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บทคัดย่อ 

            การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทพระราม 7 กรุ๊ป 
จํากัด (2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทพระราม 7 กรุ๊ป จํากัด  (3) เพื่อ
เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน
บริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด  จํานวน  160 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิตท่ีิเชิงอนุมานประกอบด้วย Independet samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA ) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparisons ) โดยใช้วิธี Fisher’s Least -
Sigificant Different (LSD)  
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 ผลการศึกษา  1.  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัดท่ีแตกตา่งกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

  2.  พฤติกรรมการวางแผนการเงินท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัดท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
 
 
คาํสําคัญ:  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this study were (1) To investigate personal factor of the officers in pra 

ram 7Group Ltd. (2) To explore the planning of the financial individually for the officer in 
pra ram 7 Group Ltd. (3) To make a comparison between monetarily of the individual  
employees in pra ram 7 Group Ltd. 
        A sample was selected from a researcher that has been assigned to provide a group of 
160 examples of the employees in pra ram 7 Group Ltd. It created for questionnaire, statistics 
which can analyse of the informations. For example, the questionnaire of the statistics that 
analysis for the information. It is the information of frequency of percantation and the average 
that has the standard mean. The inferential statistics included by Independent Samples which 
analyse the variance in a way (One- way ANOVA) and the Multiple comparison by using the 
process of Father’s Least-Significant Different (LSD). 
       The findings indicated that 1. The different personal factors affect financial planning 
factors of the office workers in pra ram 7Group Ltd. It was statistically significant at 0.05 level. 
     2.The Differences of financial planning behaviors affect the 
company's personal financial planning factors in pra ram 7 Group Ltd. It was statistically 
significant at 0.05 level. 
 
Keyword  : The factors influencing personal Financial planning 
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บทนํา 
การดําเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน รายได้และค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจําวัน ดังน้ัน จึงเกิดปัญหาตามมาว่าทุกคนควรจะทําอย่างไรเพื่อให้มีเงินสํารองเก็บไว้สําหรับอนาคต หรือ
สามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างไรไม่ขาดแคลนมีชีวิตท่ีสุขสบายในวัยเกษียณ  มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินออม
สําหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน 

 ซ่ึงไม่เพียงพอแต่จะต้องมีวินัยในการออมเท่าน้ันแต่ยังมีแผนการลงทุนท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียง
พอท่ีจะทําให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของบุคคล
เอง ซ่ึงเป็นต้นเหตุท่ีทําให้ทรัพย์สินท่ีมีไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ 

 การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคน และมีความจําเป็นมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนของชีวิตมากขึ้น รวมท้ังเศรษฐกิจทําให้ทุกคนต้องหันมาให้ความสําคัญกับการวางแผน
การเงินมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 
3.  เพื่อศึกษาปัจจัยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม  7  

กรุ๊ป จํากัด 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการวางแผนการเงิน 

ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการวางแผนการเงินกับปัจจัยการ 

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท  พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 
 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาสํารวจตามขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตเนื้อหาท่ีทําการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้มุ่งทางการศึกษาถึง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของพนักงาน บริษัท พระราม7 กรุ๊ป จํากัด”เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจําแนกการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ    การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป 
จํากัด 

ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคบของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 

2.ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร  คือ พนักงานบริษัท พระราม 7กรุ๊ป จํากัด  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  มีระยะเวลามีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เร่ิมต้ังแต่   1 เมษายน – 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 
4. กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด  
จํานวน 160 ตัวอย่าง   

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1    ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
พระราม 7 กรุ๊ป จํากัดที่แตกต่างกัน 

2    พฤติกรรมการวางแผนการเงินท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัดท่ีแตกต่างกัน 

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป 
จํากัดเพื่อแนวทางในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินให้กับพนักงาน  มีชีวิต
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น   
           2.  ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมการใช้จ่าย
ให้เหมาะสมคล้องกับรายได้ท่ีได้รับ   มีเงินออมในอนาคต 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 สุขใจ นํ้าผุดกล่าวไว้ว่า การบริหารการเงินบุคคล มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลายส่ิง
เป็นต้นว่า  อาชีพ (Career Choice ) รายได้ ( Income ) และวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล ( Life Style ) ฯลฯ 

 โดยการเลือกอาชีพ ( Career Choice ) รายได้ ( Income ) ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดวิธีการ
ดําเนินชีวิตของบุคคล ( Life Style ) ผู้ท่ีมีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีหรูหราและ
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สะดวกสบายได้มากกว่าผู้รายได้น้อย และเช่นเดียวกันเขาก็ย่อมท่ีจะสามารถกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ของต้น
ให้สูงกว่าได้ด้วย 

 แต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้และความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการกําหนดเป้าหมายทางการ
เงิน ของตนไว้ ซึ่งการต้ังเป้าหมายน้ีให้กําหนดในระดับท่ีเหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทําได้ และจะบรรลุผล
สําเร็จตามท่ีวางไว้ การกําหนดเป้าหมายทางการเงินน้ันควรมีการกําหนดท้ังเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

พายัพ  ขาวเหลือง (2548) ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยช่วงอายุบุคคลกับการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลโดยพิจารณาถึงรายได้และภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลไว้ 3 ช่วงแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันดังนี้คือ 
 ช่วงท่ี 1 :  วัยศึกษา คือ ช่วงอายุ 1- 20 ปี เป็นช่วงการศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เป็น
วัยท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยทํางาน เป็นวัยท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นภาระพ่อ-แม่ 
หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ช่วงท่ี 2 :  วัยทํางาน คือ ช่วงอายุ 20-60 ปี วัยนี้จะมีรายได้ รายได้จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานและ
ประสบการณ์ในการทํางาน ช่วงวัยน้ียังถือเป็นวัยสร้างครอบครัวใหม่  

ช่วงท่ี 3 : วัยเกษียณ  คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป วัยนี้รายได้จะลดลงเนื่องจากเกษียณ 
จากการทํางาน รายได้ท่ีมีอาจเป็นบํานาญ บําเหน็จ เงินสะสมทรัพย์ เงินประกันชีวิต หรือรายได้จากเงินออมและ
เงินลงทุนต่าง ๆภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองในด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการพักผ่อน ถ้าวางแผน
การเงินท่ีดีจะทําให้การใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างสุขสบาย 
 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จันทร์เพ็ญ  บุญฉาย  (2552) ศึกษาเร่ือง  “การจัดการการเงินส่วนบุคคล :  กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพ” โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 512 คน 
ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยทํางานส่วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับ
รายได้ประจําเพ่ือการใช้จ่ายในด้านความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มี
ความรู้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน  และสามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 
ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจัดทํางบประมาณรายรับ - รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1-
2 ปีและเม่ือเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือกว่าร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้
จ่ายก็มักจะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง เร่ืองวินัยด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินัยด้าน
การเงิน- รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ความคิดเห็นว่าวิธีการจัดการการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือน และมีวัยใน
การออม  

กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การจัดทางงบการเงินส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพทางการ
เงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมั่งค่ังใช้บอกว่าบุคคลอยู่ ณ  ท่ีใดใน
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ปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้บอกว่ากําลังจะไปท่ีใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการเดินทางปกติท่ัวไปที่ต้องรู้ เป้าหมายหรือ
จุดหมายท่ีกําลังจะไปในท่ีน้ีหมายถึง "เป้าหมายชีวิต"โดย "เป้าหมายในชีวิต" หมายถึง สภาพหรือเหตุการณ์ท่ี
บุคคลต้องการให้เกดิขึ้นในชีวิตในอนาคต เช่นอยากเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินใช้พอเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพ
ใจท่ีดี ลูกๆ จบการศึกษาดี มีงานทํา  มีครอบครัวท่ีดี มีทรัพย์สมบัติตกทอดให้ลูกหลาน  เป็นต้น ซ่ึงคนส่วนใหญ่
มักจะมีความฝันอยากบรรลุเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆ อย่างนี้แม้ว่ารายละเอียดของวิธีการไปสู่เป้าหมายของแต่ละ
คนอาจจะแตกต่างกัน เช่น  บางคนใช้วิธีทางธุรกิจ บางคนใช้วิธีการทํางานเป็นพนักงานมืออาชีพในองค์กร เป็น
ต้น 

กาญจนา หงษ์ทอง (2551) กล่าวว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะเป็นตัวกําหนดทิศทาง และการ
ตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีต้องการได้หากบุคคลใดเร่ิมต้นทําการวางแผน
ทางการเงินเร็ว มีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย และสมํ่าเสมอแล้ว บุคคลน้ันก็จะเข้าใกล้ความมีอิสรภาพทางการเงิน
ได้มากขึ้น แผนการเงินหลักๆท่ีสําคัญ ท่ีควรวางแผนเริ่มปฏิบัติ 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับประชากรท่ีเป็นพนักงานบริษัท พระราม 7  กรุ๊ป จํากัด    

2.   ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามในวันท่ี 8 พฤษภาคม-22 พฤษภาคม  2562 เวลา 8.30 – 17.30 น.  เมื่อ
แจกแบบสอบถามตามจํานวนแล้ว ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง คัดแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์
นับจํานวนและทําการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนท่ีต้องการ 
 3   นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
1. ข้อมูลในส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  (  
Frequeccy ) และหาค่าร้อยละ ( Percentage ) 

2.   ข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน 
บุคคลของพนักงานบริษัทพระราม 7 กรุ๊ป จํากัด ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  ( Frequeccy ) 
และหาค่าร้อยละ ( Percentage )  

3.    ข้อมูลในส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด   ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย 
( Mean )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
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วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วน 
บุคคลโดยใช้แบบทดสอบที  t-test  และ F-test    หากพบว่ามีความแตกต่างจะการเปรียบเทียบเชิงซ้อน  โดย
วิธี  Fisher’s Least – Significant Different (LSD ) 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจํานวน 95  คน  

คิดเป็นร้อยละ 59.40    มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน  55 คิดเป็นร้อยละ 34.4  สถานภาพโสด จํานวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1    มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  89 คิดเป็นร้อยละ  55.6  และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001- 30,000  บาท จํานวน  61 คิดเป็นร้อยละ 38.1   

2.ข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามมีช่องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบการ
วางแผนด้วยตนเอง จํานวน 91  คิดเป็นร้อยละ  56.9  วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
ควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป จํานวน   80  คิดเป็นร้อยละ  50.0    
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5  ปี 
)  จํานวน 67 คิดเป็นร้อยละ  41.9    รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเน้นท่ีการสร้างความม่ังค่ัง
หรืออิสรภาพทางการเงิน จํานวน 88 คิดเป็นร้อยละ  55.0   และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลคือคนในครอบครัวจํานวน 87  คิดเป็นร้อยละ  54.4   

3. ปัจจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 

  3.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมากท่ีสุด  คือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.59   รองลงมาคือบทความ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินจากนิตยสาร  วารสาร  และหนังสือพิมพ์  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24    
  3.2  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากท่ีสุด  คือแนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลพื้นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย  3.28  รองลงมาคือกระบวนการในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.37   
  3.3  ภาวะทางเศรษฐกิจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมากท่ีสุดคือ อัตราเงินเฟ้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ย  3.33  รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.36     
  3.4  ปัจจัยอ่ืน ๆ ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากท่ีสุดคือ  สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
โดยมีค่าเฉลี่ย  3.35  รองลงมาคือ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน  โดยมีค่าเฉลี่ย  
3.43  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป  
จํากัด  “สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 20,001-30,000 บาท  ซ่ึงเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกัน  กับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการการเงินส่วนบุคคล : 
กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร”   ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท 

2. พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด   
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกัน
ไม่ให้มีภาระหน้ีสินท่ีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา  หงส์ทอง (2551) ท่ีได้กล่าวถึง แผนการบริหารหนี้ว่า เป็น
แผนท่ีบุคคลจําเป็นท่ีจะต้องทําเพื่อควบคุมภาระหน้ีสินไม่ให้มาก โดยต้องรู้จักใช้จ่ายควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น 
และทําการจัดลําดับความสําคัญของหน้ีท่ีต้องเร่งชําระก่อนหลัง 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี 

1. จากการวิจัยพบว่า    คนส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอยู่ในช่วง 
รายได้ 20,001-30,000 บาท   โดยควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินกับพนักงานให้
มากขึ้น เพื่อให้พนักงานท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 20,000 รู้จักออมเงิน 

2. จากการวิจัยพบว่า  คนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนการเงินเพ่ือ 
ควบคุมหน้ีสินไม่ให้มากเกินไป  จึงเห็นได้ว่าพนักงานยังไม่มีความรู้ในด้านวิธีการวางแผนการเงิน ดังน้ันบริษัทควร
มีการส่งเสริมและให้พนักงานรู้จักวางแผนการเงินมากขึ้น   

 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษา “อิทธิพลท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท 
พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด” เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาถึงความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน และผลประโยชน์
ของการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีการควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะการรายได้ เพื่อให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีเงินเงินออมเพื่อใช้ในยามจําเป็นในอนาคต    
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