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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ

น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ กลุม่ประชากรท่ีมีการวางแผนทางการเงินโดยมี เพศ รายได้ตอ่

เดือน การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงิน ต่างกัน แต่กลุ่มประชากรท่ีมี การ

วางแผนทางการเงินโดยมี อาย ุและ สถานภาพ ตา่งกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินไม่ตา่งกนั 

ค าส าคัญ : พฤตกิรรมทางการเงิน; 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 
 
บทน า 
 การด าเนินชีวิตของประชากรส่วนมากจะมีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายภายในชีวิตประจ าวนับางครัง้อาจจะเกิดปัญหาตามมา เราทกุคนควรจะท าอย่างไรเพื่อให้มีเงิน
ส ารองเก็บไว้ส าหรับเหตกุารณ์ในอนาคตและเผ่ือไว้ใน เหตกุารณ์ฉุกเฉิน หรือสามารถใช้จ่ายได้อย่างไม่
ติดขดั มีเงินใช้ยามฉกุเฉิน มีค่ารักษาพยาบาลในการดแูลตนเอง จึงจ าเป็นต้องมีแผนการลงทนุท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อท าให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ภาษีเงินเฟ้อ และการใช้จ่ายเพื่อสนองความ
ต้องการของบคุคลเองซึง่เป็นต้นเหตท่ีุท าให้ทรัพย์สินท่ีมีไม่สามารถเพิ่มพนูขึน้ได้ 
 ประชากรส่วนใหญ่มองว่า การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ซบัซ้อนไม่อยากจะศึกษา
และปฏิบตัิตาม แต่ถ้ายิ่งไม่สนใจ อนาคตก็ยิ่งยุ่งยาก เม่ือเจออุปสรรคก็จะตัง้ตวัไม่ทนั การวางแผนทาง
การเงินจึงเป็นเหมือนแผนท่ีท่ีค่อยช่วยน าทางไปสู่จุดหมายได้โดยไม่หลงทางดังนัน้ถ้ายิ่งวางแผนเร็ว
เทา่ไหร่ ก็จะท าให้ถึงจดุหมายได้เร็วขึน้เทา่นัน้ 
 การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทกุคน และจะย่ิงจ าเป็นมากขึน้ในอนาคตข้างหน้า 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนในชีวิตมีมากขึน้ ทัง้ด้านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการวางแผนทางการเงินท่ี
ดีถือได้เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จและจะท าให้ทกุคนมีอิสรภาพทางการเงินมากขึน้ได้เพราะถ้า
หากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาการ
วางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีเปา้หมายและเดินตามเปา้หมายได้อย่าง
ถกูต้องแม่นย าซึง่คนท่ีมีการวางแผนทางการเงินท่ีดีก็ยอ่มท าให้มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต 
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 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมองเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการวางแผนทางการเงินจึงมุ่งหมายท่ี
จะศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การวางแผนทางการเงินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทัง้เร่ือง
ของรายได้ การใช้จ่าย การออม การลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึน้เพื่อให้ประชากรได้
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการวางแผนทางการเงินในโลกยุค ปัจจุบันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วแบบไร้ทิศทาง และรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับถ้ามีการก าหนดแนวทางและเปา้หมายให้
มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตไว้อยา่งชดัเจนและเป็นขัน้เป็นตอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.  เพ่ือศกึษาการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก
ตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 

ขอบเขตของงานวจิัย 

ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

1. ด้านเนือ้หา การก าหนดตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย กลุ่มตวัแปรอิสระ คือปัจจยั
สว่นบคุคล อนัประกอบด้วย เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา อาชีพ และสถานภาพ สว่นตวัแปรตาม 
คือ การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ด้าน อนัประกอบด้วย ด้าน
รายได้, ด้านการใช้จ่าย, ด้านการออม และด้านการลงทนุ 

2. ด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

3. ด้านระยะเวลาในการศกึษา ใช้เวลาในการศกึษา ระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ท าให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล   
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 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการน าผลการวิจยั ในครัง้นีไ้ป
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาและสามารถออกผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ท่ีต้องการวางแผนทางการเงินได้ 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้แยกการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
ด้านรายได้ 
 สนทยา เขมรัตน์, ดวงใจ เขมรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญชยั, 2555, หน้า 
10 กล่าวไว้ว่า ด้านรายได้ คือ รายได้หลกัท่ีมาจากเงินเดือนประจ าค่าต าแหน่ง เงินช่วยเหลือสวสัดิการ
ต่างๆรายได้พิเศษ หรือรายได้ท่ีได้มาจากอาชีพเสริมนอกจากนีแ้ล้วรายได้ยังหมายถึง ผลประโยชน์ท่ี
บคุคลควรได้รับจากการประกอบอาชีพโดยอาจจะอยูใ่นรูปท่ีเป็นตวัเงิน หรือในรูปสนิทรัพย์อ่ืนๆ 
 พฒันี  ทองทงึ, 2556, หน้า 5-6 กลา่วไว้ว่า ด้านรายได้ หมายถึง เงินท่ีได้รับมาเป็นเงินสด เช่น 
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัส เงินประจ าต าแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น เงินปันผล ดอกเบีย้เงินรับ  เงินค่ า
สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เงินบ าเหน็จบ านาญ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงิน
ประกนัสงัคม และรายได้อ่ืนๆ  
ด้านการใช้จ่าย 

พฒันี  ทองพงึ, 2555, หน้า 6 กลา่วไว้ว่า ด้านการใช้จ่าย หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายไปในรูปของ
เงินสด เช่น การใช้จ่ายเพื่อ การด ารงชีวิตประจ าวนั การใช้จ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ การใช้จ่ายในการช าระ
หนี ้(คา่ ผ่อนบ้าน คา่ผ่อนรถ) คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพและ รักษาพยาบาล คา่ใช้จ่าย
เพ่ือการทอ่งเท่ียวและพกัผ่อน รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพ่ือการ ลงทนุตา่งๆ ด้วย เช่น การลงทนุในหลกัทรัพย์ 

สนธยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ  เขมวิรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญชยั, 2555, 
หน้า 12 ได้กล่าวไว้ว่า ด้านการใช้จ่าย หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละคนตดัสินใจใช้จ่ายเงินท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถประเมินความ
ต้องการและความจ าเป็นก่อนท่ีจะใช้เงินรวมถึงการบริจาค ให้กบัสงัคมเม่ือมีความพร้อม นอกจากนีแ้ล้ว
การใช้จ่ายอาจจะหมายถึง จ านวน เงินท่ีไว้ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าและบริการต่างๆในการด ารงชีวิต หรือ
รายจ่ายท่ีเกิดขึน้อ่ืนๆ เช่น เงินบริจาค คา่เบีย้ประกนั หรือรายจ่ายท่ีมิใช่การบริโภค 
ด้านการออมเงนิ 

สดุารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ , 2555 , หน้า 42 ด้านการออม คือ การแบง่รายได้สว่นหนึง่เพื่อเก็บสะสม 
ไว้ใช้จ่ายกับ วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือเก็บไว้เพื่อใช้ใน อนาคต เพื่อให้
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สามารถได้ในสิ่งท่ีต้องการหรือสามารถท าในสิ่งท่ีต้องการได้ การออมสว่นใหญ่มกัจะอยูใ่นรูปแบบท่ีมีโอกาส
สญูเสียเงินต้นต ่าและได้รับ อตัราผลตอบแทนท่ีไม่สงูนกัเม่ือเทียบกบัการลงทนุ 

พฒันี  ทองทงึ, 2556, หน้า 6 ด้านการออม คือ การแบง่รายได้สว่นหนึ่งมาท าการเก็บสะสมท่ีละ
น้อย แล้วค่อยๆเพิ่มจ านวนจนกลายเป็นปริมาณเงินท่ีมีมากขึน้เร่ือยๆ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายกับ
วตัถปุระสงค์ต่างๆตามท่ี ตัง้เป้าหมายไว้ได้ เช่น เพื่อใช้ในอนาคต เพื่อใช้ในยามฉกุเฉิน การออมถือเป็น 
สิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการวางแผนทางการเงิน การมีวินยัในการใช้
จ่าย ไม่ฟุ่ มเฟือย จะสามารถสง่ผลท าให้บคุคล ประสบความส าเร็จในการออมเงินได้ 
ด้านการลงทุน 
 อนิศา  เซ็นนันท์ (2547:33-35) หมายถึง การเสียสละเงินในส่วนท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ใน
ปัจจบุนันีเ้พ่ือเก็บไว้ใช้ในอนาคตด้วยการน าเงินท่ีมีไปใช้สร้างผลตอบแทนให้มากขึน้ การลงทนุโดยทัว่ไป 
เราจะมีลกัษณะเป็นเจ้าของกิจการ/เงิน ซึ่งสิ่งท่ีต้องพบคู่กับการลงทุนอยู่เสมอ คือ ความเสี่ยง โดยถ้า
ต้องการ ผลตอบแทนสงูแนวโน้มความเส่ียงที่พบก็จะสงูตามไปด้วย เราซึ่งอยู่ในฐานะผู้ลงทนุเอง จึงต้อง
บริหารจัดการเงินให้ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการลงทุนนัน้ เพราะเราต้อง รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากการขาดทนุ หรือการไม่ได้รับเงินทนุคืนด้วยตนเอง 
 จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย(2552:4) หมายถึง การใช้สอยทรัพยากรในลกัษณะต่าง ๆโดยหวงัจะได้รับ
ผลตอบแทนกลบัมามากกว่าท่ีลงทุนไปในอัตราท่ีพอใจภายใต้ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เช่น การลงทุนใน
ตลาด หลกัทรัพย์ การลงทนุในบ้านและท่ีดนิ การลงทนุทองค า  
 1.8.1. ประเภทของการลงทนุ การลงทนุสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
  1)  การลงทนุเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นการลงทนุของผู้บริโภค เก่ียวกบั
การซือ้สินค้าประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์ เคร่ืองซกัผ้า ฯลฯ เป็นการลงทนุท่ีไม่ได้หวงัก าไรในรูปของตวั
เงิน แตผู่้ลงทนุหวงัความพอใจในการใช้ทรัพย์สินเหลา่นัน้มากกวา่ 
  2)  การลงทนุในธุรกิจ (Business of economic Investment) เป็นการลงทนุโดยการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวงัวา่รายได้ท่ีได้เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเสี่ยงในการลงทนุ 
เป้าหมายของการลงทนุคือก าไร ก าไรจะเป็นตวัดงึดดูให้ผู้ลงทนุน าเงินมาลงทนุ การลงทนุประเภทนี ้เช่น 
สินทรัพย์ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ลงทนุในท่ีดิน อาคารสิ่งปลกูสร้าง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตสินค้า และบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นการลงทนุท่ีมุ่งหวงัก าไร 
  3)  การลงทนุในหลกัทรัพย์ (Financial  or  securities  Investment) เป็นการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ เป็นการซือ้สินทรัพย์ในรูปของหลกัทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้ นกู้  หรือหุ้นทุน จัดเป็นการลงทุน
ทางอ้อม คือผู้ลงทนุท่ีไม่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเน่ืองจากไม่พร้อมรับความเสี่ยง ผู้ลงทนุเหลา่นีอ้าจ
หนัมาซือ้หลกัทรัพย์ท่ีตนพอใจที่จะลงทนุ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ หรือเงินปันผลแล้วแต่
ประเภทของ หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ นอกจากนีผู้้ลงทนุอาจได้ก าไรหรือการขาดทนุ จากการขายหลกัทรัพย์ 
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วิธีด าเนินการวจิัย 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัท่ีเรียกว่า การวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental 
Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุม 
ตวัแปรใด ๆ เป็นการรวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือการเก็บ
ข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้เดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรท่ีท าการวิจัยในครัง้นี ้คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ วิจัยไม่สามารถระบุ
จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non – 
Probability) โดยใช้วิธีการสุม่แบบบงัเอิญ 
 การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยนัน้ เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่สามารถระบุจ านวนประชากร 
ท่ีแน่นอนได้ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967)ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลประมาณ 5% ซึ่งการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็น
จ านวน 400 คน 
 แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงันี ้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปทางด้านบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ต่อเดือน ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
สถานภาพ ลกัษณะของค าถามจะเป็นการตัง้ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) โดยใช้มาตรการ
วดัแบบ Nominal และ Ordinal จ านวน 6 ข้อ 
 สว่นท่ี 2 การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะประกอบไป
ด้วย ค าถามเก่ียวกับ 1) ด้านรายได้ 2) ด้านการใช้จ่าย 3) ด้านการออม 4) ด้านการลงทุน โดยลกัษณะ
แบบสอบถามจะเป็นการตัง้ค าถามในลกัษณะการก าหนดคา่ค าตอบ (Rating) จ านวน 18 
 ข้อ และข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) จ านวน 1 ข้อ ซึง่ได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
คือ ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ = 5, ระดบัความส าคญัมาก = 4, ระดบัความส าคญัปานกลาง = 3, 
ระดบัความส าคญัน้อย = 2 และระดบัความส าคญัน้อยท่ีสดุ = 1 
 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความส าคญั ก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดบัความส าคญั
มากท่ีสดุ, 3.41 – 4.20 = ระดบัความส าคญัมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบัความส าคญัปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 
ระดบัความส าคญัน้อย และ 1.00 – 1.80 = ระดบัความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ค่าร้อยละ 
และความถ่ี ในการอธิบายตวัแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และสถานภาพ และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายการวางแผนทาง
การเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2 สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
โดยผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการออมเงินตา่งกนั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ t – test และผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินสว่น
บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีด้านอายุ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ ท าให้การวางแผนทางการเงิน ตา่งกนั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ One way ANOVA หากพบ
ความแตกตา่งจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD 

 

ผลการวจิัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดและมากโดยเรียงล าดบัได้ 
ดงันี ้ 1)ด้านการออม  2)ด้านการใช้จ่าย  3)ด้านรายได้  4)ด้านการลงทนุ 
 2. ผลการ เป รียบเ ทียบการวางแผนทางการ เงินส่วนบุค คลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

  2.1 ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัย
สว่นบคุคล ด้านอาย ุและสถานภาพ ตา่งกนั ท าให้การวางแผนทางการเงินไม่ตา่งกนั 
  2.2 ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจยั
สว่นบคุคล ด้านเพศ รายได้ตอ่เดือน การศกึษา และอาชีพ ตา่งกนั ท าให้การวางแผนทางการเงิน ตา่งกนั 
  
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ ดงันี ้
 1.ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง และมีความคิดเห็นการ
วางแผนทางการเงิน รายด้าน ดงันี ้
  1.1)  ด้านรายได้ ของผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความคิดเห็นปานกลาง ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายได้หลกัมาจาก เงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ สนทยา เข็มรัตน์, ดวงใจ เข็มรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญ
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ชยั (2555) ท่ีว่า รายได้หลกั เป็น รายได้ท่ีได้มาจากเงินเดือนประจ าคา่ต าแหน่ง เงินช่วยเหลือ สวสัดิการ
ตา่งๆ รายได้พิเศษ หรือรายได้ท่ีได้มาจากอาชีพเสริม นอกจากนีร้ายได้ยงัหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีบคุคล
ควรได้รับจากการประกอบอาชีพ โดยอาจจะอยู่ในรูปท่ีเป็นตวัเงินหรือในรูปสินทรัพย์อ่ืนๆ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พัฒนี  ทองทึง (2556) ท่ีว่า รายได้ หมายถึง เงินท่ีได้รับมาเป็นเงินสด เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินโบนัส เงินประจ าต าแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น เงินปันผล ดอกเบีย้เงินรับ เงินค่าสวัสดิการ เงิน
ช่วยเหลือ ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เงินบ าเหน็จบ านาญ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินประกันสงัคม และ
รายได้อ่ืนๆ  
  1.2)  ด้านการใช้จ่าย ของผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการใช้จ่ายท่ีดีพอสมควร
เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ สนทยา เขมรัตน์, ดวงใจ เขมรัตน์, ธานี  
คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญชยั (2555) ท่ีว่า บุคคลแต่ละคนจะตดัสินใจใช้จ่ายเงินท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุเกิดความคุ้มค่าและสามารถประเมินความต้องการหรือ ความจ าเป็น
ก่อนท่ีจะใช้จ่ายเงินรวมถึงการบริจาคให้กับสงัคมเม่ือมีความพร้อมเป็นเงินท่ีไว้ใช้จ่ายในการซือ้สินค้า
และบริการตา่งๆในการด ารงชีวิต และแนวคิดของ พฒันี  ทองพงึ, 2555, หน้า 6 กลา่วไว้ว่า ด้านการใช้
จ่าย หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายไปในรูปของเงินสด เช่น การใช้จ่ายเพ่ือ การด ารงชีวิตประจ าวนั การใช้จ่าย
เพ่ือซือ้สนิทรัพย์ การใช้จ่ายในการช าระหนี ้(คา่ผอ่นบ้าน คา่ผอ่นรถ) คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จ่ายในการดแูล
สขุภาพและ รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวและพักผ่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการ ลงทุน
ต่างๆด้วย เช่น การลงทุนในหลกัทรัพย์ เป็นต้น ทัง้ยงัมีความสอดคล้องกับ พิมพ์ใจ  สขุสวสัดิ (2558) 
ท่ีว่า การใช้จ่ายจะเก่ียวข้องกบั “สิ่งของหรือการบริการในด้านตา่งๆ” ท่ีมีความ จ าเป็นตอ่การครองชีพท่ี
ครัวเรือนจะต้องซือ้หรือจ่ายด้วยเงินสด หรือการได้มาโดยท่ีไม่ได้ซือ้หรือจ่าย    
  1.3) ด้านการออม ของผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็น ปานกลาง ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการออมเงิน เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉกุเฉิน 
ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีความต้องการถือเงินของ สดุารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ , 2555 , หน้า 42 ด้านการออม 
คือ การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บสะสม ไว้ใช้จ่ายกับ วตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้เพื่อใช้จ่ายยาม
ฉกุเฉิน หรือเก็บไว้เพื่อใช้ใน อนาคต เพื่อให้สามารถได้ในสิ่งท่ีต้องการหรือสามารถท าในสิ่งท่ีต้องการได้ 
การออมส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในรูปแบบท่ีมีโอกาสสญูเสียเงินต้นต ่าและได้รับ อตัราผลตอบแทนท่ีไม่สงูนกั
เม่ือเทียบกบัการลงทนุ และมีความสอดคล้องกบั  พฒันี  ทองทงึ, 2556, หน้า 6 ด้านการออม คือ การ
แบ่งรายได้สว่นหนึ่งมาท าการเก็บสะสมท่ีละน้อย แล้วคอ่ยๆเพิ่มจ านวนจนกลายเป็นปริมาณเงินท่ีมีมาก
ขึน้เร่ือยๆ เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายกบัวตัถปุระสงค์ตา่งๆตามที่ ตัง้เปา้หมายไว้ได้ เช่น เพื่อใช้ในอนาคต เพื่อ
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ใช้ในยามฉกุเฉิน การออมถือเป็น สิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลประสบความส าเร็จในการวางแผน
ทางการเงิน การมีวินยัในการใช้จ่าย ไม่ฟุ่ มเฟือย จะสามารถสง่ผลท าให้บคุคล ประสบความส าเร็จในการ
ออมเงินได้   
  1.4) ด้านการลงทุน ของผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีการแบ่งรายได้หรือเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อ
น าไปลงทนุซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ จนัทร์เพ็ญ บญุฉาย(2552:4) หมายถึง การใช้สอยทรัพยากรใน
ลกัษณะตา่ง ๆโดยหวงัจะได้รับผลตอบแทนกลบัมามากกว่าท่ีลงทนุไปในอตัราท่ีพอใจภายใต้ความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสม เช่น การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ การลงทนุในบ้านและท่ีดิน การลงทนุทองค า และ อนิศา  
เซ็นนนัท์ (2547:33-35) หมายถึง การเสียสละเงินในสว่นท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ในปัจจบุนันีเ้พื่อเก็บไว้
ใช้ในอนาคตด้วยการน าเงินท่ีมีไปใช้สร้างผลตอบแทนให้มากขึน้ การลงทุนโดยทัว่ไป เราจะมีลกัษณะ
เป็นเจ้าของกิจการ/เงิน ซึง่สิ่งที่ต้องพบคูก่บัการลงทนุอยู่เสมอ คือความเสี่ยงโดยถ้าต้องการผลตอบแทน
สงูแนวโน้มความเสี่ยงที่พบก็จะสงูตามไปด้วย เราซึ่งอยู่ในฐานะผู้ลงทนุเองจึงต้องบริหารจดัการเงินให้ดี 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการลงทุนนัน้ เพราะเราต้องรับผิดชอบความเสี่ยงจากการ
ขาดทนุ หรือการไม่ได้รับเงินทนุคืนด้วยตนเอง ทัง้ยงัมีความสอดคล้องกบั เพชรี ขมุทรัพย์  (2544 :1) การ
ลงทนุ อาจหมายถึง การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ของบคุคลหรือสถาบนั ซึง่ให้ผลตอบแทนเป็น
สดัสว่นกบัความเสี่ยงตลอดเวลา 
 2. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อาย ุการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ สามารถ
สรุปผลได้ ดงันี ้
  2.1) ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ ตา่งกนั ท าให้การวางแผน
ทางการเงินโดยรวม ตา่งกนั ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัง้เพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการท่ีจะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกนั ซึ่งผลสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ศกึษาเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีเพศ ตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน แตกต่างกนัอย่างมี นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 และสอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ สนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และ   พรประภา แสงสินเจริญ (2555) 
ได้ท าการศกึษาเร่ืองความรู้และทศันะ ของนกัศกึษาเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบคุคล : กรณีศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการการเงินสว่น บคุคล และทศันะเก่ียวกบัการจดัการการเงินสว่นบคุคลแตกตา่งกนัอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิต ิณ ระดบันยัส าคญั 0.05  
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  2.2)  ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ  ต่างกัน ท าให้การ
วางแผนทางการเงินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครทกุช่วงอาย ุจะมีการวางแผนทางการเงินท่ีเหมือนกนั ซึง่ผลไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วันชัย แก้วสุมาลี (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายทุ างานของบคุคลท างานวยัผู้ ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ท่ีมีระดบัอายมุากกว่า 
มีการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายกุารท างานแตล่ะด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ ด้านทรัพย์สิน
เงินทอง  มากกวา่กลุม่ที่มีระดบัอายนุ้อยกวา่โดยเฉพาะ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป กบั
กลุม่ที่มีระดบัอาย ุ40 ปี ลงมา และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ญาดา วลัยานนท์ และศนินนัท์  สวุรรณ
หงษ์ (2556) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวางแผนทางเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายขุองข้าราชการ
และลกูจ้างสงักัดส านักงานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการเตรียมตวัด้านทรัพย์สินก่อน 
การเกษียณอาย ุและปัจจัยการเตรียมตวัด้านการออมและการลงทุนด้าน ผลตอบแทน สดัส่วนในการ
ออมและการลงทนุตอ่รายได้มีความสมัพนัธ์ กบัอาย ุ  
  2.3) ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ตอ่เดือน ตา่งกนั ท าให้
การวางแผนทางการเงิน โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมี รายได้ต่อเดือนต่างกัน จะท าให้มีความต้องการในการวางแผนทางการเงินท่ี
แตกตา่งกนั ซึง่ผลสอดคล้องกบังานวิจยัของ สนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และพร
ประภา แสงสินเจริญ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้และทศันะของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศึกษาท่ีมี
รายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการการเงินสว่นบคุคลและทศันะเก่ียวกบัการ จดัการ
การเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันชัย แก้วสุมาลี (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมการเตรียมตวั 
ก่อนการเกษียณอายุท างานของบุคคลท างานวัยผู้ ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มท่ีมีร ะดับ
รายได้สงูกว่ามีการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายกุารท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านทรัพย์สิน
เงินทอง มากกว่าบุคคลท างานวยัผู้ ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั รายได้ต ่ากว่าโดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ที่มีรายได้ตัง้แต ่15,000 บาทขึน้ไป กบักลุม่ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท   
  2.4) ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษา ต่างกัน ท าให้การ
วางแผนทางการเงินโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน ซึ่งผลไม่
สอดคล้องกับงานวิจยัของ  สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาท่ีมีระดับชัน้ปี 
ต่างกัน มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินด้านการใช้จ่าย ด้านการออม และการด้านการลงทุน 
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แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ญาดา  
วัลยานนท์ และศนินันท์  สุวรรณหงษ์ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางเงินเพื่อ
เตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างสงักัดส านักงานเขตบางซื่ อกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยการเตรียมตวัด้านการออมและการลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจและความเสียง ระยะเวลาการ
ออมและการลงทุนมีความสมัพนัธ์กับระดบั การศึกษา และปัจจัยการเตรียมตวัด้านการออมและการ
ลงทุนด้าน ความรู้ความเข้าใจและความเสียง ระยะเวลาการออมและการลงทุนมีความสมัพนัธ์ระดบั
การศกึษา และปัจจยัการเตรียมตวัด้านทรัพย์สินก่อน การเกษียณอาย ุและปัจจยัการเตรียมตวัด้านการ
ออมและการลงทุนด้าน ผลตอบแทน สัดส่วนในการออมและการลงทุนต่อรายได้มีความสมัพันธ์ กับ
ระดบัการศกึษา  
  2.5)  ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกันท าให้การ
วางแผนทางการเงินโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครทกุอาชีพตา่งมีความต้องการท่ีจะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกนั ซึ่งผลสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การจัดการการเงินส่วนบุคคล:
กรณีศกึษาเฉพาะกลุม่วยัท างานในเขตกรุงเทพหานคร” ท่ีว่า อาชีพมีผลต่อการวางแผนทางการเงินและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) , ม.ป.ป.) 
เน่ืองจากอาชีพท่ีแตกตา่งกนัย้อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตท่ีตา่งกนั  
  2.6)  ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ ตา่งกนั ท าให้การ
วางแผนทางการเงินโดยรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด สมรส  หม้ายหรือหย่าร้าง ต่างมีความต้องการวางแผนทางการเงิน
เหมือนกนั ซึง่ผลไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัชยั  แก้วสมุาลี (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ความเช่ือ ทศันคต ิ
และพฤติกรรมการ เตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุท างานของบุคคลท างานวัยผู้ ใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสมีคู่หรืออยู่ด้วยกัน และ สถานภาพหม้าย หย่าหรือ
แยกกนัอยู่ มีการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายกุารท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินเงิน
ทอง มากกว่ากลุม่ท่ีมีสถานภาพโสด และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ พฒันี  ทองพงึ (2555)  ได้ศกึษา
เร่ือง วิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัย เกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า  รูปแบบท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติของข้าราชการครูในโรงเ รียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ระดบัต าแหน่ง ครูปฏิบตักิาร (คศ.1) และครูช านาญ การ (คศ. 2) เป็นไปตามกรอบการ
วิจยัท่ีก าหนด ณ ระดบัความเช่ือมนั 90% โดยปัจจยัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล คือ สถานภาพสมรสท่ีมี 
นยัส าคญั 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิัย 
 จากผลการวิจยัในครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพื่อประโยชน์ในการเป็นแนวทางต่อสถาบนั
การเงินและหน่วยงานเพื่อการลงทุนทัง้ภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงพัฒนาและสามารถออก
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ท่ีต้องการวางแผนทางการเงินได้ ดงันี ้
 จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ตา่งกนั ท าให้การวางแผนทางการเงิน ต่างกนั  ดงันัน้ สถาบนัการเงินทัง้ภาครัฐและเอกชน ควรจะ
มีการออกผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ี มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ของแต่ละบุคคล เช่น 
การออกผลิตภณัฑ์เงินฝากประจ าส าหรับผู้ มี รายได้น้อย ในอตัราดอกเบีย้พิเศษและมีระยะเวลาการฝาก
ท่ีสัน้ลงรวมถึงควรมีการพฒันารูปแบบการวางแผนทางการเงินให้มีการครอบคลมุแก่ผู้ ท่ีมีการวางแผน
ทางการเงินในทุกกลุ่มรายได้ และในส่วนของหน่วยงานการลงทุน อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
เส่ียงในการลงทนุน้อย ได้รับตอบแทนท่ีมัน่คงและตอ่เน่ือง 
 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรจะศกึษาตวัแปรอื่นๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่การวางแผนทางการเงินของบคุคลสว่นบคุคลในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มเตมิ เช่น ปัจจยัด้านพฤติกรรม ปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัด้านความเสี่ยง ปัจจยัด้าน
การเกษียณอาย ุเพ่ือให้สามารถพฒันารูปแบบการวางแผนทางการเงินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
 2. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะผู้ ท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ดงันัน้จึงควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ เช่น ผู้ ท่ีมีการวางแผนทางเงิน
ในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งทางด้านความคดิ เพ่ือจะได้ผลการวิจยัท่ีมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ 
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