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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามส่วนต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยใน
การวางแผนทางการเงิน ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน และส่วนที่ 4 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาตร์ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูล
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่เชิงอนุมานประกอบด้วย Independent 
samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple comparisons) โดยใช้วิธี Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตร/ีเทียบเท่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
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ปัจจัยในการวางแผนทางการเงินผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วน
บุคคลในการวางแผนด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทั้งก่อนและหลังการเกษียณ มีกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผน ระยะยาว(ระยะเวลามากกว่า 5 
ปี) มีรูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อเน้นความมั่นคงทางการเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นตนเอง 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ และด้านปัจจัย

อ่ืนๆ พบว่า ระดับความส าคัญในด้านปัจจัยอ่ืนๆ โดยรวมมีความส าคัญมาก (  ̅ = 3.79, S.D. = 0.91), ด้าน

ภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวมมีความส าคัญมาก (  ̅ = 3.55, S.D. = 0.91), ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีความส าคัญมาก (  ̅ = 3.55, S.D. = 0.87) และด้านการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.17, S.D. = 1.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนทางการเงิน 

 
ABSTRACT 
 This research aims to study factors influencing personal financial planning of 
people in Samut Prakan Province By categorizing the following sections: Part 1 Personal 
factors Part 2 Financial planning factors Part 3 Factors influencing financial planning and 
Part 4 Comparison of differences between personal factors and factors Influence on 
financial planning Classified by population characteristics The tools used in the research 
are questionnaires. Statistics used in data analysis are frequency data, percentage values, 
mean, standard deviation. Inferential statistics include Independent samples t-test, One-
way ANOVA and Multiple comparisons using Fisher's Least - Significant Different (LSD). 
 Most respondents are female. Most of them are under 30 years old. Single 
status, education level, bachelor's degree / equivalent, bachelor's degree with an average 
monthly income of 20,000 baht or more and a private company employe
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Factors influencing financial planning consist of 4 aspects: information awareness 
Knowledge and understanding in personal financial planning Economic conditions And 
other factors found that the level of importance in other factors Overall is very important   

(  ̅ = 3.79, S.D. = 0.91) economic conditions Overall is very important (  ̅ = 3.55, S.D. = 
0.91) in terms of knowledge and understanding of personal financial planning. Overall, it is 

very important ( ̅ = 3.55, S.D. = 0.87) and the information perception. At a moderate level 

(  ̅ = 3.17, S.D. = 1.01) with statistical significance at 0.05 
 
Keywords: financial planning 
 

บทน า 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการจัดการทางการเงินที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิต การด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะท าอย่างไรเพื่ อให้มีเงิน
ส ารองเก็บไว้ส าหรับอนาคตหรือสามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มี
เงินใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินออมส าหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยในการออม
เท่านั้น แต่ยังต้องมีแผนการลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้
เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเอง ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินที่มีไม่
สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้  
 นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะชะล่าใจและมั่นใจมากเกินไปในฐานะและความมั่งคั่งที่ตนเองมี
อยู่ท าให้ไม่สนใจที่จะวางแผนทางการเงินโดยคิดว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยขึ้น ดังนั้นเมื่อคิดว่า
ตนเองรวยอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าการวางแผนทางการเงิน ท าให้เกิดความประมาทไม่ระมัดระวังและ
อาจน ามาซึ่งความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินท าให้ความมั่งคั่งลดลงและอีกหลายคนที่มอง
ว่าเร่ืองการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากไม่อยากจะนึกถึงและท าตาม แต่ถ้ายิ่งไม่คิดถึงอนาคตก็จะยิ่ง
ยุ่งยากเมื่อเจออุปสรรคก็ตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยน าทางให้บุคคลไปสู่จุดหมาย
ได้อย่างไม่หลงทาง ดังนั้นถ้ายิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้ถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้น 
 การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน และจะยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนของชีวิตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารและสิ่งจ าเป็นต่างๆต่อการด ารงชีพมีราคาแพง
ขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลับลดต่ าลง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทาง
สังคมที่คนมีระดับการศึกษาสูงขึ้นใช้ระยะเวลาในการเรียนมากขึ้น ท าให้มีระยะเวลาเก็บเงินลดลง ท าให้ทุก
คนต้องหันมาให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินมากข้ึน 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการวางแผนทางการเงินนั้นจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้าม จึงเป็นเหตุให้
ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด

สมุทรปราการ 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด

สมุทรปราการ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมทุรปราการ ที่
แตกต่างกัน 

2. ช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล วัตถปุระสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล กรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจงัหวัดสมุทรปราการ ที่แตกตา่งกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาส ารวจตามขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหาที่ท าการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งท าการศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ” 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ ประชากรที่ อยู่ ในจั งหวัด
สมุทรปราการ ในเขตต าบล บางเมือง จ านวน 101,232 คน   
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั่วไปที่อยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ ในเขตต าบล บางเมือง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เพื่อใช้ในการศึกษา
วิจัย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การวางแผนทางการเงินท าให้รู้ถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง 
2. การวางแผนทางการเงินชว่ยลดรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 
3. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท าให้มีรายได้เพิ่มจากการออม การวางแผนทางการเงินท าให้

สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตได้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา 
เฉพาะกลุ่มวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวัยท างานในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 512 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยท างานส่วนใหญ่
มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจ าเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและ ออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจัดท า
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปี และ เมื่อเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือ
กว่าร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้จ่ายก็มักจะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง เรื่องวินัย
ด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินัยด้านการเงินโดยเมื่อเปรียบเทียบรายได้ และรายจ่าย 
พบว่ามีรายได้กับรายจ่ายในระดับพอๆ กัน กรณีเมื่อทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ซึ่ง สอดคล้องกันในทุกระดับของรายได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.8 วางแผน
เปอร์เซ็นต์การออมอยู่ ในช่วง 6 – 10% ของรายได้ ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้นๆ การ
เสนอแนะ วิธีการจัดการการเงินของกลุ่มวัยท างานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแก้ปัญหากรณี
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และการ
จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า วิธีการจัดการ
การเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน และมีวินัยในการออม 
 
 กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
จ านวนท่ากันคือ 75 คนซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 10,001-15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  
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ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้าน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน  
ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการรับรู้
ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการวางแผนทางการเงิน มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านปัจจัยอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
 สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า การศึกษาครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และเงินเดือน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในที่ท างาน ได้แก่ การเลียนแบบเพื่อร่วมงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลของสื่อ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.31 -0.69 และค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไคว์สแควก าลังสอง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ( Stepwise multiple 
regression analysis ) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 
เรียงล าดับด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 0.556 ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่ท างาน 0.295 และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม 0.120 3. ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์การจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.627 และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.393 
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 ทรายทอง เลิศเปียง (2557) ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี” พบว่า การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  ประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 130 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ในภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ได้โดยพฤติกรรมการใช้เงินทางด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้วยนันทนาการและกิจกรรมทางสังคม ส าหรับด้านความจ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2. ผลการศึกษาการ
วางแผนการใช้เงินส่วนบุคคล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ
ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านการวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงานอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการออมเงิน ด้านจัดสรรเวลาเพื่อหาความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน และด้านการบริหารภาระ
หนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผลของบันบัญชีส่วนบุคคล พบว่าในระยะเวลา 1 เดือน รายรับส่วนใหญ่มา
จาก รับเงินจากผู้ปกครอง อันดับสองมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  และรายได้มาจากการท างานพิเศษ
มาเป็นอันดับสุดท้าย รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับยานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าของใช้ และค่ารักษาพยาบาล ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาของ
รายรับ จ านวน 100 บาทมีรายจ่ายร้อยละ 95.20 คงเหลือเงินออมร้อยละ 4.80 
 
 นันทิดา วัฒนประภา (2559) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยในการวางแผนการเงินที่มีต่อความ
คุ้มค่าในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง” 
ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าในการลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง และเพศ ต าแหน่งการท างาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง ส่วนการวางแผนการเงินแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าใน
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง พบว่า การ
วางแผนการเงินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การซื้อประกันชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุน
รวม มีผลต่อการรับรู้ความาคุ้มค่าในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 สถาพร อ านา (2560) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ” ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 48 คน เพศชาย 32 คน อายุระหว่าง 20 -50 ปีขึ้นไป 
สถานะภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000  บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000-
20,000 บาท การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีความจ าเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณา
ตามหัวข้อแล้วมีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุที่ท าให้การวางแผนทางการเงินไม่ประสบผลส าเร็จปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการในเขตต าบล บางเมือง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 
101,232 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการในเขตต าบล บาง
เมือง มีจ านวนทั้งหมด 400 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ แบ่งออกเป็นส่วนๆดังนี้ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพซึ่งลักษณะของค าตอบหลายตัวเลือกและเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งลักษณะของค าถามที่ใช่เปน็ค าถามปลายปดิ (Closed-ended 
Questions) แบบลิเคิร์ต (Likert Scale) และมีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ไว้ 5 ระดับระดับความส าคัญมากที่สุด, 
ระดับความส าคัญมาก, ระดับความส าคัญปานกลาง, ระดับความส าคัญน้อย และระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็น
ค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก จ านวน 5 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ โดยมาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชาชนทั่วไปที่อยู่ใน
สมุทรปราการในเขตต าบล บางเมือง โดยการแจกแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 400 คน จากนั้นท า
การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ แล้วน าไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากหนังสือ วารสาร ต ารา
วิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต ที่มีความเกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติส าหรับการวิจัยดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยต้อง

ให้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์เพื่อต้องการอธิบายถึงคุณลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดย
แปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปที่เข้าใจและแปลผลให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

1.1  ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรและการกระจายของข้อมูล 

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) การน าเสนอข้อมูลโดยใช้ร้อยละ เพื่อที่จะบอกว่าในจ านวน
ตัวอย่างที่น ามาศึกษานั้นในแต่ละกลุ่มกับจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 ค่า
ร้อยละที่มีค่าสูงจะดี 

1.3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เป็นแนวทางการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล
ทั้งหมดที่นิยมใช้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของข้อมูลหาได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงจะดีกว่า 

1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. เป็นการวัดการกระจายของ
ข้อมูลว่าเป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics Analysis) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ การทดสอบ
แบบ (t- test f-test)  

2.1 การทดสอบ t-test จะท าการทดสอบหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม ที่ไม่เก่ียวข้องกัน (Independent Sample) ที่ระดับนัยส าคัญ α = 0.05  
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( one-way ANOVA) เป็นการทดสอบ

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส าคัญ  α 
= 0.05 

2.3 การวิเคราะห์ทดสอบ LSD (Least Significant Difference Test) เป็นการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference Test; LSD) เมื่อผลการทดสอบ
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ค่าเฉลี่ยโดย one-way ANOVA มีความแตกต่าง แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคู่ โดยวิธี LSD 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุต่ า
กว่า 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
20,000 บาทขึ้นไป และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ช่องทางในการ
จัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการจัดท าแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลในการวางแผนด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งก่อนและหลังการเกษียณ มีกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผน ระยะยาว
(ระยะเวลามากกว่า 5 ปี) มีรูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อเน้นความมั่นคงทางการเงิน บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นตนเอง 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะ

ทางเศรษฐกิจ และด้านปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า ระดับความส าคัญในด้านปัจจัยอ่ืนๆ โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   

= 3.79, S.D. = 0.91), ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   = 3.55, S.D. = 0.91), ด้าน

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   = 3.55, S.D. = 

0.87) และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( x   = 3.17, S.D. = 1.01) 
ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน

ทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ใช้การทดสอบ ( t-test) 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ใช้การทดสอบ (F-test) โดยทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเพศต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 2. เมื่อเปรียบเทียบตามอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. เมื่อเปรียบเทียบตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6. เมื่อเปรียบเทียบตามอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัย อภิปรายได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี/
เทียบเท่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีทั้ง
เพศชายและเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลในการวางแผนด้วย
ตนเอง มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งก่อนและหลังการ
เกษียณ มีกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในการวางแผน ระยะยาว(ระยะเวลามากกว่า 5 ปี) มีรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเน้นความมั่นคงทางการเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา หงส์ทอง (2551) ที่ได้กล่าวถึง แผนการบริหาร
หนี้ว่า เป็นแผนที่บุคคลจ าเป็นที่จะต้องท าเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สิน โดยต้องรู้จักใช้จ่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็น และท าการจัดล าดับความส าคัญของหนี้ที่ต้องเร่งช าระก่อนหลัง 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับความส าคัญในด้านปัจจัยอ่ืนๆ โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   = 3.79, 

S.D. = 0.91) ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   = 3.55, S.D. = 0.91) ด้านความรู้
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ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีความส าคัญมาก ( x   = 3.55, S.D. = 0.87) 

และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( x   = 3.17, S.D. = 1.01) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิรินุช อินละคร (2548) ที่ได้กล่าวถึง กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 5 ขั้นตอนว่า 
ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้น บุคคลจะต้องท าการประเมินสถานะการเงินของตนเองในขณะนั้น
ก่อนแล้วจึงท าการก าหนดเป้าหมายทางการเงินและแนวทางที่จะต้องปฏิบัติ ท าการก าหนดทางเลือกและ
ประเมินทางเลือก ซึ่งการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ก าหนดได้ นั้นบุคคล จะต้องพิจารณาภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และพิจารณา ความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละทางเลือกด้วยโดยบุคคลจ าเป็นต้องค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆและท าการพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้วท าการสร้างแผนการเงินจากทางเลือกนั้น และ
ท าการปฏิบัติตามแผนการเงิน แต่แผนการเงินส่วนบุคคลนั่นเป็นขั้นตอนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นบุคคลจึงควรท า
การปรับปรุงแผนอยู่เสมอ 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ จากกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าเพศต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พบว่าอายุที่แตกต่างกันมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีปจัจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบตามอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักวิจัยเอแบคโพลล์ ( 2552)ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการติดตาม 160 
ข่าวสาร ของ New Gen หรือ คนรุ่นใหม่ที่มีเงิน กับการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
โดยส ารวจจากตัวอย่างผู้มีรายได้ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อายุระหว่าง 30 – 49 ปีว่า ประชากรกลุ่ม
รายได้สูงส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใชจ้่ายเงินอย่างรัดกุม และมีความระมัดระวังในการใช้เงินมากข้ึน โดยส่วน
ใหญ่จะมีรูปแบบในการออมด้วยการฝากเงินกับธนาคาร และประกอบกับการที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการ
ลงทุนประเภทอ่ืนอย่างเพียงพอ ท าให้ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืนอาชีพ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี(มหาชน) (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ในเรื่องแผน การในวัยเกษียณอายุ หัวข้อการก าหนดจ านวนเงินทุนที่
สามารถหาได้ในอนาคตว่า อาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตที่ต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 วิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในด้านต่างๆ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 จาการวิจัยพบว่าด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในเขต บางเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ น้อยที่สุด เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมที่จะศึกษาด้วยตนเอง การวางแผนก็นิยม
วางแผนทางการเงินด้วยตัวเอง จึงไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ควรให้มีการจัดอบรม หรือ
แนะแนวแนวทางในทางการรับรู้ข่าวสาร 
 จากการวิจัยพบว่าด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านภาวะทาง
เศรษฐกิจ เป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในเขต บางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เท่าเทียมกัน เพราะว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินด้วยตัวเองเป็นสว่นมาก เพราะสภาวะเศรษฐกิจ
เป็นตัวก าหนดให้ประชาชนเข้าใจในการวางแผนทางการเงินในทุกๆวัน 
 จากการวิจัยพบว่าด้านปัจจัยอ่ืนๆ เป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในเขต บางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ มาก เพราะว่าประชาชนให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ว่าจะด าเนิน
ไปในทิศทางไหน จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์ทางภาษี Lifestyle วิถีการด าเนินชีวิต ส่งผลให้
ประชาชนให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับในด้านต่างๆ 
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