
ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของข้าราชการหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ 

FACTORS INFLUENCING PERSONAL FINANCIAL PLANNING OF  

A GOVERNMENT AGENCY IN SAMUTPRAKAN PROVINCE 

 
สุชาดา นกหงษ ์nuou_2537_@hotmail.com  

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ                       
2) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 3)เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการวางแผนทางการเงินของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 138 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบแบบการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ                   

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดั

สมุทรปราการ   
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ABSTRACT 

This research aims to 1) to study the Factors influencing personal financial planning of 
a Government agency in samutprakan province 2) To study the demographic characteristics of 
one government agency in samutprakan Province with personal financial planning such as 
gender, age, location, education level, income per month and occupation 3) To study the level 
of opinions the Knowledge and understanding in financial planning Affecting the Financial 
planning of a government agency in samutprakan province 

Samples used in research is that a government agency in samutprakan province the 
total number of 138 people, using the questionnaire as a tool to collect information.                     
The statistics based on the data analysis include percentage, average, standard deviation.    
Make a hypothesis test using a statistical Multiple Regression test.  

The results of the study found that the Knowledge and understanding in financial 

planning Affecting the Financial planning of a government agency in samutprakan province 

Personal financial planning of a government agency in samutprakan province  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



บทน า 

หลงัจากท่ีเกิดวกิฤตการณ์ทางการเงิน และมีการลอยตวัค่าเงินบาทในประเทศไทย ใน
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 นัน่ ท าใหค่้าเงินบาทของเราเดิมซ่ึงอยูที่ประมาณ 25 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอ่อนตวัลงมาอยูท่ี่ประมาณ 50 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลาอนัสั้นส่งผลให้
ธุรกิจในประเทศตอ้งปิดตวัลงเป็นจ านวนมาก และสถาบนัการเงินหลายๆ แห่งตอ้งเขา้ไปอยูใ่น
ความดูแลของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟสูถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือสะสางหน้ีสิน
ท่ีเกิดข้ึน จากวกิฤติการทางการเงินดงักล่าว และปิดสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหาทางการเงิน
เหล่านั้น ลงในท่ีสุด ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะงกังนั ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยงัธุรกิจ
ต่างๆ พนกังานลูกจา้งในบริษทัต่างๆ ถูกเลิกจา้งเป็นจ านวนมาก บา้งกถู็กลดเงินเดือนและอตัรา
การวา่งงานสูงข้ึน เป็นประวติัการ ผลท่ีตามมากคื็อ ผูค้นต่างๆ เร่ิมฉุกคิดถึงความไม่แน่นอน 
และความไม่มัน่คงในรายไดท่ี้จะน าไปใชจ่้ายในกิจกรรมประจ าวนัต่างๆ ของครอบครัว รวมถึง
รายจ่ายอ่ืนๆ เช่น เงินค่างวดผอ่นบา้นและรถยนต ์อนัจะน ามาซ่ึงปัญหาทางสังคมในระยะยาว 
ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการวางแผนทาง
การเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกบัความไม่แน่นอนหรือความผนัผวน 
ทางเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานทางเศรษฐกิจของตวัเอง 

ปัจจุบนั เกิดปัญหาหน้ีสินในประเทศไทยเกิดข้ึนกบัประชาชนหลายกลุ่มอาชีพมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน สร้างความทุกขย์ากใหป้ระชาชนในประเทศ และส่งผลท าใหก้ารพฒันา

ประเทศไทยตอ้งใชเ้วลายาวนานกวา่ประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในระดบัเดียวกนั เม่ือเร่ิมใช้

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตมี้ศกัยภาพระดบั

ใกลเ้คียงกนั แต่ปัจจุบนัประเทศเกาหลีใตมี้การพฒันาน าหนา้ประเทศไทยสาเหตุหน่ึง

เน่ืองมาจากระเทศไทยขาดปัจจยัการพฒันาท่ีเป็นทุยภายในประเทศ ซ่ึงกคื็อเงินออมภายในและ

สาเหตุของการไม่มีเงินออมภายในประเทศเพราะประชาชนเป็นหน้ี รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย ตอ้งน า

รายไดไ้ปใชห้น้ีประกอบกบัขาดการวางแผนทางการเงินท าใหเ้กิดวงจรการเป็นหน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

นอกจากน้ี บทความทางวิชาการยงัเป็นช่องทาง หน่ึงในการเผยแพร่องคค์วามรู้ทางดา้น

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งเสริมใหน้กัวชิาการหรือผูอ่้านเกิดแนวคิดและน า

ประโยชน์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาดา้นการเงินส่วนบุคคลต่อไป อยา่งไรกต็าม 



กระบวนการก่อนการเผยแพร่ตีพิมพเ์ป็นขั้นตอนส าคญั โดยเฉพาะความถูกตอ้งตามแนวทาง

ของการเขียนบทความทางวชิาการ นอกจากน้ี ไดรั้บการพิจารณากลัน่กรอง จากผูท้รงคุณวฒิุ

ก่อนการเผยแพร่ตีพิมพเ์สมอ การเตรียมบทความทางวิชาการตน้ฉบบัจึงมีเป็น ขั้นตอนท่ีมี

ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ก่อนการ เผยแพร่ตีพิมพ ์ดงันั้น บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพ่ือช้ีใหเ้ห็นแนวทางในการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการส าหรับการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล เพ่ือมุ่งสู่การเผยแพร่ตีพิมพท์างวชิาการต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการ
หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
 3. เพือ่ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ ความเขา้ใจ ในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 

สมมติฐานงานวจิยั 

1. ขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนัไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ มีผลท าใหก้ารวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลต่างกนั 
 2. ความรู้ ความเขา้ใจ การวางแผนทางการเงิน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 

 

 

 

 



ขอบเขตงานวจิยั 

ศึกษาลกัษณะประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานของ
ขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 122 คน 
พนกังานราชการ 1 คน ลูกจา้งประจ า 3 คน ลูกจา้งชัว่คราว 12 คน รวมจ านวนทั้งหมด 138 คน 
โดยการวจิยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ ใชร้ะยะเวลาท่ีศึกษา เดือน
มีนาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 โดยจ าแนกตามลกัษณะประชาการศาสตร์ และความรู้
ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ (independent variables) และตวัแปรตาม 
(dependent variables) ดงัต่อไปน้ี  

1. ลกัษณะประชาการศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอาชีพ 

2. ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการ

หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

3. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ใน

จงัหวดัสมุทรปราการ คือ การลงทุนในหลกัทรัพย ์การวางแผนภาษี และการท าประกนัชีวติ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 
4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบ

จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ซ่ึงเป็น

ค าถามแบบปลายปิด 



ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด  (Open-ended Questions) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ผลการทดสอบแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวิจยั จ านวน 30 คนซ่ึงไดแ้ก่ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 

โดยใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’ (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟา

ท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั   

1 มากแสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ไดผ้ลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั   

เท่ากบั 0.958 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชส้ถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.ขอ้มูลภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics analysis) ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1.1 ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
  1.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของการวางแผนการทางการ
เงินส่วนบุคคล 
 2. การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินของขา้ราชการใน

หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ 



สรุปอภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้

15,001-25,000 บาท และอาชีพขา้ราชการ  

 2. ผลการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์พบวา่ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทาง

การเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งน้ีเน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่งผล

ใหข้า้ราชการมีโอกาสในการวางแผนทางการเงิน การลงทุน การเกบ็ออม การซ้ือประกนัชีวติ 

ท าใหข้า้ราชการมีการตดัสินใจเลือกการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัรายได ้และมีแรง

กระตุน้ในการวางแผนทางการเงินใหดี้อยา่งต่อเน่ือง 

 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้น

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานรัฐ

แห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการทดสอบ พบวา่ ขา้ราชการ

หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่ง เพศชาย เท่ากบั 18 คน เพศ

หญิงเท่ากบั 85 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 -35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 15,001 -25,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ

หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ    กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศและเพศหญิงมีจานวนเท่ากนั คือ 75 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี 



สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 10,001-15,000 บาท 

และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ความรู้ความเขา้ใจ ในการวางแผนทางการเงิน  โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา สนทยา เขมวรัิตน์ , ดวงใจ เขมวิรัตน์ , ธานี คงเพช็ร์พร

ประภา , แสงสินเจริญชยั (2555) ศึกษาวจิยัเร่ือง ความรู้และทศันะของนกัศึกษาเก่ียวกบัการ

จดัการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขต

กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

, t - test for independent sample, F- test ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe’s test และค่า 

Pearson product-moment correlation coefficient 

3. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ีโดยแบ่ง
ออกเป็นรายดา้น 

การวางแผนทางการเงิน ผลการทดสอบ พบวา่ การวางแผนทางการเงินโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิสมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และปรรณ เกา้เอ้ียน 
(2558) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดั
ชุมพร ผลการศึกษาสมรรถนะทางการเงินท่ีมีผลต่อการจดัการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัชุมพร จ านวน3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการจดัการการเงิน วนิยัทางการเงิน
และความตระหนกัดา้นจริยธรรมทางการเงิน  

การลงทุนในทรัพยท์รัพย ์ผลการทดสอบ พบวา่ การลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน
ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การทดสอบค่า Regression และ Chi-square โดยก าหนดนยัส าคญัทาง
สถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ นกัลงทุนใหค้วามส าคญัในตวัแปรทุกตวั โดยให้
ความสนใจอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก และยอมรับสมมติฐานทั้ง 4 ขอ้ เน่ืองจากการมีระดบั



คะแนนค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 (Sig.) จึงแสดงวา่ ตวัแปรทั้ง 4 ตวั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวางแผนภาษี ผลการทดสอบ พบวา่ การวางแผนภาษี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุติมา เขตภิบาล (2553) วิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนดา้นการจดัเกบ็ภาษี : ศึกษากรณี องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอม อ าเภอลุง จงัหวดั
จนัทบุรี ผลการวจิยั พบวา่ ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในดา้นภาษีผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาไดแ้ก่ ประชาชนผูเ้สียภาษีในเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอม มีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.80 รองลงมา มีความรู้ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 34.80 
และมีความรู้นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนดา้นการจดัเกบ็ภาษี ผูเ้สียภาษี ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนัมี
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัเกบ็ภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอมไม่แตกต่างกนั 

การซ้ือประกนัชีวติ ผลการทดสอบ พบวา่ การวางแผนภาษี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ โฆษภทัรพิมพ,์พหล ศกัด์ิคะทศัน์,จินตนา จูมวงษ์
(2551) ศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบของประกนัชีวติและตวัแบบ
ส าหรับวเิคราะห์รูปแบบของประกนัชีวติ ผลการวจิยัพบวา่  แบบประกนัตลอดชีพ เป็นแบบ
ประกนัท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองการเสียชีวติโดยเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 53.55 ปี แบบประกนัชัว่
ระยะเวลาเป็นแบบประกนัท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัชีวติเร่ิมตน้โดยเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 
1,030,093 บาท ส่วนแบบประกนัสะสมทรัพยเ์ป็นแบบประกนัท่ีมีจ านวนเบ้ียประกนัชีวติต่อปี
โดยเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 10,759.15 บาท ส่วนอายเุร่ิมตน้ทาประกนัชีวติโดยเฉล่ีย 28.242 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นผูเ้อาประกนัเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตภาคกลาง ประกอบอาชีพท่ีไม่เส่ียงต่อการ
เกิดภยั และถือกรมธรรมจ์ านวน 1 ถึง 2 กรมธรรม ์ส่วนใหญ่เลือกแบบประกนัชีวติท่ีมีเงินปันผล     
ส่วนจ านวนเงินเอาประกนัเร่ิมตน้โดยเฉล่ียเท่ากบั 170,637.80 บาท และจ านวนเบ้ียประกนัชีวติ
โดยเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 10,067.612 บาท โดยส่วนใหญ่เลือกการช าระเบ้ียประกนัชีวติแบบรายปี 
 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช ้

1. จากการศึกษาวจิยัปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัและความรู้ความเขา้ใจใน
การวางแผนทางการเงินท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงาน
ของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีการ
วางแผนทางการเงินระดบัมากท่ีสุด แมว้า่จะเป็นผลดีต่อการวางแผนทางการเงิน แต่ควรก าหนด
แนวทางการวางแผนทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ศึกษาการลงทุนก่อนการตดัสินใจ ศึกษาหา
ขอ้มูลการวางแผนการเงินหลายๆแหล่งและเช่ือถือได ้วางแผนการเงินใหเ้ป็นรูปแบบท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ในการวางแผนทางการเงินใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

2. จากผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการวางแผนทางการเงิน ดา้นการ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ดา้นการวางแผนภาษี และดา้นการซ้ือประกนัชีวติ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการวางแผนทางการเงิน เป็นดา้นท่ีขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ควรใหค้วามสนใจและกระตุน้เพ่ือใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจในการวางแผนทาง
การเงิน  

3. ขา้ราชการควรท าความเขา้ใจ และใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของขา้ราชการ วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือใหส้ามารถบริหารการเงินเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการ เพ่ือเป็นแนวทางหรือขอ้เสนอแนะต่อขา้ราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรขยายการศึกษาไปสู่หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมและกวา้งขวางข้ึนและอาจท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของความเขรู้้ความ
เขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อน าไป
พฒันาบุคคลต่อไป 
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