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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคลของ
บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส่วนใหญ่ เป็นหญิง อายุ 20 - 
30 ปี สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน และ4 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า รายได้ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ 
บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านรูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินเป็นด้านที่บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน ส่วนด้านที่บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบความ
ความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความต่างกัน 
เมื่อบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สําหรับบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่มีเพศ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
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การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน ไม่ทําให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
แตกต่างกัน 

คําสําคัญ : พฤติกรรม ; การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล;บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ

ABSTRACT 

 This research aimed to study the personal financial planning behavior of personnel 
of National Discovery Museum Institute, and to compare the personal financial planning 
behavior of personnel classified by demographic characteristics. The population used in this 
research is 82 personnel of National Discovery Museum Institute operating in Bangkok. The 
Questionnaire was used as the data collection instrument, and the statistics used for data 
analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent 
sample t-test, One-way ANOVA, and Fisher’s Least Significant Difference (LSD).  

 Most respondents were female, 20 – 30 years old, Single, 3 and 4 members in the 
family, graduates with Bachelor’s degree, and earned a monthly income of 15,000 – 30,000 
Baht. 

 The personal financial planning behavior of personnel of National Discovery 
Museum Institute overall at a moderate level, while the personnel of National Discovery 
Museum Institute have the most opinions with financial   planning styles, next below was 
the financial planning objectives, and the least opinions was the persons influencing 
financial planning. When compared the opinions of the personnel of National Discovery 
Museum Institute classified by demographic characteristics found that personal financial 
planning behavior was differences when personnel of National Discovery Museum Institute 
had differences ages with statistical significance level of 0.05. The personnel of National 
Discovery Museum Institute with different gender, status, number of family members, 
education, and monthly income does not cause different personal financial planning 
behavior. 

Keywords: behavior; personal financial planning ; personnel of National Discovery Museum 
Institute 

บทนํา 

 การดําเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน รายได้ และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ต้องทําอย่างไรเพื่อให้มีเงินสํารองเก็บไว้ใช้ในอนาคต มีไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉิน มีพียงพอที่จะใช้สอยได้อย่างไม่ขาดแคลน และมีเงินออมสําหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน 
ดังน้ันจึงต้องมีวินัยในการออม และมีการวางแผนทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรับมือกับ
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ปัญหาต่างๆได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองประชาชนส่วน
ใหญ่มักชะล่าใจและมั่นใจมากเกินไปในฐานะและความม่ังค่ังที่ตนเองมีอยู่ทําให้ไม่สนใจที่จะวางแผนทาง
การเงิน โดยคิดว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยขึ้น ดังนั้นเมื่อคิดว่าตนเองรวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่
จะต้องทําการวางแผนทางการเงิน ทําให้เกิดความประมาทไม่ระมัดระวัง และอาจนํามาซึ่งความเสียหายที่จะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินทําให้ความมั่งค่ังลดลง และอีกหลายคนที่มองว่า เรื่องการวางแผนทาง
การเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่อยากจะนึกถึงและทําตาม แต่ถ้ายิ่งไม่คิดถึง อนาคตก็จะยิ่งยุ่งยาก เมื่อเจอ
อุปสรรคก็ตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยนําทางให้บุคคลไปสู่จุดหมายได้อย่างไม่หลง
ทาง ดังนั้นถ้ายิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็จะทําให้ถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้น 

 จากความสําคัญข้างต้น จึงชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน เพราะถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต จึงควรปลูกฝังนิสัยการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล
และการออมเงินมาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน  เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะได้มีการจัดสรร
รายได้ และรายจ่ายต่างๆได้อย่างเหมาะสม   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กัน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

 ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ปฏิบัติงานใน
กรุงเทพมหานคร 

 โดยจะศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 5 ด้าน คือ ด้านช่องทางในการจัดทํา
แผนทางการเงินด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน ด้านกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน 
ด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินและศึกษาด้านปัจจัย
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ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อผู้บริหารสามารถนําผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้
มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นแนวทางการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

3. เพื่อให้บุคลากรจัดการรายรับ รายจ่าย และเงินออมของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 วิสิฐ ตันติสุนทร (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การมีชีวิตที่สุขสบาย และมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงใน
อนาคต จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “การวางแผนการเงินที่ดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเปล่ียนแปลงใน
สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งทําให้การวางแผนการเงินเป็นส่ิงจําเป็นที่จะช่วย
ให้เรารับมือกับความเปล่ียนแปลงได้ 

 ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมายทางการเงินอาจกําหนดตามระยะเวลาได้แก่ 
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดั้งนี้ 

เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่บุคคลสามารถทําให้สําเร็จได้
ภายในระยะเวลาส้ัน นั่นคือไม่เกิน 1 ปีเช่น ต้องการเก็บเงินเพื่อซ้ือเครื่องปรับอากาศ ต้องการเก็บเงินไปเที่ยว
ต่างจังหวัด 

เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่บุคคลต้องการใน 5 – 20 ปี
ข้างหน้า หรือเป็นเป้าหมายที่บุคคลต้องใช้เวลานานในการสะสมเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่น ต้องการเก็บ
เงินไว้ใช้หลังวัยเกษียณ ต้องการเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาบุตรในอนาคตเป้าหมายระยะยาวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้เนื่องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความต้องการของบุคคลเอง เช่น บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวราคา 2 ล้าน
บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อเวลาผ่านไปภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นทําให้บุคคลมีรายได้มากขึ้น ดังนั้น บุคคลอาจจะ
เปล่ียนเป้าหมายจากบ้านที่มีราคา 2 ล้านเป็นบ้านที่มีราคาสูงกว่า 

 กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial 
planning) หมายถึง การทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิต (life goals) ของบุคคลโดยผ่านการ
บริหารและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผน
ข้อมูลทางการเงินของบุคคล กําหนดวัตถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบัน กําหนดกลยุทย์และ
แผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในอนาคต อาจสรุปได้ว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ช่วยเชื่อมช่องว่างทางด้านการเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน” กับ “เราต้องการไปที่ใดในอนาคต” 
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ภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัดเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความมั่งค่ังอย่างยั่งยืนของคนไทย ผู้เขียนขอนําเสนอ
แนวทางในด้านนโยบายได้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย นโยบายประการแรกในระดับจุลภาคก็
คือ การสร้างองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและส่งเสริมให้มีการกระจายความรู้ดังกล่าวไป
อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชน ในปัจจุบันนี้หน่วยงานเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ ทั้ ง  ก า ร อ บ ร ม  สั ม ม น า  ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ห นั ง สื อ  ร ว ม ทั้ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.set.or.th/education แต่ความพยายามดังกล่าวทําได้อย่างจํากัด ขอเสนอแนะว่าหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ควรนํา
โครงการดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดและกระจายความรู้ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชน โดยหลักการสําคัญก็คือ ต้องทําให้คนไทยเห็นว่าความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็น
ความรู้ที่สําคัญที่ช่วยให้การดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวมีคุณภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต 

2. สร้างทักษะทางการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย การให้ความรู้ไปเฉยๆ จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
ถ้าไม่นํา ไปปฏิบัติ “ทักษะ” หมายถึง การปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ถ้าคนไทยรู้และเข้าใจแล้วก็จะสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ด้วย ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้ ที่จริงนโยบายในข้อนี้จะสัมพันธ์
กับข้อ 1 อย่างแยกไม่ออก เพราะการให้ความรู้ต้องนําเสนอรูปแบบที่นําไปปฏิบัติได้ เช่น การสอนเทคนิค “รู้
หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” ด้วยการมีเครื่องมือต่างๆ เช่น สมุดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย โปรแกรมหรือ
แบบฟอร์มการทํางบการเงินส่วนบุคคล งบประมาณการเงินล่วงหน้า เป็นต้น 

3. สร้างจริยธรรมการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย เพราะความม่ังค่ังทางการเงินมาพร้อมกับตัวเลขทาง
บัญชีการเงินที่คนส่วนใหญ่ต้องการเห็น ความโลภจึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการท่ีไม่ส้ินสุด ส่ิง
ที่ต้องมีไว้เพื่อควบคุมความต้องการของตนเองก็คือ จริยธรรม เขียนให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ คือ เงินที่หามา
ได้ หรือเงินที่ทําให้งอกเงยก็จะต้องมาอย่างซ่ือสัตย์สุจริต เกิดจากการปฏิบัติตนที่สมฐานะ มีความเป็นไปได้
ตามขีดความสามารถของแต่ละคน ซึ่งความสามารถน้ีเราหาวิธีเพิ่มขีดให้สูงขึ้นได้ มีสติที่จะรู้ว่าความเส่ียงที่
รับอยู่มีความเกินพอดีหรือไม่ ซึ่งต้องรู้หลักในการบริหารความเส่ียง และประการสุดท้ายก็คือต้องรู้จักพอตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ปล่อยให้เกิดเป้าหมายทางการเงินมากมายเกินจําเป็นที่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการไปเสียทุกเรื่อง 

4. สร้างทัศนคติที่ดีในเร่ืองการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทย ทุกวันนี้สังคมไทยถูกเรียกว่าเป็นสังคม
บริโภคมากกว่าที่จะเรียกว่าสังคมการออม แม้แต่ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในบางครั้งรัฐบาลทําการ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยกระตุ้นผ่านการบริโภค เช่น การแจกเงินให้ประชาชนบริโภคในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้วิธีการเช่นนี้ เราก็ต้องยอมรับกันก่อนว่า สังคมเรามีค่านิยมการบริโภคกัน
เสียจริงๆ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ประชาชนของเราใช้จ่ายกันอย่างไม่ระมัดระวัง คนไทยได้ชื่อว่าเป็นนักช้อป
ตัวฉกาจ การใช้จ่ายที่อยู่บนฐานของการมีเงินออมและกําลังซื้อที่สูง จึงจะเป็นส่ิงที่มีเหตุผลสังคมที่เน้นการ
บริโภค หมายถึง สังคมที่ใช้ทรัพยากรที่เน้นการบริโภคตั้งแต่วันนี้ เป็นสังคมที่ขาดการอดทน ไม่มีการใช้
ทรัพยากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทรัพยากรของเราที่มีอยู่อย่างจํากัดก็จะร่อยหรอและเส่ือมโทรมไปในที่สุด 
กิจกรรมไม่ว่าเป็นการให้ความรู้ ทักษะ จริยธรรมจะต้องควบคู่ไปกับการปรับเปล่ียนทัศนคติที่เน้นการบริโภค
เช่นทุกวันนี้ไปเป็นทัศนคติที่เน้นการออม การรู้จักคุณค่าของเงิน ด้วยการปลูกฝังผ่านกิจกรรมต่างๆ ไปยังทุก
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ระดับตั้งแต่ครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเท่ากับเป็นการเปล่ียน
วัฒนธรรมที่ฝังรากลึกกลายเป็นนิสัยของคนไทยไปแล้ว แต่ถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยน่าพึงปรารถนาเราก็ควรจะ
ปรับเปล่ียนมิใช่หรือ 
 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 สถาพร อํานา(2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 1)ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 48 คน เพศชาย 32 คน อายุระหว่าง 20-มากกว่า 50 ปี สถานะภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 5,000-20,000 บาท 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีความจาเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อ
แล้วมีความคิดเหน็ในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุที่ทําให้การวางแผนการเงินไม่ประสบผลสําเร็จมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงิน ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 กิจติพร สิทธิพันธุ์(2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเท่ากันคือ 75 
คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนเท่ากับ 10,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ทางด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครใน
ด้านกรอบระยะเวลาที่กําหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดและ
รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินของประชาชนในกรุงเทพหานคร ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้าน
ภาวะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านปัจจัยอื่นๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 สยาม เกิดจรัส(2560) ได้ศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษา
ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1)ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย 
กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ คือด้านการ
กําหนดเป้าหมาย รองลงมา คือ ด้ านการจัดสร้างแผน ด้านการรวบรวมข้อมูลด้านการติดตามผลและ
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ปรับปรุงแผน และด้านการดําเนินการตามแผนตามลําดับ 2)ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชน
ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามในการวิจัย 

2.ข้อมูลทุติยภูมิ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจํานวนทั้งส้ิน 82 คน 

 (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562) 

 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เกี่ยวกับด้านช่องทางในการจัดทําแผนทางการเงิน ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน ด้านกรอบ
ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน ด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงิน 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชงิพรรณนา 

 1. วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากรที่ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชงิอนุมาน 

 1. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสําหรับข้อมูลที่จําแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุลากกร
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อห่งชาติสําหรับข้อมูลที่จําแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple comparisons) โดยใช้วิธีFisher's Least – Significant Different (LSD) 

สรุปผลการวิจัย 

 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด สมาชิกในครอบครัวมีจํานวน 
3 คน และ 4 คนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ารายได้15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน 

 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33โดยด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน เป็นด้านที่บุคลากร
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.06 มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากรองลงมาเป็นด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 3.84 มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากส่วนด้านที่บุคลากรของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 2.63 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่มี
เพศ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน ไม่ทําให้
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกันแต่บุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่
มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาพร อํานา (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงและมีการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปีสถานภาพโสดซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ์(2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด 

 พฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน เป็นด้านที่มีบุคคลากรของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความคิดเห็นมากที่สุด และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้าน
วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่บุคลากรของสถาบัน
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พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน และมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ วิสิฐ ตันติสุนทรแสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ให้ความสําคัญกับรูปแบบในการวางแผนทางการเงินมาก
ที่สุดโดยเน้นการวางแผนทางการเงินในรูปแบบที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพราะถือว่าเป็นการสร้าง
ความม่ันคงในอนาคต จึงมีความจําเป็นมากที่จะต้องวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจะทําให้เรารับมือกับความ
เปล่ียนแปลงน้ีได้เป็นอย่างดี 

 พฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อบุคลากรมีเพศ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกัน สําหรับบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน ทําให้พฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของสยาม เกิดจรัส (2560) ซึ่งทําการศึกษาการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณ: กรณีศึกษาชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีอายุ แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกันก็ย่อมที่จะมีจุดมุ่งหมาย 
มีการมองอนาคตที่แตกต่างกันทําให้การใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการวางแผนชีวิตมีความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 1. ผู้บริหารควรให้สําคัญกับการวางแผนทางการเงินของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยมีการส่งเสริมให้
บุคลากรวางแผนทางการเงิน และพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เช่น มี
การเชิญที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินมาอบรมการวางแผนทางการเงินให้แก่บุคลากรที่สนใจ   

 2. ผู้บริหารควรมีมาตรการต่าง ๆ จูงใจ และชักชวน ให้บุคลากรเห็นประโยชน์ของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และการออมเงิน เช่น  การให้ความรู้ด้านการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว เพื่อให้บุคลาเห็นภาพของฐานะการเงิน เพื่อหาหนทางในการประหยัดและเก็บออมเงินได้มากขึ้น  
สร้างค่านิยมในการใช้ของให้คุ้มค่า ใช้ของที่ผลิตได้เอง หรือทํางานที่สามารถ ทําได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่าย  หารายได้พิเศษช่วงเวลาว่างจากงานประจํา เพื่อการวางแผนเงินที่มากขึ้น 

 3. การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพียงส่วนหน่ึงของกลุ่มผู้มีรายได้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ และข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ช่วงอายุที่แตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงิน จึงเชื่อได้ว่าผลการศึกษานี้พอที่จะนําไปใช้
ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล และกระตุ้นให้ทุกคนสนใจการวางแผนทางการเงินมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของบุคลากรให้ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อ
จะได้นําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนสําหรับพัฒนาและสร้างทางเลือกเกี่ยวกับการออมให้กับ
บุคคลที่มีรายได้น้อย 

 2. ควรจะจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
มากขึ้น 

 3. ควรทําการศึกษางานวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรกับหน่วยงานอื่นๆ 

 4. ควรศึกษาเพิ่มเติมในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
นอกเหนือจากตัวแปรที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ ทั้งนี้เพื่อจะทําให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น  
 5. ควรทําการศึกษางานวิจัย โดยกระจายพ้ืนที่กลุ่มประชากร ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อจะได้นํา
ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนามาตรการต่างๆเพิ่มมากขึ้น  
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