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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิ จัยครั ง้ นี ้ มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ว นบุคคลของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ คือผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ได้ แก่ ค่า ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ ว ยสถิ ติการ
ทดสอบแบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ ประชากรที่มีการวางแผนทางการเงินโดยมี เพศ รายได้ ตอ่
เดือน การศึกษา และอาชี พ ต่างกัน ทาให้ การวางแผนทางการเงิน ต่างกัน แต่กลุ่มประชากรที่มี การ
วางแผนทางการเงินโดยมี อายุ และ สถานภาพ ต่างกัน ทาให้ การวางแผนทางการเงินไม่ตา่ งกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมทางการเงิน; การวางแผนทางการเงิน; ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract
The objectives of this study were 1) to study about personal financial planning in
Bangkok 2) to study about personal financial planning in Bangkok separated by personal
factors.
The sample group was 400 people of working in Bangkok financial planning. The
questionnaire was used as a tool for collecting the data which analyzed by using the
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses was tested by
Independent Sample (t-test), One way ANOVA (F-test), in case of it found differences, can be
compare by pairs using the LSD method.
The result of hypothesis testing showed that people in Bangkok who have the with
different age, Occupation, education level and monthly income making the financial planning
differently. But people in Bangkok financial planning with different gender and status making
the financial planning is not different.
Keywords: financial behavior; planning financial; people in Bangkok
บทนา
การดาเนิ นชี วิ ตของประชากรส่วนมากจะมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการประกอบอาชี พ รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายภายในชีวิตประจาวันบางครัง้ อาจจะเกิดปั ญหาตามมา เราทุกคนควรจะทาอย่างไรเพื่อให้ มีเงิน
สารองเก็บไว้ สาหรับเหตุการณ์ ในอนาคตและเผื่อไว้ ใน เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรื อสามารถใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
ติดขัด มีเงินใช้ ยามฉุกเฉิน มีค่ารักษาพยาบาลในการดูแลตนเอง จึงจาเป็ นต้ องมีแผนการลงทุนที่ดีและมี
ประสิทธิ ภาพเพื่อทาให้ สามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และการใช้ จ่ายเพื่อสนองความ
ต้ องการของบุคคลเองซึง่ เป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ ทรัพย์สินที่มีไม่สามารถเพิ่มพูนขึ ้นได้
ประชากรส่วนใหญ่มองว่า การวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องที่ย่งุ ยาก ซับซ้ อนไม่อยากจะศึกษา
และปฏิบตั ิตาม แต่ถ้ายิ่งไม่สนใจ อนาคตก็ยิ่งยุ่งยาก เมื่อเจออุปสรรคก็จะตังตั
้ วไม่ทนั การวางแผนทาง
การเงินจึงเป็ นเหมื อนแผนที่ ที่ค่อยช่วยนาทางไปสู่จุดหมายได้ โดยไม่หลงทางดังนัน้ ถ้ ายิ่งวางแผนเร็ ว
เท่าไหร่ ก็จะทาให้ ถึงจุดหมายได้ เร็ วขึ ้นเท่านัน้
การวางแผนทางการเงินเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับทุกคน และจะยิ่งจาเป็ นมากขึ ้นในอนาคตข้ างหน้ า
เนื่องจากความไม่แน่นอนในชีวิตมีมากขึ ้น ทังด้
้ านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการวางแผนทางการเงินที่
ดีถือได้ เป็ นแนวทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จและจะทาให้ ทกุ คนมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ ้นได้ เพราะถ้ า
หากรู้ ว่าชีวิตเต็มไปด้ วยความไม่แน่ นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาการ
วางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็ นแบบอย่างของการใช้ ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเดินตามเป้าหมายได้ อย่าง
ถูกต้ องแม่นยาซึง่ คนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีก็ยอ่ มทาให้ มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จในชีวิต
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ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมองเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการวางแผนทางการเงินจึงมุ่งหมายที่
จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทังเรื
้ ่ อง
ของรายได้ การใช้ จ่ าย การออม การลงทุน และปั จจัยเสี่ยงต่างๆที่ อาจจะเกิ ดขึน้ เพื่ อให้ ประชากรได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ และความจ าเป็ นของการวางแผนทางการเงิ น ในโลกยุ ค ปั จ จุ บัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วแบบไร้ ทิศทาง และรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้ รับถ้ ามีการกาหนดแนวทางและเป้าหมายให้
มีแบบแผนในการดาเนินชีวิตไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นขันเป็
้ นตอน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของงานวิจัย
ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึ ก ษาการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
1. ด้ านเนื ้อหา การกาหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย กลุ่มตัวแปรอิสระ คือปั จจัย
ส่วนบุคคล อันประกอบด้ วย เพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ส่วนตัวแปรตาม
คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ด้ าน อันประกอบด้ วย ด้ าน
รายได้ , ด้ านการใช้ จ่าย, ด้ านการออม และด้ านการลงทุน
2. ด้ านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นกลุ่ม ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
3. ด้ านระยะเวลาในการศึกษา ใช้ เวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2562

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทาให้ ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
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3. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินทังภาครั
้
ฐและเอกชน ในการนาผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ไป
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาและสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ให้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินได้

ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจัยได้ แยกการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านรายได้
สนทยา เขมรัตน์, ดวงใจ เขมรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริ ญชัย , 2555, หน้ า
10 กล่าวไว้ ว่า ด้ านรายได้ คือ รายได้ หลักที่มาจากเงินเดือนประจาค่าตาแหน่ง เงินช่วยเหลือสวัสดิการ
ต่างๆรายได้ พิเศษ หรื อรายได้ ที่ได้ มาจากอาชีพเสริ มนอกจากนีแ้ ล้ วรายได้ ยังหมายถึง ผลประโยชน์ ที่
บุคคลควรได้ รับจากการประกอบอาชีพโดยอาจจะอยูใ่ นรูปที่เป็ นตัวเงิน หรื อในรูปสินทรัพย์อื่นๆ
พัฒนี ทองทึง, 2556, หน้ า 5-6 กล่าวไว้ ว่า ด้ านรายได้ หมายถึง เงินที่ได้ รับมาเป็ นเงินสด เช่น
เงิ น เดื อ น ค่า จ้ า ง เงิ นโบนัส เงิ นประจ าต าแหน่ ง ค่า คอมมิ ช ชั่น เงิน ปั น ผล ดอกเบี ย้ เงิ น รั บ เงิ น ค่ า
สวัส ดิการ เงินช่ วยเหลือ ค่า กรมธรรม์ ประกันชี วิต เงินบาเหน็ จบานาญ กองทุนสารองเลีย้ งชี พ เงิ น
ประกันสังคม และรายได้ อื่นๆ
ด้ านการใช้ จ่าย
พัฒนี ทองพึง, 2555, หน้ า 6 กล่าวไว้ ว่า ด้ านการใช้ จ่าย หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายไปในรูปของ
เงินสด เช่น การใช้ จ่ายเพื่อ การดารงชีวิตประจาวัน การใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ การใช้ จ่ายในการชาระ
หนี ้ (ค่า ผ่อนบ้ าน ค่าผ่อนรถ) ค่าเบี ้ยประกัน ค่าใช้ จ่ายในการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่าย
เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อการ ลงทุนต่างๆ ด้ วย เช่น การลงทุนในหลักทรั พย์
สนธยา เขมวิรัตน์ , ดวงใจ เขมวิรัตน์ , ธานี คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริ ญชัย , 2555,
หน้ า 12 ได้ กล่าวไว้ ว่า ด้ านการใช้ จ่าย หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนตัดสินใจใช้ จ่ายเงินที่มีอยู่อย่าง
จากัด เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด เป็ นการใช้ จ่ายเพื่อให้ เกิ ดความคุ้มค่ าและสามารถประเมินความ
ต้ องการและความจาเป็ นก่อนที่จะใช้ เงินรวมถึงการบริ จาค ให้ กบั สังคมเมื่อมีความพร้ อม นอกจากนี ้แล้ ว
การใช้ จ่ายอาจจะหมายถึง จานวน เงินที่ไว้ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าและบริ การต่างๆในการดารงชีวิต หรื อ
รายจ่ายที่เกิดขึ ้นอื่นๆ เช่น เงินบริ จาค ค่าเบี ้ยประกัน หรื อรายจ่ายที่มิใช่การบริ โภค
ด้ านการออมเงิน
สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ , 2555 , หน้ า 42 ด้ านการออม คือ การแบ่งรายได้ สว่ นหนึง่ เพื่อเก็บสะสม
ไว้ ใช้ จ่ายกับ วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้ เพื่อใช้ จ่ายยามฉุกเฉิ น หรื อเก็บไว้ เพื่อใช้ ใน อนาคต เพื่อให้

5

สามารถได้ ในสิ่งที่ต้องการหรื อสามารถทาในสิ่งที่ต้องการได้ การออมส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นรูปแบบที่มีโอกาส
สูญเสียเงินต้ นต่าและได้ รับ อัตราผลตอบแทนที่ไม่สงู นักเมื่อเทียบกับการลงทุน
พัฒนี ทองทึง, 2556, หน้ า 6 ด้ านการออม คือ การแบ่งรายได้ สว่ นหนึ่งมาทาการเก็บสะสมที่ละ
น้ อ ย แล้ ว ค่ อ ยๆเพิ่ ม จ านวนจนกลายเป็ น ปริ ม าณเงิ น ที่ มี ม ากขึ น้ เรื่ อ ยๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ จ่ า ยกั บ
วัตถุประสงค์ต่างๆตามที่ ตังเป้
้ าหมายไว้ ได้ เช่น เพื่อใช้ ในอนาคต เพื่อใช้ ในยามฉุกเฉิน การออมถือเป็ น
สิ่งที่มีความสาคัญที่จะทาให้ บุคคลประสบความสาเร็ จในการวางแผนทางการเงิ น การมีวินยั ในการใช้
จ่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย จะสามารถส่งผลทาให้ บคุ คล ประสบความสาเร็ จในการออมเงินได้
ด้ านการลงทุน
อนิศา เซ็นนันท์ (2547:33-35) หมายถึง การเสียสละเงินในส่วนที่สามารถนาไปใช้ จ่ายได้ ใน
ปั จจุบนั นี ้เพื่อเก็บไว้ ใช้ ในอนาคตด้ วยการนาเงินที่มีไปใช้ สร้ างผลตอบแทนให้ มากขึ ้น การลงทุนโดยทัว่ ไป
เราจะมี ลกั ษณะเป็ นเจ้ าของกิจการ/เงิน ซึ่งสิ่งที่ต้องพบคู่กับการลงทุนอยู่เสมอ คือ ความเสี่ยง โดยถ้ า
ต้ องการ ผลตอบแทนสูงแนวโน้ มความเสี่ยงที่พบก็จะสูงตามไปด้ วย เราซึ่งอยู่ในฐานะผู้ลงทุนเอง จึงต้ อง
บริ หารจัดการเงินให้ ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการลงทุนนัน้ เพราะเราต้ อง รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากการขาดทุน หรื อการไม่ได้ รับเงินทุนคืนด้ วยตนเอง
จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย(2552:4) หมายถึง การใช้ สอยทรัพยากรในลักษณะต่าง ๆโดยหวังจะได้ รับ
ผลตอบแทนกลับมามากกว่าที่ลงทุนไปในอัตราที่พอใจภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การลงทุนใน
ตลาด หลักทรัพย์ การลงทุนในบ้ านและที่ดนิ การลงทุนทองคา
1.8.1. ประเภทของการลงทุน การลงทุนสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1) การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment) เป็ นการลงทุนของผู้บริ โภค เกี่ยวกับ
การซื ้อสินค้ าประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์ เครื่ องซักผ้ า ฯลฯ เป็ นการลงทุนที่ไม่ได้ หวังกาไรในรูปของตัว
เงิน แต่ผ้ ลู งทุนหวังความพอใจในการใช้ ทรัพย์สินเหล่านันมากกว่
้
า
2) การลงทุนในธุรกิจ (Business of economic Investment) เป็ นการลงทุนโดยการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ ที่ได้ เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน
เป้าหมายของการลงทุนคือกาไร กาไรจะเป็ นตัวดึงดูดให้ ผ้ ลู งทุนนาเงินมาลงทุน การลงทุนประเภทนี ้ เช่ น
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการ
ผลิตสินค้ า และบริ การเพื่อสนองความต้ องการของผู้บริ โภค เป็ นการลงทุนที่ม่งุ หวังกาไร
3) การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or securities Investment) เป็ นการลงทุนใน
หลักทรั พย์ เป็ นการซื ้อสินทรั พย์ในรู ปของหลักทรั พย์ เช่น พันธบัตร หุ้ นกู้ หรื อหุ้นทุน จัดเป็ นการลงทุน
ทางอ้ อม คือผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการจะเป็ นผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากไม่พร้ อมรับความเสี่ยง ผู้ลงทุนเหล่านี ้อาจ
หันมาซื ้อหลักทรัพย์ที่ตนพอใจที่จะลงทุน โดยได้ รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี ้ย หรื อเงินปั นผลแล้ วแต่
ประเภทของ หลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี ้ผู้ลงทุนอาจได้ กาไรหรื อการขาดทุน จากการขายหลักทรัพย์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ที่เรี ยกว่า การวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non – Experimental
Design) เป็ นการวิ จัย ที่ มี ก ารศึก ษาตามสภาพที่ เป็ น ธรรมชาติ โดยไม่ มี ก ารจั ดกระทา หรื อ ควบคุม
ตัวแปรใด ๆ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือการเก็บ
ข้ อ มู ล ในช่ ว งระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง เพี ย งครั ง้ เดี ย ว โดยใช้ เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ
ประชากรที่ทาการวิจัยในครัง้ นี ้ คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร แต่ผ้ วู ิจัยไม่สามารถระบุ
จานวนประชากรที่แน่นอนได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non –
Probability) โดยใช้ วิธีการสุม่ แบบบังเอิญ
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจั ยนัน้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถระบุจานวนประชากร
ที่แน่นอนได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงใช้ ตารางสาเร็ จรู ปของ Yamane (1967)ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลประมาณ 5% ซึ่งการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น
จานวน 400 คน
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปทางด้ านบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ ลักษณะของคาถามจะเป็ นการตังค
้ าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) โดยใช้ มาตรการ
วัดแบบ Nominal และ Ordinal จานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะประกอบไป
ด้ วย คาถามเกี่ยวกับ 1) ด้ านรายได้ 2) ด้ านการใช้ จ่าย 3) ด้ านการออม 4) ด้ านการลงทุน โดยลักษณะ
แบบสอบถามจะเป็ นการตังค
้ าถามในลักษณะการกาหนดค่าคาตอบ (Rating) จานวน 18
ข้ อ และข้ อคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Question) จานวน 1 ข้ อ ซึง่ ได้ มีการกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
คือ ระดับความสาคัญมากที่สดุ = 5, ระดับความสาคัญมาก = 4, ระดับความสาคัญปานกลาง = 3,
ระดับความสาคัญน้ อย = 2 และระดับความสาคัญน้ อยที่สดุ = 1
ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความสาคัญ กาหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดับความสาคัญ
มากที่สดุ , 3.41 – 4.20 = ระดับความสาคัญมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความสาคัญปานกลาง, 1.81 – 2.60 =
ระดับความสาคัญน้ อย และ 1.00 – 1.80 = ระดับความสาคัญน้ อยที่สดุ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้ อยละ
และความถี่ ในการอธิ บายตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา
อาชีพ และสถานภาพ และใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิ บายการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

7

2 สถิติอนุ มาน หรื อสถิติเชิงอ้ างอิง (Inferential Statistics) นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการออมเงินต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ t – test และผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีด้านอายุ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ ทาให้ การวางแผนทางการเงิน ต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ One way ANOVA หากพบ
ความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ LSD

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุ คคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การวางแผนทางการเงินส่ว น
บุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น มากที่สุดและมากโดยเรี ยงลาดับได้
ดังนี ้ 1)ด้ านการออม 2)ด้ านการใช้ จ่าย 3)ด้ านรายได้ 4)ด้ านการลงทุน
2. ผลการเปรี ยบเที ย บการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
2.1 ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้ านอายุ และสถานภาพ ต่างกัน ทาให้ การวางแผนทางการเงินไม่ตา่ งกัน
2.2 ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้ านเพศ รายได้ ตอ่ เดือน การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ทาให้ การวางแผนทางการเงิน ต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี ้
1.ผลการศึก ษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ในระดับความคิดเห็นปานกลาง และมีความคิดเห็นการ
วางแผนทางการเงิน รายด้ าน ดังนี ้
1.1) ด้ า นรายได้ ของผู้ที่ มี ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับความคิดเห็นปานกลาง ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายได้ หลักมาจาก เงินเดือนหรื อค่าจ้ าง ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ สนทยา เข็มรัตน์ , ดวงใจ เข็มรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริ ญ
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ชัย (2555) ที่ว่า รายได้ หลัก เป็ น รายได้ ที่ได้ มาจากเงินเดือนประจาค่าตาแหน่ง เงินช่วยเหลือ สวัสดิการ
ต่างๆ รายได้ พิเศษ หรื อรายได้ ที่ได้ มาจากอาชีพเสริ ม นอกจากนี ้รายได้ ยงั หมายถึง ผลประโยชน์ที่บคุ คล
ควรได้ รับจากการประกอบอาชีพ โดยอาจจะอยู่ในรูปที่เป็ นตัวเงินหรื อในรูปสินทรัพย์อื่นๆ และสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ พัฒนี ทองทึง (2556) ที่ว่า รายได้ หมายถึง เงิ นที่ได้ รับมาเป็ นเงินสด เช่น เงินเดือน
ค่าจ้ าง เงินโบนัส เงินประจาตาแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ เงินรั บ เงินค่าสวัสดิการ เงิน
ช่วยเหลือ ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เงินบาเหน็จบานาญ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินประกันสังคม และ
รายได้ อื่นๆ
1.2) ด้ านการใช้ จ่ าย ของผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมี การวางแผนการใช้ จ่ายที่ดีพอสมควร
เพื่อให้ มีเงินเพียงพอในการใช้ จ่าย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สนทยา เขมรัตน์ , ดวงใจ เขมรัตน์, ธานี
คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริ ญชัย (2555) ที่ว่า บุคคลแต่ละคนจะตัดสินใจใช้ จ่ายเงินที่มีอยู่อย่าง
จากัดเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเกิดความคุ้มค่า และสามารถประเมินความต้ องการหรื อ ความจาเป็ น
ก่อนที่จะใช้ จ่ายเงินรวมถึงการบริ จาคให้ กับสังคมเมื่อมีความพร้ อมเป็ นเงินที่ไว้ ใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ า
และบริ การต่างๆในการดารงชีวิต และแนวคิดของ พัฒนี ทองพึง , 2555, หน้ า 6 กล่าวไว้ ว่า ด้ านการใช้
จ่าย หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายไปในรูปของเงินสด เช่น การใช้ จ่ายเพื่อ การดารงชีวิตประจาวัน การใช้ จ่าย
เพื่อซื ้อสินทรัพย์ การใช้ จ่ายในการชาระหนี ้ (ค่าผ่อนบ้ าน ค่าผ่อนรถ) ค่าเบี ้ยประกัน ค่าใช้ จ่ายในการดูแล
สุขภาพและ รั กษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อการ ลงทุน
ต่างๆด้ วย เช่น การลงทุนในหลักทรั พย์ เป็ นต้ น ทังยั
้ งมีความสอดคล้ องกับ พิมพ์ใจ สุขสวัสดิ (2558)
ที่ว่า การใช้ จ่ายจะเกี่ยวข้ องกับ “สิ่งของหรื อการบริ การในด้ านต่างๆ” ที่มีความ จาเป็ นต่อการครองชีพที่
ครัวเรื อนจะต้ องซื ้อหรื อจ่ายด้ วยเงินสด หรื อการได้ มาโดยที่ไม่ได้ ซื ้อหรื อจ่าย
1.3) ด้ า นการออม ของผู้ที่ มี ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ว นบุค คลของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการออมเงิน เพื่อไว้ ใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิน
ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีความต้ องการถือเงินของ สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ , 2555 , หน้ า 42 ด้ านการออม
คือ การแบ่งรายได้ ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บสะสม ไว้ ใช้ จ่ายกับ วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้ เพื่อใช้ จ่ายยาม
ฉุกเฉิน หรื อเก็บไว้ เพื่อใช้ ใน อนาคต เพื่อให้ สามารถได้ ในสิ่งที่ต้องการหรื อสามารถทาในสิ่งที่ต้องการได้
การออมส่วนใหญ่มกั จะอยู่ในรู ปแบบที่มีโอกาสสูญเสียเงินต้ นต่าและได้ รับ อัตราผลตอบแทนที่ไม่สงู นัก
เมื่อเทียบกับการลงทุน และมีความสอดคล้ องกับ พัฒนี ทองทึง , 2556, หน้ า 6 ด้ านการออม คือ การ
แบ่งรายได้ สว่ นหนึ่งมาทาการเก็บสะสมที่ละน้ อย แล้ วค่อยๆเพิ่มจานวนจนกลายเป็ นปริ มาณเงินที่มีมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อให้ สามารถใช้ จ่ายกับวัตถุประสงค์ตา่ งๆตามที่ ตังเป้
้ าหมายไว้ ได้ เช่น เพื่อใช้ ในอนาคต เพื่อ
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ใช้ ในยามฉุกเฉิน การออมถือเป็ น สิ่งที่มีความสาคัญที่จะทาให้ บคุ คลประสบความสาเร็ จในการวางแผน
ทางการเงิน การมีวินยั ในการใช้ จ่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย จะสามารถส่งผลทาให้ บคุ คล ประสบความสาเร็ จในการ
ออมเงินได้
1.4) ด้ า นการลงทุน ของผู้ที่มีก ารวางแผนทางการเงินส่ว นบุคคลของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีการแบ่งรายได้ หรื อเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อ
นาไปลงทุนซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย(2552:4) หมายถึง การใช้ สอยทรัพยากรใน
ลักษณะต่าง ๆโดยหวังจะได้ รับผลตอบแทนกลับมามากกว่าที่ลงทุนไปในอัตราที่พอใจภายใต้ ความเสี่ยง
ที่เหมาะสม เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในบ้ านและที่ดิน การลงทุนทองคา และ อนิศา
เซ็นนันท์ (2547:33-35) หมายถึง การเสียสละเงินในส่วนที่สามารถนาไปใช้ จ่ายได้ ในปั จจุบนั นี ้เพื่อเก็บไว้
ใช้ ในอนาคตด้ วยการนาเงินที่มีไปใช้ สร้ างผลตอบแทนให้ มากขึ ้น การลงทุนโดยทัว่ ไป เราจะมีลกั ษณะ
เป็ นเจ้ าของกิจการ/เงิน ซึง่ สิ่งที่ต้องพบคูก่ บั การลงทุนอยู่เ สมอ คือความเสี่ยงโดยถ้ าต้ องการผลตอบแทน
สูงแนวโน้ มความเสี่ยงที่พบก็จะสูงตามไปด้ วย เราซึ่งอยู่ในฐานะผู้ลงทุนเองจึงต้ องบริ หารจัดการเงินให้ ดี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิ ดจากการลงทุนนัน้ เพราะเราต้ องรั บผิดชอบความเสี่ยงจากการ
ขาดทุน หรื อการไม่ได้ รับเงินทุนคืนด้ วยตนเอง ทังยั
้ งมีความสอดคล้ องกับ เพชรี ขุมทรัพย์ (2544 :1) การ
ลงทุน อาจหมายถึง การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ของบุคคลหรื อสถาบัน ซึง่ ให้ ผลตอบแทนเป็ น
สัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลา
2. ผลการศึก ษาการวางแผนทางการเงินส่ว นบุคคลของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ สามารถ
สรุปผลได้ ดังนี ้
2.1) ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ต่างกัน ทาให้ การวางแผน
ทางการเงินโดยรวม ต่างกัน ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร
ทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง ต่างมีความต้ องการที่จะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการวางแผนทางการเงิน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ สนทยา เขมวิรัตน์ , ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และ พรประภา แสงสินเจริ ญ (2555)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ องความรู้และทัศนะ ของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วน บุคคล และทัศนะเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
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2.2) ผู้ที่ มี ก ารวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ ต่า งกัน ทาให้ ก าร
วางแผนทางการเงินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครทุกช่วงอายุ จะมีการวางแผนทางการเงินที่เหมือนกัน ซึง่ ผลไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
วัน ชัย แก้ ว สุม าลี (2552) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งความเชื่ อ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการเตรี ย มตัว ก่ อ นการ
เกษี ยณอายุทางานของบุคคลทางานวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ ที่มีระดับอายุมากกว่า
มีการเตรี ยมตัวก่อนการเกษี ยณอายุการทางานแต่ละด้ าน คือ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ และ ด้ านทรัพย์สิน
เงินทอง มากกว่ากลุม่ ที่มีระดับอายุน้อยกว่าโดยเฉพาะ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ อายุ 50 ปี ขึ ้นไป กับ
กลุม่ ที่มีระดับอายุ 40 ปี ลงมา และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ญาดา วัลยานนท์ และศนินนั ท์ สุวรรณ
หงษ์ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางเงินเพื่อเตรี ยมการเกษี ยณอายุของข้ าราชการ
และลูกจ้ างสังกัดสานักงานเขตบางซื่อกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านทรั พย์สินก่ อน
การเกษี ยณอายุ และปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านการออมและการลงทุนด้ าน ผลตอบแทน สัดส่วนในการ
ออมและการลงทุนต่อรายได้ มีความสัมพันธ์ กับอายุ
2.3) ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ ตอ่ เดือน ต่างกัน ทาให้
การวางแผนทางการเงิน โดยรวมต่างกัน ซึ่ งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ มี รายได้ ต่อ เดือ นต่า งกัน จะท าให้ มี ความต้ อ งการในการวางแผนทางการเงิน ที่
แตกต่างกัน ซึง่ ผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สนทยา เขมวิรัตน์ , ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และพร
ประภา แสงสินเจริ ญ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ องความรู้ และทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาที่มี
รายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและทัศนะเกี่ยวกับการ จัดการ
การเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ วันชัย แก้ วสุมาลี (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรี ยมตัว
ก่อนการเกษี ยณอายุทางานของบุคคลทางานวัยผู้ใหญ่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่มีร ะดับ
รายได้ สงู กว่ามีการเตรี ยมตัวก่อนการเกษี ยณอายุการทางานด้ านร่ างกาย ด้ านจิ ตใจและด้ านทรัพย์สิน
เงินทอง มากกว่าบุคคลทางานวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับ รายได้ ต่ากว่าโดยเฉพาะเมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 15,000 บาทขึ ้นไป กับกลุม่ ที่มีรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาท
2.4) ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการศึกษา ต่างกัน ทาให้ การ
วางแผนทางการเงิน โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ มี การศึกษาแตกต่างกัน มี ความต้ องการวางแผนทางการเงินเหมื อนกัน ซึ่ งผลไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ องการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาที่มีระดับชัน้ ปี
ต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงินด้ า นการใช้ จ่ า ย ด้ า นการออม และการด้ า นการลงทุน
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ญาดา
วัลยานนท์ และศนินันท์ สุวรรณหงษ์ (2556) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางเงินเพื่อ
เตรี ยมการเกษี ยณอายุของข้ าราชการและลูกจ้ างสังกัดสานักงานเขตบางซื่ อกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านการออมและการลงทุนด้ านความรู้ ความเข้ าใจและความเสียง ระยะเวลาการ
ออมและการลงทุนมีความสัมพันธ์ กับระดับ การศึกษา และปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านการออมและการ
ลงทุนด้ าน ความรู้ ความเข้ าใจและความเสียง ระยะเวลาการออมและการลงทุนมีความสัมพันธ์ ระดับ
การศึกษา และปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านทรัพย์สิน ก่อน การเกษี ยณอายุ และปั จจัยการเตรี ยมตัวด้ านการ
ออมและการลงทุนด้ าน ผลตอบแทน สัดส่วนในการออมและการลงทุนต่อรายได้ มีความสัมพันธ์ กับ
ระดับการศึกษา
2.5) ผู้ที่ มี ก ารวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ าชี พ ต่า งกันทาให้ ก าร
วางแผนทางการเงิ น โดยรวมต่ า งกัน ซึ่ ง ผู้ วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ที่ มี ก ารวางแผนทางการเงิ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครทุกอาชีพต่างมีความต้ องการที่จะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย ของ จัน ทร์ เ พ็ ญ บุญ ฉาย (2552) ที่ ทาการศึก ษาเรื่ อ ง “การจัด การการเงิ นส่ว นบุค คล:
กรณีศกึ ษาเฉพาะกลุม่ วัยทางานในเขตกรุงเทพหานคร” ที่ว่า อาชีพมีผลต่อการวางแผนทางการเงินและ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ(บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.)
เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันย้ อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตที่ตา่ งกัน
2.6) ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทาให้ การ
วางแผนทางการเงินโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพโสด สมรส หม้ ายหรื อหย่าร้ าง ต่างมีความต้ องการวางแผนทางการเงิน
เหมือนกัน ซึง่ ผลไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วันชัย แก้ วสุมาลี (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความเชื่อ ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการ เตรี ย มตั ว ก่ อ นการเกษี ย ณอายุ ท างานของบุ ค คลท างานวั ย ผู้ ใหญ่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสมี คู่หรื ออยู่ด้วยกัน และ สถานภาพหม้ าย หย่าหรื อ
แยกกันอยู่ มีการเตรี ยมตัวก่อนการเกษี ยณอายุการทางานด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจและด้ านทรัพย์สินเงิน
ทอง มากกว่ากลุม่ ที่มีสถานภาพโสด และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัฒนี ทองพึง (2555) ได้ ศกึ ษา
เรื่ อ ง วิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อ วัย เกษี ยณอายุ : กรณี ศึก ษาเฉพาะครู โรงเรี ย นสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า รู ป แบบที่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ข องข้ าราชการครู ใ นโรงเรี ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ระดับตาแหน่ง ครูปฏิบตั กิ าร (คศ.1) และครูชานาญ การ (คศ. 2) เป็ นไปตามกรอบการ
วิจยั ที่กาหนด ณ ระดับความเชื่อมัน 90% โดยปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ สถานภาพสมรสที่มี
นัยสาคัญ
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ มีข้อเสนอแนะในการวิจยั เพื่อประโยชน์ในการเป็ นแนวทางต่อสถาบัน
การเงินและหน่ว ยงานเพื่ อ การลงทุน ทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนในการปรั บ ปรุ งพัฒ นาและสามารถออก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินได้ ดังนี ้
จากการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ ต่อ
เดือน ต่างกัน ทาให้ การวางแผนทางการเงิน ต่างกัน ดังนัน้ สถาบันการเงินทังภาครั
้
ฐและเอกชน ควรจะ
มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ มีความหลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับรายได้ ของแต่ละบุคคล เช่น
การออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจาสาหรับผู้มี รายได้ น้อย ในอัตราดอกเบี ้ยพิเศษและมีระยะเวลาการฝาก
ที่สนลงรวมถึ
ั้
งควรมีการพัฒนารู ปแบบการวางแผนทางการเงินให้ มีการครอบคลุมแก่ผ้ ทู ี่มีการวางแผน
ทางการเงินในทุกกลุ่มรายได้ และในส่วนของหน่วยงานการลงทุน อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เสี่ยงในการลงทุนน้ อย ได้ รับตอบแทนที่มนั่ คงและต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรจะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของบุคคลส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้ านพฤติกรรม ปั จจัยด้ านทัศนคติ ปั จจัยด้ านความเสี่ยง ปั จจัยด้ าน
การเกษี ยณอายุ เพื่อให้ สามารถพัฒนารูปแบบการวางแผนทางการเงินให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
2. การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งควรขยายขอบเขตด้ านประชากรให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เช่น ผู้ที่มีการวางแผนทางเงิน
ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ เกิดความแตกต่างทางด้ านความคิด เพื่อจะได้ ผลการวิจยั ที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ ้น
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