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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน

ธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 2)เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการ

วางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 3) 

เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการ

วางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 4)เพื่อศึกษาระดับรูปแบบการ

ตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 5)เพื่อศึกษาระดบั

การตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคาร

พาณิชยใ์นเขต กทม.6)เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุน

ท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.7)เพื่อศึกษาผลกระทบ

ต่อความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของ

พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.  จ  านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Independent Sample t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 

 ผลการศึกษาพบกว่า พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย2ุ0-
30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อตัราเงินเดือน 15 ,001-30,000 บาท รายจ่าย 
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15,001-30,000 บาทเงินออมและการลงทุน ต ่ากว่า 15,000 บาท อายุงาน 3-5 ปี และเป็นพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุสถานภาพ,
ระดบัการศึกษา,รายไดต่้อเดือน,รายจ่ายต่อเดือน,เงินออมและเงินลงทุน,ประสบการณ์ท างานใน
สถาบนัการเงิน,ธนาคารท่ีท างานอยู ่ท่ีแตกต่างกนั ท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังาน
ธนาคารพาณิชย์ในเขต กทม.ท่ีไม่แตกต่างกัน  ส่วนการรับรู้ข่าวสาร ได้แก่ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ,บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการทางการเงิน , การเขา้
รับการอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองคก์รต่างๆ และความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองการวางแผนการลงทุน  ได้แก่  หลักในการน าแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัติ  , 
กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน, แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน, อตัราเงินเฟ้อ
,อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด , ภาวะเศรษฐกิจโลก  มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน และในส่วนของ
กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินขอพนกังานธนาคาร
พาณิชยใ์นเขต กทม. 
 

ค าส าคญั :  ความรู้ทางการเงิน, การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ,การวางแผนทางการเงิน 
 

 

 

 

 

 



Information perception and understanding of investment planning   Which influence 

financial planning among Phenomenal in commercial bank in Bangkok  

Saranphorn Photchamnain 

Abstract 

 This research is intended to 1) To study the demographic characteristics of employees 

Commercial Bank in Bangkok area. 2) To study the level of opinion on Information perception  of 

investment planning Which influence financial planning among Phenomenal in commercial bank 

in Bangkok area. 3) To study the level of opinion on understanding of investment planning Which 

influence financial planning among Phenomenal in commercial bank in Bangkok 4) To study the 

level of decision-making patterns  of investment planning in employees Commercial Bank in 

Bangkok area. 5) To study the level of decision making Classified by demographic characteristics 

in employees Commercial Bank in Bangkok area 6) To study the impact on Information perception 

of investment planning Which influence financial planning among Phenomenal in commercial bank 

in Bangkok area 7) To study the impact  on understanding of investment planning Which influence 

financial planning among Phenomenal in commercial bank in Bangkok area. Sample group that 

used in the research. The researcher has determined The sample group that used in this study is  400 

employees Commercial Bank in Bangkok area By using questionnaires as a tool to collect data 

.Statistics tools that using data analysis is Percentage , Average , Standard Deviation , Independent 

Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple regression analysis  

The results of the study found that most employees commercial banks in bangkok area, 

mostly female, were embarrassed 20-30 years, single status, had a bachelor degree, salary 15,001-



30,000 baht, expense 15,001-  30,000  baht, savings and investment less than 15,000 baht, working 

life 3-5 years, and working as Kasikorn Bank 

The hypothesis testing found that demographic characteristics include gender, age, status, 

education level, monthly income, monthly expenses, savings and investments, working experience 

in financial institutions. Working on different bank that affect financial planning of commercial 

bank employees in the  bangkok area is no different. As for the Information perception , such as 

advertising, public relations via various media, articles related to financial planning, training 

Seminars on financial planning from various organizations and knowledge and understanding of 

investment planning, including the principles of implementing personal financial plans, financial 

planning processes, financial planning concepts, rates Inflation, market interest rates, global 

economic conditions were affecting financial planning and in the process of financial planning does 

not affect financial planning of employee commercial banks in Bangkok area. 

Keywords: financial knowledge, information Perception ,Financial Planning 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 เป้าหมายในชีวิตส าคญัแค่ไหน และตอ้งท าใหส้ าเร็จอยา่งไร การวางแผนการเงินก ็"จ าเป็น" 

เช่นกนั หลายๆ คนอาจสงสัยว่า "ท าไมตอ้งวางแผนการเงิน" ดว้ย พ่อแม่หรือท่ีโรงเรียนกไ็ม่เคยพูด

ไม่เคยสอนเร่ืองน้ีเลย และหลายคนอาจจะบอกวา่แค่จะกินจะใชใ้หเ้ดือนชนเดือนยงัไม่พอเลย จะเอา

ท่ีไหนไปวางแผน บางคนอาจคิดว่าท าไมตอ้งท าใหเ้ป็นเร่ืองยุง่ยาก กแ็ค่มีเงินเหลือเกบ็ แลว้เอาเงิน

ไปลงทุนตามความรู้ความถนดัของตวัเอง ก็น่าจะโอเคแลว้หรือบา้งอาจจะคิดว่าตอนน้ีก็มีเงินตั้ง

เยอะแล้ว ไม่เห็นจ าเป็นต้องวางแผนเลย กินใช้ยงัไงก็ไม่หมด  จากข้อความดังกล่าว คุณไม่

จ าเป็นตอ้งวางแผนการเงิน  หากคุณไม่ไดใ้ส่ใจค าว่า  "เป้าหมายในชีวิตของคุณ" ส าคญักบัคุณแค่

ไหน ถา้คุณคิดวา่เป้าหมายนั้นๆ ส าคญัและตอ้งส าเร็จ ผมคิดวา่คุณคงตอ้ง "วางแผนทางการเงิน 

ผลส ารวจขอ้มูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) เป็น

องคก์รชั้นน าท่ีมีบทบาทกระตุน้และสนบัสนุนการพฒันานโยบายความรู้เร่ืองทางการเงินในหลาย

ประเทศในโลก ได้จดัท าการส ารวจความรู้ทางการเงินใน 16 ประเทศ ไดช้ี้ถึงปัญหาความรู้ทาง

การเงิน ของคนไทยว่า คนไทยยงัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทางการเงินใน

ระดบัท่ีต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยท่ีทางองคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ได้

ร่วมมือกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย จดัประเมิน และให้คะแนนระดบัความรู้เร่ืองทางการเงินของ

ประชาชน ทัว่ไป ทั้งในแง่ของความรู้ พฤติกรรม และทศันคติ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดค้ะแนนโดย

รวมอยูท่ี่ 12.9 จาก คะแนนเตม็ 22 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.5 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 62.3 จากการ

ส ารวจในอีก 16 ประเทศ ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนหรือพฒันาทกัษะของบุคคลในการ

บริหารจดัการการเงิน ความรู้ พฤติกรรมและทศันคติก็คือ การศึกษา รายได ้และอาชีพ (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (2556), รายงานผลการส ารวจทกัษะทางการเงินของไทย ปี2556.) 

ขอ้มูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่ยงัขาดความเข้าใจทักษะ  ด้าน

การเงินในระดบัเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่เพียงพอ หรืออาจเขา้ไม่ถึง



ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงิน ท าใหเ้กิดความ ประมาทไม่ระมดัระวงัและอาจน ามาซ่ึงความเสียหาย

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินท าให้ความมัง่คัง่ลดลง  และอีกหลายคนท่ีมองว่า เร่ืองการ

วางแผนทางการเงิน  เป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ไม่อยากจะนึกถึงและท าตาม แต่ถา้ยิง่ไม่คิดถึง อนาคตกจ็ะยิง่

ยุ่งยาก เม่ือเจออุปสรรคก็ตั้งตวัไม่ทนั การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนท่ีท่ีจะช่วยน าทางให้บุคคล

ไปสู่จุดหมายไดอ้ยา่งไม่หลงทาง  

 นอกจากน้ีขอ้มูลขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเงิน อาทิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

ไทย (ตลท.) ,ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ,กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ,กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ช้ีให้เห็นถึงความคาดหวงัระดบัของความรู้เร่ืองทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพ 

เน่ืองจาก มีความส าคญัในการด าเนินกิจการและขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผน การให้

ความรู้ การปรับปรุงพฒันาการด าเนินกิจการต่างๆ ขององคก์รให้บรรลุตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนด 

ซ่ึงมีผลต่อการ ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงส่งผลใหง้านวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ส ารวจและวิเคราะห์

สถานการณ์ เก่ียวกบัความรู้ทางการเงิน การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน และความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัทั้งสองเพื่อให ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินนโยบายส่งเสริมความรู้ทางการเงินและ

การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

จากปัญหาและความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นไดว้่าประเทศไทยมีความหลากหลาย 

ของประชากรวยัแรงงานเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ประชากรมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากทั้งดา้น 

การศึกษา ความรู้ทางการเงิน ผูว้จิยัจึงเลง็เห็นว่ากลุ่มแรงงานเป็นกลุ่มแรงงานท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อการสร้าง ความเข้าใจทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินมากกว่าแรงงานใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายใต้ สมมติฐานว่า แรงงานในอุตสาหกรรมการเงินน่าจะมีความเขา้ใจทาง

การเงินในระดับสูง จึงถือเป็นกรณีตวัอย่างท่ีดีเพื่อการปรับใช้กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกจากน้ี 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาธนาคารพาณิชย ์ในเขต กทม. เน่ืองจากมีความหลากหลายของแรงงานมากกว่า



สถาบนัการเงิน ประเภทอ่ืนๆ เช่น บริษทัหลักทรัพย ์บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนและการ

ประกนัเร่ืองต่างๆ โดยมี ทั้งพนักงานธนาคารเป็นแรงงานท่ีมีท่ีมีทกัษะการเงินและไม่มีทกัษะ

การเงิน รวมทั้งมีบริการทางการเงินท่ีครบวงจร โดยเลือกพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในเขต ก ท ม.  

เน่ืองจาก ก ท ม. ถือเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในทุกๆดา้น  เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ

เติบโตของประเทศ มีความหลายหลายของกลุ่มแรงงาน มีสาขาธนาคารพาณิชยเ์ป็นจ านวนมากจึง

เช่ือว่าเป็นกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมและผลจาก การศึกษาท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

        2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ี
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

       3.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

       4.เพื่อศึกษาระดับรูปแบบการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคาร
พาณิชยใ์นเขต กทม. 

       5 . เพื่ อ ศึกษาระดับการตัดสินใจในการวางแผนทางการเ งินจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

       6.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

      7.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

สมมุติฐานของการวจิัย 

  1.พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ,อายุ ,

สถานภาพสมรส ,ระดับการศึกษา ,รายได้ต่อเดือน ,รายจ่ายต่อเดือน ,เงินออมและเงินลงทุน ,

ประสบการณ์ท างานในสถาบนัการเงิน ,สถานบนัการเงินท่ีท างานอยู ่ท่ีมีระดบัรูปแบบการตดัสินใจ

การวางแผนทางการเงิน 



   2.การรับขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ 

วิทย ุอินเตอร์เน็ต ,บทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร และ

หนงัสือพิมพ ์,การเขา้รับการอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 

3.มีความรู้และความเขา้ใจ ได้แก่ หลกัในการน าแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติั ,

กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ,แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ,อตัราเงินเฟ้อ ,

อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ,ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ขอบเขตการวจิัย   

ขอบเขตเนื้อหา 

 เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ศึกษา

ระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจ   ศึกษาระดบัรูปแบบการตดัสินใจในการวางแผนทาง

การเงิน  ศึกษาระดบัการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์   

ศึกษาผลกระทบต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร    และศึกษาผลกระทบต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการ

วางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

ขอบเขตระยะเวลา 

 ช่วงเดือนมีนาคม 2562-มิถุนาคม 2562 

กรอบแนวคดิ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก  าหนดตัวแปรอิสระ (independent variables)  และตัวแปราตาม 

(dependent variables) ดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ 



 -ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ ,อาย ุ,สถานภาพสมรส ,ระดบัการศึกษา ,รายได้

ต่อเดือน ,รายจ่ายต่อเดือน ,เงินออมและเงินลงทุน ,ประสบการณ์ท างานในสถาบนัการเงิน ,สถาน

บนัการเงินท่ีท างานอยู ่

 -การรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์น

เขต กทม. 

 -ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชย์

ในเขต กทม. 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 -รูปแบบในการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.  

การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวาง

แผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม

พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

เน่ืองจากจ านวนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ

พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ดงันั้นจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณ ไดจ้  านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ

งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการวางแผนทางดา้นการเงินและการรับรู้ข่าวสาร    

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเก่ียวกับปัจจัยเพื่อน าข้อมูลทั้ งหมดมาสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั   



ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน   

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุง

แกไ้ข   

ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอ

ต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 ท่าน

ไดแ้ก่ (1)ผศ ดร.ดวงเดือน จนัทร์เจริญ  (2) นางสาวจิรัญญ์นันท์ อกัษรสุวรรณ  และ (3)วรนันท์ 

จนัทร์ดนู   ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่า

ตรงตามจุด มุ่งหมายของการวิจัยค ร้ัง น้ีห รือไ ม่    โดยวิ ธีการหา ค่า  IOC (item-objective 

congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข  

 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบั

กลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะวิจัย จ  านวน 30 คนหลังจากนั้ นน า

แบบสอบถามมาวิ เคราะห์ เพื่ อหาค่าความเ ช่ือมั่น  โดยใช้วิ ธีหา ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได้ แสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมัน่มาก ผลการ

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.866 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลภูมิหลงัของกลุ่มตวัอย่าง ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics 

analsis) ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 1)  ค่าร้อยละ (percentage)  



  2) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean)  

2.ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่างของ

ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  

3. ผูว้ิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะและการวางแผนทางการเงินของกลุ่มพนกังานธนาคาร

พาณิชยใ์นเขต กทม.  อายุตั้ งแต่ 23-60ปี เกณฑ์การแปลความหมายมีดังน้ี(คณะกรรมการวิจัย

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2552, หนา้ 47)  

4.การทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์

การถดถอยพหุ (Multiple regres-sion analysis ) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนกังานธนาคารพาณิชยใ์น

เขต กทม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย2ุ0-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อตัรา

เงินเดือน 15,001-30,000 บาท รายจ่าย 15,001-30,000 บาทเงินออมและการลงทุน ต ่ากว่า 15,000 

บาท อายงุาน 3-5 ปี และเป็นพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

 2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

พบวา่ พนกังานธนาคารพาณิชย ์ในเขต กทม. ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารทางการเงินโดยผา่นการเขา้รับ

การอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองคก์รต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการวางแผนทาง

การเงิน ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง ของการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลใหผู้ท่ี้ตอ้งการวางแผนทางการเงินไดรั้บทราบ และมีขอ้มูล เพื่อใชใ้นการวางแผนทางการเงิน

ใหป้ระสบความส าเร็จ 



 3.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินของ

พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. พบว่า พนกังานธนาคารพาณิชย ์ในเขต กทม. ส่วนใหญ่มี

แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีมีบริการ ทางดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควรจะมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถใน

ระดบัสูง เพื่อให้ให้ค  าแนะน าและปรึกษาแก่ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปใช้บริการให้มีความเขา้ใจในการ

วางแผนทาง การเงินมากข้ึน นอกจากน้ีบุคคลเองควรท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผน

ทางการเงิน เพื่อท าใหก้ารวางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 4.การวเิคราะห์การตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์

ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. พบวา่ เพศ ,อาย ุ,สถานภาพสมรส ,ระดบัการศึกษา , 

รายจ่ายต่อเดือน,ประสบการณ์ท างานในสถาบนัการเงิน ,สถานบนัการเงินท่ีท างานอยูท่ี่ต่างกนัมี

การตดัสินใจลงทุนวางแผนทางการเงินท่ีไม่แตกต่างกนั 

       5.ศึกษาผลกระทบต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.ตวัแปร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผ่านทางส่ือต่างๆ,บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการทางการเงิน , การเขา้รับการอบรม 
สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ สามารถท านายการการวางแผนทาง
การเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ในรูปแบบต่างๆ 

6.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ตวัแปร หลกัในการน าแผนทางการ
เงินส่วนบุคคลไปปฏิบติั , กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน, แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน, อตัราเงินเฟ้อ,อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด , ภาวะเศรษฐกิจโลก สามารถท านายการวางแผน
ทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ในรูปแบบต่างๆ ส่วนตวักระบวนการในการ
วางแผนทางการเงิน ไม่สามารถท านาย  การวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์น
เขต กทม. ในรูปแบบต่างๆ 



อภิปรายผล 

 1.ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 คิดเป็นร้อยละ 62,  อาย ุพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  , สถานภาพโสด จ านวน 227 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 , ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 ,มีรายได้

ต่อเดือน ท่ี 15,001-30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ,รายจ่ายต่อท่ี 15,001-30,000 

บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ,เงินออมและการลงทุนท่ีต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 196

คน คิดเป็นร้อยละ 49 ,ประสบการณ์3-5 ปี จ  านวน178 คน คิดเป็นร้อยละ44.5 ท างานท่ีธนาคาร

กสิกรไทย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28   

2. ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผล

ต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองการวาง

แผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.ใน

ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มส่วนใหญ่จะเลือกการเขา้รับการอบรม 

สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ ค่าเฉล่ีย3.02 อยู่ในระดับปานกลาง  

รองลงมาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วทิย ุอินเตอร์เน็ต ค่าเฉล่ีย 3.01

อยู่ในระดับปานกลาง และบทความต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินจากนิตยสาร 

วารสาร และหนังสือพิมพ ์ค่าเฉล่ีย 2.940  อยู่ในระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบั ส านักวิจยัเอแบค

โพลล(์2552)ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ของ New Gen หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน 

กบการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย ส ารวจจากตวัอย่างผูมี้รายได้ 



75,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป อายรุะหวา่ง  30 – 49 ปีวา่ ขอ้มูลข่าวสาร จะช่วยสร้างความมนัใจในการ

วางแผนทางการเงินของคนรุ่นใหม่ได ้

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผล

ต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ี

ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ในระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มส่วนใหญ่จะเลือกแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน เฉล่ียท่ี 

3.18 ในระดบัปานกลาง รองลงมาหลกัในการน าแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติั เฉล่ียท่ี 3.15 

ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ศิรินุช อินละคร (2548) ท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล 5 ขั้นตอน ว่าใน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้น บุคคลจะตอ้งท าการ

ประเมินสถานะการเงินของตนเองใน ขณะนั้นก่อน แลว้จึงท าการก าหนดเป้ าหมายทางการเงิน และ

แนวทางท่ีจะตอ้งปฏิบติั ท าการ ก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก ซ่ึง การท่ีจะท าให้บรรลุ

เป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดได ้นั้น บุคคลจะตอ้งพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และพิจารณา

ความเส่ียงต่างๆ ในแต่ละทางเลือกดว้ย โดยบุคคลจ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และท า

การพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม แลว้ท าการสร้างแผนการเงินจากทางเลือกนั้น และท าการ

ปฏิบติัตามแผนการเงิน แต่แผนการเงิน ส่วนบุคคลนั้นเป็นขั้นตอนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้นบุคคลจึง

ควรท าการปรับปรุงแผนอยู่เสมอ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสถานะทางการเงินของ

บุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ   

4.เพื่อศึกษาระดับรูปแบบการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคาร

พาณิชยใ์นเขต กทม. 



 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในเร่ืองการศึกษาดบัรูปแบบการตดัสินใจในการ

วางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกรูปแบบเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า ค่าเฉล่ียท่ี 3.24 ใน

ระดบัปานกลาง และรองลงมาสลากออมสิน/สลาก ธกส. ค่าเฉล่ีย 3.19 ระดบัปานกลาง สอดคลอ้ง

กบั ส านักวิจยัเอแบคโพลล์(2552)ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการติดตาม 160 ข่าวสาร ของ New 

Gen หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กบการวางแผนชีวติและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย โดยส ารวจ

จากตวัอยา่งผูมี้รายได ้75,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป อายรุะหวา่ง 30 – 49 ปีวา่ประชากรกลุ่มรายไดสู้ง

ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใชจ่้ายเงินอย่างรัดกุม และมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินมากข้ึน โดย

ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบในการออมดว้ยการฝากเงินกบัธนาคาร และประกอบกบัการท่ีไม่มีความ

เขา้ใจในเร่ืองการลงทุนประเภทอ่ืนอย่างเพียงพอ ท าใหต้อ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการลงทุน

ในรูปแบบอ่ืน 

 5 . เพื่ อ ศึกษาระดับการตัดสินใจในการวางแผนทางการเ งินจ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. ได้แก่ เพศ  ,อายุ ,สถานภาพ,ระดับ

การศึกษา,รายไดต่้อเดือน,รายจ่ายต่อเดือน,เงินออมและเงินลงทุน,ประสบการณ์ท างานในสถาบนั

การเงิน ,ธนาคารท่ีท างานอยู่  ท่ีต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจวางแผนทางการเงินท่ีไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั ส านกัวิจยัเอแบค

โพลล(์2552)ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการติดตาม 160 ข่าวสาร ของ New Gen หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมี

เงิน กบการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย โดยส ารวจจากตวัอย่างผูมี้รายได ้

75,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป อายุระหว่าง 30 – 49 ปีว่าประชากรกลุ่มรายไดสู้งส่วนใหญ่จะมีการ

วางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม และมีความระมดัระวงัในการใช้เงินมากข้ึน โดยส่วนใหญ่จะมี

รูปแบบในการออมดว้ยการฝากเงินกบัธนาคาร และประกอบกบัการท่ีไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการ

ลงทุนประเภทอ่ืนอยา่งเพียงพอ ท าใหต้อ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 



6.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อ

การวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนการ

ลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.ในระดบัปาน

กลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มส่วนใหญ่จะเลือกการเขา้รับการอบรม สัมมนาท่ี

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ ส านักวิจยัเอแบคโพลล์(2552)ไดท้ าการส ารวจ

พฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ของ New Gen หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กบการวางแผนชีวิตและ

การเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย ส ารวจจากตวัอย่างผูมี้รายได ้75,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป 

อายรุะหวา่ง  30 – 49 ปีวา่ ขอ้มูลข่าวสาร จะช่วยสร้างความมนัใจในการวางแผนทางการเงินของคน

รุ่นใหม่ได ้

7.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ีส่งผลต่อการ

วางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนการลงทุนท่ี

ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม. พบว่า หลกัในการน า

แผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติั , กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน, แนวคิดเก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน, อตัราเงินเฟ้อ,อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด , ภาวะเศรษฐกิจโลก สอดคลอ้งกบั

สมมุติฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียว สุขใจ น ้ าผุด (2543)  ประโยชน์ของการบริหารดา้นการเงิน

การบริหารดา้นการเงินท่ีมีประสิทธิภาพจะท าใหบุ้คคลมีแนวทางในการวางแผนการเงินของตนเอง

และครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งการจดัหา การใชจ่้าย การเกบ็ออมไวตลอดจนการลงทุน การรู้จกั

วางแผนและป้องกนัส าหรับชีวิตและทรัพยสิ์นของตน อนัจะน ามาซ่ึงความมัง่คัง่ และความผาสุก

ส าหรับบุคคลและครอบครัว นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหบุ้คคลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใช้

จ่ายเงินอยา่งถูกตอ้งในทุกแง่ทุกมุมของชีวติ 



ข้อเสนอแนะ 

1.จากการศึกษา การรับรู้ข่าวสารทางดา้นการเงิน ส่วนใหญ่จะไดรั้บจากการเขา้ฝึกอบรม 

ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใหผู้ ้

ท่ีตอ้งการวางแผนทางการเงินไดรั้บทราบ และมีขอ้มูล เพื่อใชใ้นการวางแผนทางการเงินใหป้ระสบ

ความส าเร็จของคนวยั 20-30 ปีในเขต กทม.ซ่ึงสาเหตุพบวา่มีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ และมีการออม การลงทุนท่ีค่อนขา้งต ่า 

2.ผลการศึกษาความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางดา้นการเงิน พบว่าส่วนใหญ่จะ

เลือกแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน  ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบริการ ทางด้านการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควรจะมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูง เพื่อให้ให้

ค  าแนะน าและปรึกษาแก่ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปใชบ้ริการใหมี้ความเขา้ใจในการวางแผนทาง การเงินมาก

ข้ึน  

3.ผลการศึกษา พบว่าพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต กทม.ส่วนใหญ่สนใจลงทุนวางแผน

ทางการเงินโดยฝากเงินในบญัชีออมทรัพยห์รือฝากประจ า สถาบนัการเงินควรมีนโนบายส่งเสริม

เร่ืองการออม โดยปรับดอกเบ้ีย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการวางแผนการเงิน 

กติติกรรมประกาศ  
งานวิจยัเร่ืองน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ รศ.ดร.ณรัฐ  วฒันพานิช ประธานกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.กฤษดา  ตั้งชัยศกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณา     ให้
ค  าปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่งานวิจยั
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ดวงเดือน  จนัทร์เจริญ นางสาวจิรัญญ์นันท์  อกัษรสุวรรณ นางสาว
วรนนัท ์จนัทร์ดนู ท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม  และขอขอบคุณ นางสาววรา
ภรณ์  วงศล์งัการ์ นายศิวา  บุญเทพ และนางสาวอภิญญา  เนียมอยู ่ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาและค าแนะน า 



ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวท่ีคอยห่วงใยและให้ก าลงัใจ จึงท าให้
งานวจิยัน้ีส าเร็จดว้ยดี  
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