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การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 2. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาระดบัการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในกรุงเทพมหานครในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล     
4. เพื่อศึกษาระดบัการวางแผนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานครในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 5. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 6. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานครในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 7. เพื่อ
ศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั
ไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 21 – 60 ปี จ  านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิธีการ
ทดสอบทางสถิติ โดยใช้ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง  31-40 ปี  สถานภาพโสด  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-50,000 บาท  
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
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The Influence of The Understanding and Information Perception on Personal Financial 

Planning of Population in Bangkok 

Woranan  Jandanu 

Abstract 

The objectives of this research are as follows: 1. to study the demography of  
Bangkokians  regarding personal financial planning. 2.  to study the level of  perception for 
Bangkokians in personal financial planning. 3. to study the level of  news awareness for  
Bangkokians in personal financial planning.  4. to study the financial planning level of 
Bangkokians in personal financial planning. 5. to study the financial planning of  Bangkokians 
sorted by demographic characteristics.  6.  to study the cognitive level affecting the financial 
planning of Bangkokians in personal financial planning. 7. to study how awareness level of 
information and news affects financial planning of Bangkokians in personal financial planning. 

The sample group  in this research as determined by the researcher is the general public 
residing in Bangkok aged 21-60 years old and above totaling 400 samples. 

 Tools to collect data includes questionnaires, statistical testing method using the percent 
standard deviation, average, the analysis of variance and multiple regression analysis. 

The study found that the sample group were mostly female totaling 258 people, mostly 

aged between 31-40 years, single, with Bachelor's degree,  are employees of private 

companies, with average monthly income of 25,001-50,000 baht. 

Personal factors including age, sex, marital status, education level, occupation, average 
income per month affect personal financial planning of  Bangkokians. 

Information on cognitive factors affects personal financial planning of people in 

Bangkokians. 
 



 Information on information perception factors affects personal financial planning of 

people in Bangkokians. 

 
Keywords: personal financial planning, cognitive, perceptual information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรใหค้วามส าคญั และจะยิง่มีความจ าเป็นมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต เน่ืองจากชีวิตมีความไม่แน่นอน และถ้าหากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความ                
ไม่แน่นอน ทุกคนกค็วรจะใชชี้วิตอยา่งไม่ประมาท มีสติอยูต่ลอดเวลา การวางแผนทางการเงิน
จึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใชชี้วิตของคนท่ีมีสติปัญญา และมีเหตุผล รู้ว่าก าลงัท าอะไรอยู่ 
และพร้อมจะรับมือกบัปัญหาความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร นัน่จะท าใหส้ามารถด าเนินชีวติ
ไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงคนท่ีมีการวางแผนทางการเงินท่ีดี   
กย็อ่มท าใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จในชีวติได ้ดงันั้นทุกคนควรจะมีการวางแผนทางการเงิน 
เพื่อใหมี้เงินส ารองเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคต หรือมีเงินท่ีสามารถจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งสบายในยามท่ี
เกษียณอายุ มีเงินใช้ในยามฉุกเฉิน การมีชีวิตท่ีมีความสุขและมีความสุขสบายนั้นจะต้องมี
หลกัประกนัทางการเงินท่ีมั่นคงในอนาคต ดังนั้นคนเราจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี “การวางแผน
การเงินท่ีดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ีเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง      
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ราคา
อาหารและส่ิงจ าเป็นต่างๆ ต่อการด ารงชีพมีราคาแพงข้ึน เงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากกลับลดต ่าลง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทางสังคมท่ีคนมีระดับ
การศึกษาสูงข้ึนใชร้ะยะเวลาในการเรียนมากข้ึน ท าใหมี้ระยะเวลาในการเกบ็เงินลดลง ในขณะ
ท่ีวิทยาการทางการแพทยมี์ความกา้วหนา้มากข้ึน ท าให้คนเรามีอายุยืนข้ึน ส่งผลให้ระยะเวลา
การใชเ้งินนานข้ึน จากปัจจยัในเร่ืองต่างๆ ดงักล่าว ท าใหทุ้กคนตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการ
วางแผนทางการเงินมากข้ึน ดงันั้นการวางแผนการเงินยิ่งตอ้งมีความส าคญัมากข้ึน เพื่อให้เรา
พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่คนส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจท่ีจะ
วางแผนทางการเงินและมองว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก แต่หากบุคคลมีการ
วางแผนทางการเงินท่ีดี โดยมีความรู้ความเขา้ใจและการได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและ
แม่นย  า ก็จะเป็นเสมือนแผนท่ีท่ีจะช่วยน าทางให้การวางแผนทางการเงินของบุคคลไปสู่
จุดหมายไดอ้ย่างรวดเร็วและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการมีความรู้ความเขา้ใจและ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกเ็ป็นเร่ืองหน่ึง  ท่ีไม่ควรมองขา้ม นัน่จึงเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัตั้งใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เพื่อจะเป็นประโยชนต่์อการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคล 

 



วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัก าหนดประชากร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21-60 ปี 
จ  านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรคือ 
แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended 
question) โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรงจากผูท้รงคุณวฒิุ 
และน าไปทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของคอนบราช (Alpha Conbach) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis) ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.798 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน   
6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
โดยมีเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทาง 
การเงิน โดยมีเน้ือหา จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยมีเน้ือหา 
จ านวน 5 ขอ้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยด า เ นินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21-60 ปี โดยผูว้จิยัไดอ้ธิบายและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการตอบแบบสอบถามใหก้บัผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจโดยละเอียด  

การวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยท าการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และ 



ใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง ในกรณีท่ีมี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั จะท าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อ
วเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิ LSD 

2. ขอ้มูลดา้นการวางแผนทางการเงิน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
น าผลการวเิคราะห์เทียบกบั เกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย  
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

3. ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน ใช้การหาค่าเฉล่ีย          
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) และใช ้ Oneway 
ANOVA เพื่อทดสอบสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึน  

4. ขอ้มูลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย          
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) และใช ้ Oneway 
ANOVA เพื่อทดสอบสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึน 

  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 
1 - 3 ดงัน้ี  

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินโดยรวมและจ าแนกตามรายดา้น 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน 

x ̄ SD ระดบั 

1. ดา้นการออมเงิน 2.41 0.56 นอ้ย 
2. ดา้นวธีิการออมเงิน 3.18 0.57 ปานกลาง 



3. ดา้นสัดส่วนท่ีออมเงินเม่ือเทียบกบัรายได ้
ต่อเดือน 3.21 0.63 ปานกลาง 

4. ดา้นการวางแผนการใชจ่้ายในแต่ละเดือน 3.28 0.57 ปานกลาง 
5. ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ 

การเงิน และการลงทุน 3.40 0.47 ปานกลาง 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

การวางแผนทางการเงินภาพรวม 3.29 0.47 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนทางการเงินตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .47 เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน มีระดบั

คะแนนสูงท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

.47 รองลงมา คือ ดา้นการวางแผนการใชจ่้ายในแต่ละเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั .57 ดา้นสัดส่วนท่ีออมเงินเม่ือเทียบกบัรายไดต่้อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .63 ดา้นวธีิการออมเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั .57 ดา้นการออมเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .56  

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงิน จ  าแนกตามรายดา้น 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั           
การวางแผนทางการเงิน 

x ̄ SD ระดบั 

1. ดา้นช่องทางท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 3.61 0.85 มาก 
2. ดา้นการติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ การเงิน 

และการลงทุน 3.51 0.89 มาก 
3. ดา้นข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และ

การลงทุนท่ีติดตามสามารถน าไปใชว้างแผน

ทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 3.37 1.09 ปานกลาง 



 

4. ดา้นข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และ

การลงทุนท่ีรับรู้มีส่วนช่วยใหท่้านมีการ

วางแผนทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3.84 
 

0.85 
 
มาก 

รวม 3.58 0.73 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนทางการเงินตามระดบัการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .73 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนท่ีรับรู้

มีส่วนช่วยใหท่้านมีการวางแผนทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี มีระดบัคะแนนสูงท่ีสุด โดยอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .85 รองลงมาคือ ดา้นช่องทางท่ี

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .85 ดา้นการติดตาม

ข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั .89 และดา้นข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนท่ีติดตามสามารถน าไปใช้

วางแผนทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09   

 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการวางแผนทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงิน x ̄ SD ระดบั 

1. อายท่ีุเร่ิมวางแผนทางการเงิน 2.16 1.12  นอ้ย 
2. วธีิการวางแผนทางการเงิน 1.59 0.49  นอ้ยท่ีสุด 
3. เหตุผลในการวางแผนทางการเงิน 2.11 0.78     นอ้ย 
4. เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนทางการเงิน 2.50 1.07     นอ้ย 
5. รูปแบบในการวางแผนทางการเงิน 2.62 1.00     ปานกลาง 

รวม 2.19 0.68     นอ้ย 
    



จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนทางการเงินในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ รูปแบบในการวางแผนทางการเงิน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 2.62 รองลงมาคือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.50 อายท่ีุเร่ิมวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.16 เหตุผลในการวางแผนทาง

การเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.11 และวธีิการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 1.59 

 

สรุปผลการวจิัย 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.50) มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 
34.80) สถานภาพโสด (ร้อยละ 57.30) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 64.50) ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 59.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-50,000 บาท (ร้อยละ 
31.50) 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ 

การเงิน และการลงทุน, ดา้นการวางแผนการใชจ่้ายในแต่ละเดือน, ดา้นสัดส่วนท่ีออมเงินเม่ือ

เทียบกบัรายไดต่้อเดือน และดา้นวธีิการออมเงิน และพบวา่ ดา้นการออมเงิน อยูใ่นระดบันอ้ย 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน 

และการลงทุนท่ีรับรู้มีส่วนช่วยใหท่้านมีการวางแผนทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี, ดา้นส่ือท่ีรับรู้

ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน และพบวา่ ดา้น

ข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนท่ีติดตามสามารถน าไปใชว้างแผนทางการเงิน

ไดเ้ป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้ในดา้นท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

พบวา่ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด ซ่ึงเรียงตามคะแนนสูงสุด คือ Internet, 

โทรทศัน,์ วทิย,ุ หนงัสือพิมพ,์ วารสาร/นิตยสาร และป้ายโฆษณา และดา้นการติดตามข่าวสาร

ดา้นเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการติดตามข่าวสารทุกสัปดาห์จะมี

คะแนนสูงสุด รองลงมา คือ การติดตามทุกวนั และติดตามทุกเดือน     

4. การวางแผนทางการเงิน จ  านวน 400 คน โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยเรียงตามล าดบั
คะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ เหตุผลในการวางแผนทางการเงิน, อายท่ีุเร่ิมวางแผนทางการเงิน และ



เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนทางการเงิน และพบวา่ รูปแบบในการวางแผนทางการเงิน อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนวธีิการวางแผนทางการเงิน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

1. จากการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี ขอ้มูลทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.50, อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.80, สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.30, ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 258 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.50, อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
236 คน คิดเป็น  ร้อยละ 59.00 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้
25,001- 50,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 
งานวจิยัของกิจติพร สิทธิพนัธุ์ (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ีจะมีทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ซ่ึงประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

2.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ส านกัวจิยัเอแบคโพล (2552) ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารของ New Gen หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กบัการวางแผนชีวติและการเงินใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยส ารวจจากตวัอยา่งผูมี้รายได ้75,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป อายุ
ระหวา่ง 30–49 ปี วา่ ประชากรกลุ่มรายไดสู้งส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใชจ่้ายเงินอยา่งรัดกมุ 
และมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินมากข้ึน โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบในการออมดว้ยการฝาก
เงินกบัธนาคาร และประกอบกบัการท่ีไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนประเภทอ่ืนอยา่ง
เพียงพอ ท าใหต้อ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 



2.2 อาชีพ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี (มหาชน) (ม.ป.ป.) กล่าวไวใ้นเร่ือง
แผนการในวยัเกษียณอาย ุหวัขอ้การก าหนดจ านวนเงินทุนท่ีสามารถหาไดใ้นอนาคตวา่ อาชีพท่ี
แตกต่างกนัยอ่มมีแผนทางการเงินในอนาคตท่ีแตกต่างกนั 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินท่ีมีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจมี
ผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง 
รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนการใชจ่้ายในแต่ละเดือน, ดา้นสัดส่วนท่ีออมเงินเม่ือเทียบกบั
รายไดต่้อเดือน และดา้นวธีิการออมเงิน กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจมีผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง 
ส าหรับดา้นการออมเงิน กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจมีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั             
สุขใจ น ้าพุด (2545) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความ
เขา้ใจดา้นเศรษฐกิจและสังคม การรู้จกัใชเ้งินอยา่งฉลาดและรู้จกัวางแผนใชจ่้าย รวมทั้งรู้จกัน า
เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
เพื่อการวางแผนท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากข้ึน และจนัทร์เพญ็ บุญฉาย 
(2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ร้อยละ 46.80 มีความรู้ความเขา้ใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วน และออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจดัท า
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1-2 ปี และเม่ือเปรียบเทียบพบวา่ กรณีมีเงิน
เหลือกวา่ร้อยละ 89.70 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใชจ่้ายกม็กัจะเลือกวธีิ      
ลดค่าใชจ่้ายลง เร่ืองวนิยัดา้นการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 51.50 มีวนิยัดา้นการเงิน 
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 30.80 วางแผนเปอร์เซ็นตก์ารออมอยูใ่นช่วง 6–10% ของรายได ้ซ่ึงกลุ่มน้ี



ส่วนใหญ่สามารถออมไดเ้พียงระยะสั้นๆ การเสนอแนะวธีิการจดัการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด คือ การใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็น รองลงมาตอ้งมีการวางแผนใชจ่้ายในแต่ละเดือน และมีวนิยั
ในการออม  

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นข่าวสาร
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนท่ีรับรู้มีส่วนช่วยใหท่้านมีการวางแผนทางการเงินได้
เป็นอยา่งดี, ดา้นช่องทางท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร, ดา้นการติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ การเงิน 
และการลงทุน กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบัมาก ส าหรับดา้นข่าวสาร
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนท่ีติดตามสามารถน าไปใชว้างแผนทางการเงินไดเ้ป็น
อยา่งดี กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนัยา 
สุวรรณแสง (2544) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการรับรู้และกระบวนการรับรู้วา่เกิดจากส่ิงเร้า
จากภายนอกเขา้มากระทบระบบประสาทสัมผสัท่ีท าหนา้ท่ีรับความรู้สึก แลว้ส่งขอ้มูลการรู้สึก
นั้นไปยงัสมองแลว้เกิดกระบวนการคิด ความจ า การเรียนรู้ และความเขา้ใจ อนัน าไปสู่การ
ตดัสินใจ เพราะการรับรู้มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการ
รับรู้    การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได ้

5. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการวางแผนทางการเงินในภาพรวมอยูใ่นระดบั
นอ้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงิน เป็นล าดบัแรก รองลงมาตามล าดบัคือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนทาง
การเงิน, อายท่ีุเร่ิมวางแผนทางการเงิน, เหตุผลในการวางแผนทางการเงิน และวธีิการวางแผน
ทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิรินุช อินละคร (2548)   ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลวา่ ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้น บุคคลจะตอ้งท าการ
ประเมินสถานะการเงินของตนเองในขณะนั้นก่อน แลว้จึงท าการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน
และแนวทางท่ีจะตอ้งปฏิบติั ท าการก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือกซ่ึงการท่ีจะท าให้



บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดไดน้ั้น บุคคลจะตอ้งพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
พิจารณาความเส่ียงต่างๆ ในแต่ละทางเลือกดว้ย โดยบุคคลจ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ และท าการพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม แลว้ท าการสร้างแผนการเงินจากทางเลือก
นั้น และท าการปฏิบติัตามแผนการเงิน แต่แผนการเงินส่วนบุคคลนัน่เป็นขั้นตอนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 
รวมทั้งสถานะทางการเงินของบุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั้นบุคคลจึงควรท าการ
ปรับปรุงแผนอยูเ่สมอ ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจะตอ้งค านึงถึงช่วงอายขุองบุคคลแลว้
ยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัต่างๆ อีกดว้ยไดแ้ก่ เงินเฟ้อ การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
และอตัราดอกเบ้ีย ดงันั้นบุคคลควรจะวางแผนน าเงินออมท่ีมีอยูไ่ปลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีให้
ผลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร แต่บุคคลตอ้งยอมรับวา่การน าเงินไปลงทุนอยา่งอ่ืน
ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินกบัธนาคารยอ่มมีความเส่ียงสูงข้ึนดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวจิยัพบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใหผู้ท่ี้ตอ้งการวางแผนทางการเงิน
ไดรั้บทราบ และมีขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินใหป้ระสบ
ความส าเร็จ 

2. จากการวจิยัพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมีบริการทางดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควรจะมีพนกังาน
ท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูง เพื่อใหค้  าปรึกษาท่ีหลากหลายและตรงตามความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการเขา้ไปใชบ้ริการไดมี้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินท่ี
ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
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