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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (3) เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ก า ร ว า ง แผนทา ง ก า ร เ งิ น ขอ ง บุ ค ล าก ร สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบว่าสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่องทางการวางแผนทางการเงิน และปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่องทางการวางแผนทาง
การเงิน วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลา รวมทั้งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน 
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ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ก า ร ว า ง แผนทา งก า ร เ งิ น ส่ ว นบุ ค คลขอ งบุ ค ล า ก ร สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบว่าการรับรู้ข่าวสารปัจจัยความรู้การวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่องทางในการจัดทําแผนทางการเงิน ปัจจัยด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านวัตถุประสงค์การ
วางแผนทางการเงิน และรูปแบบการวางแผนทางการ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านวัตถุประสงค์การวางแผนทางการเงิน และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

คําสําคัญ : การเงินส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน 
 
ABSTRACT 

 The objective of this research is (1) To study personal factors of the state enterprise 
policy office personnel. (2) To study personal financial planning of the state enterprise 
policy office personnel. (3) To compare personal financial planning of the state enterprise 
policy office personnel. 

 Factors influencing personal financial planning of the state policy office personnel 
found that the status influence on the personal financial planning of the sample in terms 
of people who influence on financial planning. Education level influence on personal 
financial planning of the sample in terms of financial planning method. And the average 
monthly income influence on the personal financial planning of the sample in terms of 
financial planning method, objectives, period of time, including individuals that influence 
on financial planning. 

 Factors influencing personal financial planning of the state enterprise policy office 
personnel found that acknowledgment about financial planning factors influence on 
personal financial planning of the sample in terms of financial planning method. Economic 
condition factors influence on personal financial planning of the sample in terms of 
financial planning objectives. And financial planning method influence on personal financial 
planning of the sample in terms of financial planning objectives and financial planning 
method. 

Key words: Personal Finance, factors of personal financial planning 
 
 



 
 

3 
 

บทนํา 

 การดําเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน รายได้ และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะทําอย่างไรเพื่อให้มีเงินสํารองเก็บไว้สําหรับอนาคต
หรือสามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงิน
ออมสําหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยในการออมเท่านั้น แต่ยังต้องมีแผนการ
ลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเอง ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทรัพย์สินที่มีไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ 

 นอกจากน้ันคนส่วนใหญ่ก็มักจะชะล่าใจและมั่นใจมากเกินไปในฐานะและความมั่งค่ังที่ตนเองมีอยู่
ทําให้ไม่สนใจที่จะวางแผนทางการเงิน โดยคิดว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยขึ้น ดังนั้นเมื่อคิดว่า
ตนเองรวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําการวางแผนทางการเงิน ทําให้เกิดความประมาทไม่ระมัดระวัง และ
อาจนํามาซึ่งความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินทําให้ความมั่งค่ังลดลง และอีกหลายคนที่
มองว่า เรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่อยากจะนึกถึงและทําตาม แต่ถ้ายิ่งไม่คิดถึงอนาคตก็
จะยิ่งยุ่งยาก เมื่อเจออุปสรรคก็ตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยนําทางให้บุคคลไปสู่
จุดหมายได้อย่างไม่หลงทาง ดังนั้นถ้ายิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็จะทําให้ถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้น 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวางแผนทางการเงินนั้นจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรจะ
มองข้าม นั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยตั้งใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 2 .  เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการ เ งิน ส่วน บุคคลของ บุคลากร สํานัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตเนื้อหาที่ทําการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากรก ลุ่ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการ ศึกษาครั้ ง นี้  คือ  บุ คลากรที่ อยู่ ใ น สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่อยู่ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 144 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร
ทั้งหมด 

 3. ตัวแปรที่ทําการศึกษา  
 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกได้ดังนี้ 
              3.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย ประเภท
บุคลากร 

              3.2 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ช่องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 3 .3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านภาวะทางเศรษฐกิจ 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน 
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  2. พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2. ทําให้มีข้อมูลในการใช้ประเมินพฤติกรรมและศักยภาพของผู้ออมเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนทางการเงิน 

3. ทําให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ดีช่วยให้บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 สุขใจ น้ําผุด (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเงินบุคคล มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับหลายส่ิงเป็นต้น อาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) และวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล (Life 
Style) ฯลฯโดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดวิถี
การดําเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ยอมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหรา และ
สะดวกสบายได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย และเช่นเดียวกันเขาก็ยอมที่จะสามารถกําหนดเป้าหมายทางการเงิน 
(Financial Goals) ของตนให้สูงกว่าได้ด้วยแต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้และความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามก็
ควรจะมีการกําหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนไว้ ซึ่งการตั้งเป้าหมายนี้ให้กําหนดใน
ระดับที่เหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทําได้   

 ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมายทางการเงินอาจกําหนดตามระยะเวลา ได้แก่ 
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดังนี้ 

 เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่บุคคลสามารถทํา
ให้สําเร็จได้ภายในระยะเวลาส้ันๆ นั้นคือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนนี้ต้องการซ้ือเครื่องปรับอากาศ ต้องการเก็บ
เงินไปเที่ยวต่างจังหวัด 

 เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่บุคคลต้องการใน 
5 – 20 ปี ข้างหน้า หรือเป็นเป้าหมายที่บุคคลต้องใช้เวลานานในการสะสมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 
ต้องการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ต้องการเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาบุตรในอนาคต เป้าหมายระยะยาวอาจมี
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การเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะเปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจรวมทั้งการเปล่ียนแปลงความต้องการของบุคคลเอง เช่น บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะซื้อบ้านเด่ียว
ราคา 2 ล้านบาทในอีก 5 ปี ข้างหน้า เมื่อเวลาผ่านไปภาวะเศรษฐกิจตกต่ําลงทําให้บุคคลมีรายได้น้อยลง 
ดังน้ันบุคคลอาจจะเปล่ียนเป้าหมายจากบ้านที่มีราคา 2 ล้านเป็นบ้านที่มีราคาต่ํากว่า 

 กาญจนา หงษ์ทอง (2551) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะเป็นตัวกําหนดทิศทาง 
และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้หากบุคคลใดเริ่มต้น
ทําการวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย และสม่ําเสมอแล้ว บุคคลนั้นก็จะเข้าใกล้ความมี
อิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้น แผนการเงินหลักๆที่สําคัญ ที่ควรวางแผนเริ่มปฏิบัติ มีดังนี้ 

 1. แผนการออม บุคคลควรทําการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านที่มีมากกว่าการฝากธนาคาร 
ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร สลาก สหกรณ์ แล้วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด 

 2. แผนการลงทุนคือ เลือกลงทุนในช่องทางที่มีความเส่ียงในระดับที่รับได้ แล้วศึกษาข้อดีข้อเสียของ
การลงทุนนั้นอย่างรอบด้าน 

 3. แผนการบริหารหนี้แผนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อปลดเปล้ืองภาระหน้ีสินต้องหยุดสร้างหน้ี
ก้อนใหม่หรืออย่าสร้างหน้ีเพิ่ม สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักใช้จ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 

 4. แผนบริหารความเส่ียง ไม่มีใครสามารถป้องกันความเส่ียงทุกๆอย่างที่จะต้องเผชิญในชีวิตได้ แต่ก็
มีหนทางที่จะสามารถป้องกันความเส่ียงทางการเงินได้ 

 5. แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยี และความเจริญกาวหน้าทางการแพทย์ ทําให้มีการคาดการณ์ว่าใน
อนาคต อายุเฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก ทําให้บุคคลต้องวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เป็นการ
รับมือกับช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้น 

 6. วางแผนภาษีอากร มีผู้มีรายได้จํานวนมาก วางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลังจากที่พบว่า ส่วน
ใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอันควรหากบุคคลทําการวางแผนไว้เป็นอย่างดีก็จะพบว่าสามารถช่วยประหยัดภาษี
ได้เยอะในแต่ละปี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553:บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป จํานวน 
150 ตัวอย่าง เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิธีการทดสอบทางสถิติ โดยใช้ร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
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 สนทยา และดวงใจ เขมวิรัตน์ (25561:บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา 4 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ตําแหน่งทางวิชาการ และเงินเดือน ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ ภาระ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในที่ทํางาน ได้แก่ การเลียนแบบเพื่อนร่วมงาน ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลของส่ือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากร จํานวน 334 
คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบ
ภามการจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 16 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้อ ตั้งแต่ 0.31 – 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
ม า ต ร ฐ า น  ค่ า ไ ด้ กํ า ลั ง ส อ ง  แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ แ บ บ ขั้ น ต อ น 
(Stepwisemultipleregressionanalysis) 

 สุพานี โสพร (2548:บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากร
สาย ง ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์ โดยทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย ง ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรงคนงาน คนสวน ช่างทั่วไป หรือผู้ให้บริการ
แรงงานทั่วไปตามแต่ที่หน่วยงานมอบหมาย ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และบางส่วนได้รับสวัสดิการให้พักอาศัย
ในหอพักเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลให้ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาว่า บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสนี้ 

 จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552:บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยทํางาน
ส่วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจําเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน และ
สามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มี
การจัดทํางบประมาณรายรับ –รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ป ีและเมื่อเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงิน
เหลือกว่าร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้จ่ายก็มักจะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง 
เรื่องวินัยด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินัยด้านการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายได้ 
และรายจ่าย พบวามีรายได้กับรายจ่ายในระดับพอๆ กัน กรณีเมื่อทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลง ซึ่งสอดคล้องกันในทุกระดับของรายได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.8 วางแผน
เปอร์เซ็นต์การออมอยู่ในช่วง 6 – 10% ของรายได้ ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะส้ันๆ การ
เสนอแนะวิธีการจัดการการเงินของกลุ่มวัยทํางานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแก้ปัญหากรณี
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงรองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้และการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการจัดการการเงิน
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ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จําเป็น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือน และมี
วินัยในการออม 

 อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล , วรางคณา อดิศรประเสริฐ , ศุภิณญา ญาณสมบูนณ์ (2554:บทคัดย่อ) ได้ทํา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ได้ทําการศึกษาประชากรผู้สูงอายุที่
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมและการใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่อยู่ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 144 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร
ทั้งหมด 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสํานักสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 223 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคลากรท้ังหมด จากที่ทราบจํานวนประชากรทําให้สามารถทราบตัวอย่างโดยอาศัย สูตร 
Yamaneที่ระดับค่าความคลาดเคล่ือนได้ 5% 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลขึ้นโดยใช้
แนวทางการจัดทําแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูล และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และหน่วยงานหรือสายงาน โดยลักษณะคําถามที่ใช้จะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-
endedQuestions) ซึ่งเป็นคําถามที่มีคําตอบให้เลือก 2 ทาง (DiehotomousQuestions) จํานวน 1 ข้อ 
และคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (MultipleChoiceQuestions) จํานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 6  ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
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บุคลากร โดยลักษณะคําถามที่ใช้จะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-endedQuestions) ซึ่งเป็นคําถามที่มี
หลายคําตอบให้เลือก (MultipleChoiceQuestions) จํานวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งลักษณะคําถามที่ใช้จะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-
endedQuestions) แบบลิเคิร์ต (LikertSeale) โดยจะใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัดอันตรภาค หรือช่วง 
(Interval) และมีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

1 – 30 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

1. ข้อมูลในส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และหน่วยงานหรือสายงาน ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทําการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 

 3. ข้อมูลในส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทําการวิเคราะห์ โดยการใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ การทดสอบแบบ t-teat โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 
way ANOVA)หากพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparisons)โดยใช้วิธี
Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีจํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 เป็นผู้ที่มีอายุ 20 
– 30 ปี มีจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 สถานภาพโสด จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 10,000 – 
20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ จํานวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทําการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง จํานวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งก่อนและหลังเกษียณ จํานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.7 กรอบระยะเวลาที่ท่านได้กําหนดไว้ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นระยะกลาง 
(ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีรูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยเน้นความม่ันคงทางการเงิน จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และบุคคลที่มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ตนเอง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่ามีอิทธิพลในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.3349 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกตอบในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8588 รองลงมาเป็นด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งมีอิทธิพลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1227 และน้อย
ที่สุด คือ ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.0231 

 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีอิทธิพลในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1227 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.24 รองลงมา คือ เรื่องบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทางการเงินจากนิตยสาร 
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วารสาร และหนังสือพิมพ์มีอิทธิพลในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 และน้อยที่สุด คือ การเข้ารับการ
อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินจากองค์กรต่างๆ มีอิทธิพลในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.02 

 ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีอิทธิพลในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.8588 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องหลักในการ
นําแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัติว่ามีอิทธิพลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ เรื่อง
กระบวนการในการวางแผนทางกาเงินส่วนบุคคลมีอิทธิพลในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และน้อยที่สุด 
คือ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 

 ด้านภาวะทางเศรษฐกิจเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีอิทธิพลในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0231 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่อง
อัตราเงินเฟ้อว่ามีอิทธิพลในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13 รองลงมา คือ เรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกมี
อิทธิพลในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.01 และน้อยที่สุด คือ เรื่องอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีอิทธิพล
ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 95 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของจันทร์เพ็ญ บุญ
ฉาย (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จะมีเพศชายและเพศหญิง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทําการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเอง โดยมีกรอบระยะเวลาที่ท่านได้
กําหนดไว้ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) มี
รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยเน้นความมั่นคงทางการเงิน และบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา หงส์ทอง (2551) ที่ได้กล่าวถึง 
แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยี และความเจริญกาวหน้าทางการแพทย์ ทําให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคต อายุ
เฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก ทําให้บุคคลต้องวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เป็นการรับมือกับช่วง
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ชีวิตที่ยาวขึ้น ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้น เนื่องจากชีวิตในช่วงนี้ จะไม่มีรายได้ประจําที่เคยได้รับ สุขภาพร่างกายก็
เริ่มถดถอยลง ทําให้ต้องมีเงินจํานวนมากไว้ใช้จ่ายตอนแก่ จึงต้องมีการวางแผนที่จะมีเงินเพื่อเตรียมไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลในยามแก่ชราหรือในยามที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอกจากนี้การกําหนด
จํานวนเงินทุนในอนาคต บุคคลควรทราบระยะเวลาก่อนที่จะถึงกําหนดเกษียณอายุ เพื่อกําหนดเงินออม
สะสมได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตที่ต่างกัน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่ามีอิทธิพลในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในด้านการรบัรูข้อ้มลู
ข่าวสารในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใน
ระดับมาก และด้านภาวะทางเศรษฐกิจกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในด้านภาวะทางเศรษฐกิจใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรินุช อินละคร (2548) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 5 ขั้นตอน ว่าในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลน้ัน บุคคลจะต้องทําการประเมิน
สถานะการเงินของตนเองใน ขณะนั้นก่อนแล้วจึงทําการกําหนดเป้าหมายทางการเงิน และแนวทางที่จะต้อง
ปฏิบัติ ทําการกําหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก ซึ่งการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กําหนด
ได้นั้น บุคคลจะต้องพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และพิจารณาความเส่ียงต่างๆ ในแต่ละทางเลือกด้วย โดย
บุคคลจําเป็นต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และทําการพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้วทําการสร้าง
แผนการเงินจากทางเลือกนั้น และทําการปฏิบัติตามแผนการเงิน แต่แผนการเงินส่วนบุคคลนั่นเป็นขั้นตอนที่
ไม่มีที่ส้ินสุด ดังนั้นบุคคลจึงควรทําการปรับปรุงแผนอยู่เสมอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสถานะ
ทางการเงินของบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 1. อายุกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุต่างกัน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แตกต่างกัน 
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 2. ระดับการศึกษากับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาต่างกัน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ แตกต่างกัน 

 3. รายได้เฉล่ียต่อเดือนกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

  1. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นการวางแผนกระตุ้นความกระหนักรู้ถึงการวางแผนทาง
การเงิน ควรมรการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งข่าวสารในไลน์กรุ๊ป การทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามทางเดิน ป้ายรณรงค์ในจุดต่างๆ 

 2.  บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ทําการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลด้วยตนเอง โดยมีกรอบระยะเวลาที่ท่านได้กําหนดไว้ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นระยะ
กลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) มีรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยเน้นความ
มั่นคงทางการเงิน และบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ ตนเอง ดังนั้นการ
จัดตั้งหน่วยงานให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลประจําองค์กร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความ
น่าสนใจ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อให้คําแนะนําและปรึกษาแก่ผู้ที่
ต้องการเข้าไปใช้บริการให้มีความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น หรือการใช้บริการจากสถาบัน
การเงินภายนอกที่ให้บริการให้คําปรึกษา และความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพื่อการ
ประหยัดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ 

 3. บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เลือกตอบในด้านความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รองลงมาเป็นด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล และด้านภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ 
และเข้าใจถึงเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เช่น การ
บริการหนังสือพิมพ์ธุรกิจ การจัดบอร์ดติดข่าวธุรกิจที่สําคัญ เป็นต้น 
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