต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคในการเดินทางทั้งนี้การวางแผนทางการเงินก็จ าเป็นต้องมีการส ารวจถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อที่จะสามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมในขณะนั้น ๆ  

 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
      1. ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้ เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
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ส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ     
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ  
และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น สถาพร  อ านา (2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น 
ธนพร จันทร์สว่าง (2562) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถในการจ าและเข้าใจรายละเอียดของ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล และความส าคัญของการจัดการส่วนบุคคล ศิริพล เจียมวิจิตร (2559) กล่าวว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร การตั้งใจรับข้อมูลนั้น และท าความเข้าใจ
ความหมาย ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับ ศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ 
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร  
 2. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน  ชนาทิป อ่อนหวาน(2553)  
กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลได้เก็บไว้ใน
สมอง โดยสามารถน าออกมาใช้ได้ในการให้ข้อมูล อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย ซึ่ ง
สามารถวัดความรู้ความเข้าใจได้จากการระลึก ธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และแพรวพรรณ มังคลา (2554)   
กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับการออมและการลงทุน กิจติพร 
สิทธิพันธุ์ (2553) กล่าวว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้
เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น สถาพร  อ านา (2560) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการ
ก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น  ธนพร จันทร์สว่าง (2562) กล่าวว่าปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง 
ความสามารถในการจ าและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา 
ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจการจัดการการเงินส่วน บุคคล และความส าคัญของการจัดการส่วนบุคคล 
 3. ปัจจัยด้านภาวะทางเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) แนวคิดการวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด อัตราผลตอบแทน ความ
เสี่ยงจาการลงทุน และมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัย
ด้านภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน รวมทั้ง ฐานะทางการเงินของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น
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สถาพร  อ านา (2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคล
ใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวางแผนทางการเงินส่วน บุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น   
 4. ปัจจัยด้านปัจจัยอ่ืน ๆ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ 
เป็นต้น สถาพร  อ านา (2560) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง  
สิ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น   

 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุชาดา นกหงส์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 138 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย เท่ากับ 18 คน เพศหญิงเท่ากับ 85 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 15,001-25,000 บาท ความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนทางการเงินโดย
รวมอยู่ในระดับมาก การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การลงทุนในหลักทรัพย์ผลการทดสอบพบว่า การลงทุนใน
หลักทรัพย์โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด การวางแผนภาษี ผลการทดสอบพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
การซื้อประกันชีวิต ผลการทดสอบพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากจากผลการวิเคราะห์พบว่าความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการหน่วยงาน
ของรัฐแห่ง หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินส่งผล 
ให้ข้าราชการมีโอกาสในการวางแผนทางการเงิน การลงทุน การเก็บออม การซื้อประกันชีวิต ท าให้
ข้าราชการมีการตัดสินใจเลือกการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับรายได้ และมีแรงกระตุ้นในการวางแผน
ทางการเงินให้ดีอย่างต่อเนื่อง  
 จารุณี จอมโคกสูง (2555) ได้ท าการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรอ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินทั้ง 6 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ การฝึกอบรมเรื่องการ
ท าบัญชีครัวเรือน สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้จ่าย การ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต  และการส ารวจสุขภาพทางการเงิน สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินของ
กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการอบรม พบว่า  ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ด้านการส ารวจสุขภาพทางการเงิน และด้านการฝึกอบรมเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนการเงินน้อยที่สุดปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินของกลุ่มที่ได้รับการอบรมแล้ว พบว่า  ด้านการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินมากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านสภาพแวดล้อม  
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ทางเศรษฐกิจ ด้านการฝึกอบรมเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน  ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม และด้านการส ารวจสุขภาพทางการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินน้อยที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การวางแผนการเงินโดยภาพรวม พบว่าด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิตมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ด้านการส ารวจ สุขภาพทางการเงิน และด้านการฝึกอบรมเร่ืองการท าบัญชีครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนการเงินของภาพรวมน้อยที่สุด การวางแผนการเงินของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการอบรม 
กลุ่มที่ได้รับการอบรมแล้ว และโดยภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการเงินในด้านของการมีเงินเกบ็
ที่เพียงพอไว้ส าหรับการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานที่สูงขึ้น รองลงมา คือ มีเงิน เก็บที่เพียงพอ
ส าหรับไว้ใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อน และมีเงินเก็บอย่างเพียงพอส าหรับ ซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ตามที่ความ
ต้องการ แต่ยังมีส่วนน้อยที่มีเงินเก็บอย่างเพียงพอส าหรับ การท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อเป็นก าไรชีวิต 
 ฐาปณี ไตรทอง (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินวัยเกษียณอายุของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยศึกษาโครงสร้างและคุณลักษณะความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินลักษณะ
การวางแผนทางการเงินและการเตรียมความพร้อมทางการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากรที่ท างานใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 จ านวน 286 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นบุคลากรสาย ค มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 27 ,398.86 บาท และอายุงานเฉลี่ย 22.90 ปี เป็น
สมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในสิทธิ ผลตอบแทนหลัง
เกษียณอายุ ด้านความเข้าใจการประเมินสถานะทางการเงิน และด้านความเข้าใจของอาชีพส ารอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการเตรียมการของบุคลากรหลังเกษียณอายุพบว่า  มีการเตรียมการอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรพบว่า มีความต้องการการสนับสนุนอยู่
ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ดังนี้ อายุมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและ
การประเมินสถานการณ์ด้านการวางแผนทางการเงินของบุคลากรในด้านความเข้าใจในสิทธิและผลตอบแทน
หลังการเกษียณอายุกับด้านการประเมินสถานะทางการเงิน แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและการ
ประเมินสถานการณ์ด้านการวางแผนทางการเงินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหงในด้านส ารองอาชพี 
ระดับการศึกษา และสถานภาพการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์
ด้านการวางแผนทางการเงิน ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับความต้องการการ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมของการวางแผนทางการเงิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค าแหงควรมีแผนงานหรือ
หน่วยงานสนับสนุนที่มาช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและแรงกระตุ้นให้มีการวางแผนทางการเงิน
ล่วงหน้ามากข้ึนเพื่อให้บุคลากรสามารถด ารงชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข 
 กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยศึกษาประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 150 
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีจ านวนเท่ากันคือ 75 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 10,001-15,000 บาท 
และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงิน ในด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
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ส่วนบุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านปัจจัย
อ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 31,338 คน (ข้อมูล
อ้างอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้
ได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก  

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน จ านวน  6 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ  และด้าน
ปัจจัยอ่ืน ๆ จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น คือ  
เห็นด้วยมากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2, เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ช่องทางในการจัดท าแผนทางการ
เงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กรอบระยะเวลาการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นคือ เห็นด้วย
มากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2, เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ 
 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็น ก าหนดให้ 4.21-5.00 = ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61-3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 1.81-2.60 = ระดับ
ความคิดเห็นน้อย, 1.00-1.80 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ
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ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล   
ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ ด้านปัจจัยอ่ืน ๆ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

2. สถิติอนุมาน เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด  จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ และด้านปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่  
ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ด้านกรอบระยะเวลาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล  และด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
 2. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงาน ไม่ต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน ต่างกัน 
ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน ต่างกัน  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
วางแผนทางการเงิน  ด้านปัจจัยอ่ืน ๆ มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  
 ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 1.1 ด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน อยู่ในระดับระดับมาก ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานมีช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553: 153) ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ด้วยตนเอง และ ธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และแพรวพรรณ มังคลา (2554) ได้ศึกษาการวางแผนการเงิน
เพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลการศึกษาการพบว่า การวางแผนการเงิน
เพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการตัดสินใจออมและลงทุนด้วยตนเองและมี
วัตถุประสงค์ในการออมและลงทุนเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินของครอบครัวมากที่สุด 
 1.2 ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน อยู่ในระดับระดับมาก 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งก่อนและหลัง
เกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนัญญา โปราณานนท์ และวันวิธู สรณารักษ์ (2559) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่กล่าวว่า การวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุท าให้ท่านสามารถมีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต
และไม่ท าให้เกิดหนี้สินภายหลังเกษียณอายุ และควรปลดเปลื้องหนี้สินให้หมดสิ้นก่อนเกษียณอายุ และ 
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์ต่อบุคคล ช่วยให้บุคคลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะ ช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินที่ต้องการได้ ช่วยให้บุคคลมีการจัดการกับรายรับ รายจ่าย รวมทั้งเงินออมของตนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.3 ด้านกรอบระยะเวลาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน อยู่ในระดับระดับมาก 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานมีกรอบระยะเวลาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใน 
ระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) เช่น เก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ซื้อประกันชีวิต 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุขใจ น้ าผุด (2545) กล่าวว่า ถ้าหวังจะให้ตนเองและครอบครัวมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ควรจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นไว้ แต่ถ้ามุ่งหวังจะให้
ครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคงและตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตก็ต้องเตรียมการวางแผนการเงิน
ระยะยาวไว้ด้วย ในการวางแผนทางการเงินที่ดีนั้น ผู้วางแผนควรมีความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งรู้จักน าเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวางแผนดังกล่าว
ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น และ พนมพล สุขวัฒนทรัพย์ (2558) กล่าวว่า ถ้าหาก
บุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการ
ลงทุนระยะยาวเป็นหลักของการลงทุนที่จะท าให้เงินของบุคคลงอกเงยได้อย่างยั่งยืน 
 1.4 ด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน อยู่ในระดับระดับมาก   
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานมีรูปแบบการวางแผนการเงินเพื่อเน้นความมั่นคงทางการเงิน 
ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) กล่าวว่า การวางแผนการเงินมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิด 
ความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจน
สามารถตอบสนองเป้าหมายที่แต่ละบุคคลตอ้งการได้ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555) กล่าวว่า การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลจะครอบคลุมถึงการวางแผนการบริโภคอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ เร่ิมต้นจากการมีงานท าที่
เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง รู้จักเก็บออม ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งบริโภคและอุปโภค บริหารรายได้และ
รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินแก่
ตนเองและครอบครัว กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) กล่าวว่าการวางแผนทางการเงินสว่นบุคคลทีด่ีนั้น ผู้วางแผน
ควรมีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จักเอาเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน มาใช้  



11 
 

ให้เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนที่ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปได้มากขึ้น โดยการบริหารการเงิน
บุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน คือการมีงานท า
ที่เหมาะสมเกิดรายได้ที่มั่นคง รู้จักวางแผนการใช้จ่าย ท างบประมาณ ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้เครดิตเพื่อ
เสริมฐานะความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (2553) กล่าวว่า การสามารถบรรลุทั้งเป้าหมายของชีวิต การวางแผนทางการเงิน จะท าให้การด ารงชีวิต
เป็นไปแบบมีทิศทาง เกิดความมั่นคงในชีวิตทั้งในด้านการเงิน และครอบครัวในที่สุด  
 1.5 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตนเอง มีส่วนส าคัญและเกี่ยวข้องในตัดสินใจวางแผนทางการเงิน เพราะตนเองเป็นผู้
มีรายได้จึงมีอ านาจในการตัดสินใจวางแผนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ  กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553)  
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยการวางแผนด้วยตนเอง  
และธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และ แพรวพรรณ มังคลา (2554) ได้ศึกษา การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการ
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่พนักงานจะตัดสินใจออมและลงทุนด้วยตนเอง  
และมีวัตถุประสงค์ในการออมและลงทุนเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินของครอบครัวมากที่สุด และขนิษฐา 
ตันสถาวีรัฐ และธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของพนักงานเครือบริษัท หน่ าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง 
 2. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 2.1 พนักงานที่มีเพศต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีเพศต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน 
เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีสิทธิหน้าที่ในการท างานในบริษัทเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่ไม่ระบุเพศในการรับสมัคร
พนักงาน เพศจึงไม่ได้เป็นตัวก าหนดให้พนักงานวางแผนทางการเงินต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนัญญา โปราณานนท์ และวันวิธู สรณารักษ์ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงิน
หลังเกษียณอายุการท างานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการ
วางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการท างาน และกิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีจ านวนเท่ากันคือ 75 คน พบว่า เพศ ไม่มีอิทธิต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 2.2 พนักงานที่มีอายุต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีอายุต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งอายุไม่ได้ เป็นตัวก าหนดให้พนักงานวางแผนทางการเงินต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฐาปณี ไตรทอง (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินวัยเกษียณอายุของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ด้านการ
วางแผนทางการเงินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และกิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ไม่มี
อิทธิต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 2.3 พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน นั่นแสดงถึงภาระและความรับผิดชอบในด้านการเงิน  
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ของพนักงานแต่ละคนแตกต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของ  อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ได้ท าการศึกษา การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกพา พบว่า สถานภาพ
สมรสส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
สถาพร  อ านา (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พบว่า สถานภาพมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ  
และธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานเครือบริษัท หน่ าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า สถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงนิ 
ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงิน และพัฒนี ทองพึง (2555) ได้ท าการศึกษา การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการวางแผนการเงินส าหรับครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวม
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งระดับการศึกษาท าให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ต่างกัน ท าให้รูปแบบ
การวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กิ่งเธียร มีนะกนิษฐ ขันติกุล (2562)  
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลกรณีศึกษา พนักงานราชการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างในด้านต่าง ๆ และสถาพร  อ านา (2560) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 2.5 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน จะมีการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งรายได้เป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนทางการเงิน รายได้มากกว่าสามารถมี
ช่องทางและกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินที่มากกว่ารายได้น้อยกว่า  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ 
กิ่งเธียร มีนะกนิษฐ ขันติกุล (2562) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล กรณีศึกษา พนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พบว่า รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ 
สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัย
ดุสิตธานี พัทยา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
มากที่สุด และสถาพร อ านา (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 2.6 พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวม
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน ซึ่งต าแหน่งงานของพนักงานจะบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แนวความคิด ที่
แตกต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินมีความต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ พัฒนี ทองพึง (2555) ได้
ท าการศึกษา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียน  
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สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า ระดับต าแหน่งหน้าที่การงานส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยาม
เกษียณอายุของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน 
(2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร 
ผลการศึกษาพบว่า ต าแหน่งชั้นยศ มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจภูธร จังหวัดชุมพร  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน  บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สรุปผลดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับมาก มีความเห็นว่าการได้รับข่าวสารการวางแผน
การเงินจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  อนัญญา โปราณานนท์ และวันวิธู สรณารักษ์ 
(2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการท างานของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ  
มีความสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เคยรับรู้ข่าวสาร  และสยานนท์ สหุนันต์ (2561) ท าการศึกษา พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน มือถือ มีผลต่อ
การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก  
 3.2 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินในระดับมาก  
มีความเห็นว่าเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินแล้วควรจะสามารถน าความรู้หรือ
หลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  กิจติพร  
สิทธิพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สถาพร อ านา (2560)  ท าการศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พบว่า ด้านความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
และสุชาดา นกหงส์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทาง
การเงินที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่ง หนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินส่งผล ให้ข้าราชการมีโอกาสใน
การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การเก็บออม การซื้อประกันชีวิต ท าให้ข้าราชการมีการตัดสินใจเลือก
การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับรายได้ และมีแรงกระตุ้นในการวางแผนทางการเงินให้ดีอย่างต่อเนื่อง 
และรัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553) กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถวางแผนการเงินและน าไปปฏิบัติจน
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้สุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่ง และมั่นคงในการด าเนินชีวิต  
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 3.3 ปัจจัยด้านภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้ความส าคัญต่อ
ด้านภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมาก มีความเห็นว่า ภาวะทางเศรฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
ในท้องตลาด และสภาพเศรษฐกิจทั่วไป ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพราะพนักงานบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด มีรายได้ที่มั่นคง มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว 
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร เงินตอบแทนความชอบเมื่อออกจากงาน เป็นต้น และบริษัทได้มีการวางแผนทาง
การเงินให้กับพนักงาน เช่น บริษัทมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนที่เป็น
สมาชิก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งพนักงานสามารถลงทุนใน
หุ้นและสามารถกู้เงินมาใช้เมื่อยามจ าเป็นได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาพร  อ านา (2560) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ กล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้การวางแผนการเงินไม่ประสบผลส าเร็จ มีปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงิน คือ ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ รายได้ไม่เหมาะสมกับรายจ่าย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จารุณี จอมโคกสูง (2555) ได้ท าการศึกษา การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรอ าเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินมากที่สุด 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล  
 3.4 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้ความส าคัญต่อด้านปัจจัย
อ่ืน ๆ ในระดับมาก มีความเห็นว่า ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น วิถีการด าเนินชีวิต (Life Style) มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) ได้ท าการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจภูธรจังหวัดชุมพร พบว่า  รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจภูธร จังหวัดชุมพร และ
กิจติพร สิทธิพันธ์ (2553) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านปัจจัยอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 
 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
และปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง ในการ 
จัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้กับพนักงาน  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยควรมีการส่งเสริม อบรม จัดบรรยาย จัดกิจกรรม เสริมความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ให้ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินได้รับทราบ และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้สามารถรับรู้หรือเข้าถึงได้โดยง่าย และมีความน่าสนใจเพื่อให้การวางแผน
ทางการเงินของพนักงานประสบความส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด” เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลในหน่วยงานอ่ืนหรือพื้นที่อ่ืน ซึ่งอาจมีความแตกต่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครบถ้วน และสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลต่อไป 
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