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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน 

และดา้นการวางแผนเพอืเกษียณอายุ  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (x) ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยั พบวา่พนกังานทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . 0 มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์ทาํงาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายได้

เฉลียต่อเดือน 50,001-70,000 บาท จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
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ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ดา้นรายได,้ ดา้นรายจ่าย, ดา้นการวางแผนเพือเกษียณอาย,ุ ดา้นการออม และดา้นการลงทุน ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: การจดัการการเงินส่วนบุคคล, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

Abstract 

The objectives is to study the motivation of Personal Financial Management of Employees at 

Kasikorn Bank in Bangkok Area include Income, Expenses, Savings, Investment and Retirement 

Planning. 

 The population of this research is Employees at Kasikorn Bank in Bangkok Area. The samples 

used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data 

was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, mean and 

standard deviation.   

The results found that the employees all respondents 400 peoples. Most are female 247 peoples 

representing 61.75%. Most aged 41-50 years old 182 peoples representing 45.50%. Most are Bachelor's 

degree 282 peoples representing 70.50%. Most of them have marital status is married/together 201 

peoples representing 50.25%. Most of them have work experience is 6-10 years 200 peoples 

representing 50%. Most are average income per month 50,001-70,000 baht 140 peoples representing 

35%. 

The results found Personal Financial Management of Employees at Kasikorn Bank in Bangkok 

Area overall is at a high level. Considering each side, then that side is high level of Income, Expenses, 

Retirement Planning, Savings and Investment respectively. 

Keywords: Personal Financial Management, Kasikorn Bank 
 

บทนาํ 

ยคุเศรษฐกิจกาํลงัรุ่งเรืองหรือถดถอยการจดัการการเงินส่วนบุคคลถือเป็นเรืองทีสาํคญั ไม่วา่จะมี

เงินระดบัไหนก็ตอ้งอาศยัการวางแผนการจดัการทีดีทงันนั จึงจะทาํใหบุ้คคลมีความมงัคงัและยงั

รับประกนัความเสียงต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนกบัเงินออม และเงินลงทุนต่างๆ ทีไดต้ดัสินใจไป นอ้ยคนนกัที

จะไดรั้บการเรียนการสอนเกียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล ทงัทีจริงควรให้มีหลกัสูตรการจดัการเงิน

ระดบัพนืฐานสามารถใหค้วามรู้ไดทุ้กระดบั ทุกสายอาชีพ จะไดรู้้จกัวางแผนไดเ้ร็วมากขึน 
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รายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพสูงขึนทาํใหป้ระชาชนมีอาํนาจซือนอ้ยลง มีความสามารถจบัจ่ายซือ

สินคา้และบริการไดน้อ้ยลง และอาจทาํให้รายไดที้มีหรือเงินทีหามาไดไ้ม่เพียงพอกบัการยงัชีพ ดงันนัเรา

ควรทราบทีมาทีไปวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นอยา่งไร ทาํให้สามารถจดัการต่อไปในเรืองการออม การ

ลงทนุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ยงิถา้มีเงินเดือนในบริษทัทีมนัคงและดาํเนินชีวิตตามปกติก็ค่อนขา้งจะคาํนวณได้

แมน่ยาํ 

เมือมองถึงระยะยาว อายทุีเพิมขึนจะตอ้งเกษียณในอนาคต และหลงัจากเกษียณจะหารายได้

อย่างไรต่อไป การใชชี้วติหลงัเกษียณอย่างมีความสุข จาํเป็นต้องมีเงินเพยีงพอโดยไม่เป็นภาระของ

ลูกหลาน หลายคนยงัเขา้ใจผิดวา่การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเกษียณเป็นเรืองของคนอายมุาก ใกล้

เกษียณ  ทงัทีจริงแลว้ การเกษียณตอ้งอาศยัการวางแผนล่วงหนา้ในระยะยาวตงัแต่เริมตน้ทาํงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีศูนยใ์หค้าํปรึกษาดา้นการเงินแบบครบวงจรแห่งแรกของ

ประเทศไทยทีเปิดพืนทีให้ทุกคนไดเ้รียนรู้เรืองการเงิน ในส่วนรายไดห้ลกัของพนกังานส่วนใหญ่มาจาก

รายไดจ้ากเงินเดือนประจาํและเงินโบนสั มกัจะถูกนาํไปใชจ่้ายในสิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ การจดัการทาง

การเงินจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจุบนัทีสภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และในปี 2565 นีเงินเฟ้อสูงขนึอยา่งมาก การรู้จกัหาเงิน การ

ออมเงิน การใชเ้งิน และการทาํให้เงินงอกเงยนนัควรมีการจดัการการเงินทีเหมาะสมจะช่วยทาํใหทุ้กคน

สามารถจดัการกบัเรืองเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงในปัจจุบนัสถาบนัการเงินไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัการการเงิน

ส่วนบุคคล มีวางแผนการเงินทีหลากหลาย จึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมเกียวกบัการจดัการการเงินส่วน

บุคคลใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ถือว่าเป็นสิงสําคญัหากมีความรู้ความเขา้ใจจะทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จ ไดบ้ริหารเงินใหเ้ป็น เพอืการเงินในอนาคตทีมีความมนัคงและมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพอืศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเรืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั ดงันี 
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ขอบเขตด้านเนือหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษาสูงสุด, สถานภาพสมรส, ประสบการณ์ทาํงาน, รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

1. การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นรายได,้ ดา้นรายจ่าย, ดา้นการออม, ดา้นการลงทุน, ดา้นการวางแผนเพอื

เกษียณอาย ุ

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีใช้ในการวิจัย  คือ  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน การคาํนวณหา

กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ  W.G. Cochran ทีระดบัความเชือมนั 95%  ซึงกาํหนดค่าความคลาดเคลือน

ของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งที 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัครังนีจะทาํการวิจยั ตงัแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 
 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

1. เพอืใหท้ราบถึงความสาํคญัในการจดัการการเงินส่วนบุคคล 

2. เพอืเป็นแนวทางในการจดัการการเงินทงัระยะสนัและระยะยาว และช่วยกระตุน้ให้ตะหนกัถึง

การจดัการการเงินให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล 

3. ผูท้ีสนใจสามารถนาํขอ้มลูทีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ไปเป็นแนวทางในการจดัการการเงิน หรือหา

หลกัสูตรอบรมเพิมความรู้ เพอืป้องกนัความเสียงหากเกิดเหตุฉุกเฉินการเงินในอนาคต 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ตัวแปรอิสระ                                                                        ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

4. สถานภาพสมรส 

5. ประสบการณ์ทาํงาน 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน                                     

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นรายได ้

2. ดา้นรายจ่าย 

3. ดา้นการออม 

4. ดา้นการลงทุน 

5. ดา้นการวางแผนเพือเกษียณอาย ุ

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

                                         

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล 

รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2533) กล่าวถึงการจดัการทางการเงิน หมายถึง การจดัระเบียบการเงินของ

บุคคล โดยรู้จกัจดัการรายรับ รวมถึงรายจ่ายใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีทกัษะการเงิน

อย่างชาญฉลาด คือ การรู้จกัหาเงิน รู้จกัใชเ้งิน ออมเงิน และรู้จกัทาํให้เงินงอกเงย 

Louis E. Boone, David L. Kurz, Douglas Hearth (2000;2543) กล่าวถึงในส่วนของขอบเขตนนั

เกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน การบริหารเงินสด การวางแผนภาษี การวางแผนการทาํประกนั การ

จดัการสินเชือ การบริหารการลงทุน ตลอดจนการวางแผนการเกษยีณอายุและมรดก 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

กิตติพฒัน์ แสนทวสุีข (2556) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน มี 4 ขนัตอน คือ 

กาํหนดเป้าหมายทางการเงินและการดาํเนินชีวิต, ศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนการเงิน ซึงไดแ้ก่ 

ช่วงอาย ุ(Life Cycle), รายไดที้ไดรั้บ (Income), รายจ่าย (Expenses), ลงมือวางแผนทางการเงินเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และนาํแผนทางการเงินไปปฏิบติัและทบทวน 

พนมพล สุขวฒันทรัพย ์(2558) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทีดีจะเป็นตวักาํหนดทิศทาง 

และการตดัสินใจทางการเงิน แผนการเงินหลกัๆ ทีสาํคญัทีควรวางแผนเริมปฏิบติัมีดงันีแผนการออม, 

แผนการลงทุน, แผนการบริหารหนี, แผนบริหารความเสียง,แผนเกษยีณ 

 

 



6 

 

 

ข้อมูลเกยีวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย ดาํเนินงานภายใตค้าํขวญั “บริการทุกระดบัประทบัใจ”  ก่อตงัขึนเมือ

วนัที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยมีนายโชติ ลาํซาํ และญาติชาวไทยเชือสายจีนเป็นผูร่้วมก่อตงั มีสาขา

สาํนกัถนนเสือป่า ในปัจจุบนัเป็นทีทาํการแห่งแรก ซึงเริมดว้ยพนกังานเพียง 21 คน ธนาคารมีความ

เจริญกา้วหน้ามาอยา่งต่อเนืองเปิดสํานกังานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม เมือเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตและ

รัฐบาลไทยเปิดเสรีทางการเงินให้ธนาคารชนันาํในต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัได ้ธนาคารกสิกรไทยได้

ริเริมและพฒันาสิงใหม่ ๆ เพอืรองรับความเปลียนแปลงท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ และธนาคารไดย้า้ย

สาํนกังานใหญ่จากถนนสีลมมาตงัอยูบ่นถนนพหลโยธิน และต่อมาไดเ้ปิดสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่บน

ถนนราษฎร์บูรณะ และประสบความสาํเร็จในการขยายสาขาครบ 73 จงัหวดัไดจ้ดทะเบียนเป็น “บริษทั

มหาชน ภายหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ ธนาคารได ้ปรับโครงสร้างองคก์รครังใหญ่ ในทีสุดธนาคารก็สามารถ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร ธนาคารยา้ยทีทาํการสาํนกังานใหญ่จากอาคารราษฎร์

บูรณะมาทีอาคารพหลโยธิน ซึงเคยเป็นสํานกังานใหญ่เดิมของธนาคาร ณ อาคารเลขที 400/22 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้

และหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

พฒันี ทองพึง (2555) ศึกษาเรือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณอาย:ุ กรณีศึกษา

เฉพาะครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมือ

ยามเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ถา้เรียงลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัจากมากไปหา

นอ้ย  อนัดบัแรกไดแ้ก่ รายไดป้ระจาํ สถานภาพของครอบครัว ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน เงินบาํเหน็จ

บาํนาญเลียงชีพขา้ราชการ และอายงุาน ปัจจยัรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพือวยัเกษียณมากสุดคือ 

การลงทุนกองทุนรวม และพนัธบตัรรัฐบาล ทีมีนยัสาํคญั ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวัเพือวยัเกษียณ

ทีมีนยัสาํคญั คือ การมีรายไดเ้พยีงพอ และตอ้งการมีความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินเพือเกษียณอยา่ง

เพียงพอ 

อรินทร อุดมเชียร (2558) ศึกษาเรือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั กรุงเทพ

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ18-40 ปี มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายกุารทาํงาน 10 ปี 9 เดือน ส่วนใหญมี่รายไดเ้ป็นเงินเดือนเพียงอยา่งเดียว มี

การจดัสรรค่าใชจ่้ายประจาํเดือน พฤติกรรมการใชจ้่ายมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ ส่วนใหญมี่บญัชีเงินฝาก

กบัธนาคารสามารถออมไดไ้ม่เกิน 5% ของรายไดแ้ละไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ลดหยอ่น

ภาระภาษีดว้ยเงินสะสมกองทุนสํารองเลียงชีพ 
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ศิริมา วทิยา ( ) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคา้ธนาคารเพือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ผลการศึกษาพบวา่ มีการออมในดา้น

สินทรัพยด์ว้ยการเก็บไวก้บัตวัเอง รูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงินคือการออมดว้ยการฝากออมทรัพย ์

ฝากประจาํ สถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชยแ์ละดา้นอาชีพจะมีความสัมพนัธ์กบัการออมดา้น

สินทรัพยใ์นรูปแบบการเก็บไวก้บัตวัเอง และรูปแบบทองคาํ อญัมณี ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นประชากร เศรษฐกิจและสังคมกบัการออมเงินดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นสถาบนัการเงิน พบว่า 

ระดบัการศึกษาจะมีความสัมพนัธ์กบัการออมในดา้นสินทรัพยป์ระเภททีดิน ทีอยูอ่าศยั และประเภท

ทองคาํ อญัมณี ดา้นสถานภาพในการสมรสจะมีความสัมพนัธ์กบัการออมทงัสองดา้น ไดแ้ก่ รูปแบบการ

ออมประเภทเก็บไวก้บัตวัเอง รูปแบบทองคาํ อญัมณี รูปแบบสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส และรูปแบบ

ธนาคารพาณิชย ์

กมลชนก กิจชล (2560) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนทาํงานเจนวายใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่ มีการลงทุนในสินทรัพยที์มีสภาพคล่องสูง สามารถ

เปลียนเป็นเงินสดไดง้่าย ในดา้นวตัถุประสงคข์องการออมและการลงทุนใหค้วามสําคญักบัการออมเงิน

และลงทุนเพือการเกษียณเป็นสําคญั โดยปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัการออมและการลงทุนเพือการเกษียณ

คือ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ จากผลการวิจยันีสามารถนาํมาใช้ประโยชนไ์ดใ้นกิจกรรมการส่งเสริมการออม

และการลงทุน เช่น การส่งเสริมความรู้เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน ลดความกลวัเพือทีจะกลา้

นาํเงินมาลงทุนเพมิขึน ซึงจะทาํให้บรรลุเป้าหมายเพือการเกษียณอยา่งทีคนเจนวายตอ้งการ 

ฬุลิยา ธีระธญัศิริกุล (2563) ศึกษาเรือง เทคนิคการจดัการการเงินส่วนบุคคลในภาวะวิกฤติ ผล

พบว่าในช่วงวิกฤตควรให้ความสาํคญักบัการวางแผนการใชจ่้ายซึงประกอบดว้ยการจดัทาํงบประมาณเงิน

สดส่วนบุคคลและการลดค่าใชจ้่าย การวางแผนปกป้องกนัความเสียง การวางแผนหารายได ้และการ

วางแผนลงทุน ตามลาํดบั 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใช้

วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยคาํนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรซึงไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน

ประชากรของ  W.G. Cochran (1953) ทีระดบัความเชือมนั 95% ซึงกาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการ

สุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5%  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทียอมรับได้ตอ้งไม่ตาํกว่า 384 คน ผูว้ิจยัจึงจะเก็บกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครังนีอยู่ทีจํานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

sampling) 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทาํงาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  

ส่วนที 2 คาํถามแบบใหผู้ต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยออก

แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, นอ้ยทีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเกียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงค์

หรือไม่ จากนนันาํไปให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา 

ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาให้

คะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครังนีแจกแบบสอบถามใหแ้ก่พนกังาน โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผ่านทาง

ออนไลน์โดยใช ้Google Form และรวบรวมแบบสอบถามทีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและ

เตรียมสาํหรับการวเิคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์ 
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 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย (x) 

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ . , -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ ตาํกวา่ปริญญาตรี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ โสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน -  ปี จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , -  ปี จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  และตาํกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน ,001-70,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,001-50,  บาท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ . , 20,001-35,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , 70,  บาทขึนไป 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที  การวิเคราะห์การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นรายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นการวางแผนเพือเกษียณอาย ุดา้นการออม และดา้น

การลงทุน ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ -  ปี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี

สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์ทาํงาน -  ปี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001-70,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

35.00 

การจัดการการเงินส่วนบคุคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ความคิดเห็นการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นรายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นการวางแผนเพือเกษียณอาย ุ

ดา้นการออม และดา้นการลงทุน ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวจิยัเรือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ  ดา้นรายได ้ดา้น

รายจ่าย ดา้นการวางแผนเพือเกษียณอาย ุดา้นการออม และดา้นการลงทุน โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม 

ดงันี 

1. ด้านรายได้ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

รายไดห้ลกัเป็นเงินเดือนมีความมนัคง, จดัสรรรายไดใ้หส้ามารถใชจ่้ายไดอ้ย่างเพียงพอ, รายไดพิ้เศษ เช่น 

โบนสั นาํมาเก็บไวใ้ชส้าํรองฉุกเฉิน, กรณีรายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้าย สามารถแกปั้ญหาไดเ้ช่น หารายไดเ้พิม

, ลดค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็น ฯลฯ, รายไดน้าํมาแบง่เก็บไวก่้อนใช ้และจดัหารายไดเ้สริมนอกจากงานประจาํ 

ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรินทร อุดมเชียร (2558) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

18-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายกุารทาํงาน 10 ปี 9 เดือน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ป็น

เงินเดือนเพียงอยา่งเดียว มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายประจาํเดือน พฤติกรรมการใชจ่้ายมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ 

ส่วนใหญ่มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารสามารถออมไดไ้ม่เกิน 5% ของรายไดแ้ละไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ลดหยอ่นภาระภาษีดว้ยเงินสะสมกองทุนสํารองเลียงชีพ 
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2. ด้านรายจ่าย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ระมดัระวงัในการใชจ่้าย ลดค่าใชจ่้ายในสิงทีไม่จาํเป็น มีแผนรายจ่ายล่วงหนา้ ใชจ่้ายดว้ยเงินสดไดอ้ยา่ง

เหมาะสมต่อการดาํรงชีพ แบ่งเงินรายจ่ายอยา่งชดัเจน และสามารถยดืหยุน่ได ้จดัสรรรายจ่ายไวส้าํหรับ

การออม หรือการลงทุน และจดัทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฬุลิยา ธี

ระธญัศิริกุล (2563) พบวา่ในช่วงวิกฤตควรให้ความสาํคญักบัการวางแผนการใชจ่้ายซึงประกอบดว้ยการ

จดัทาํงบประมาณเงินสดส่วนบุคคลและการลดค่าใชจ่้าย การวางแผนปกป้องกนัความเสียง การวางแผน

หารายได ้และการวางแผนลงทุน ตามลาํดบั 

3. ด้านการออม 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

การออมเงินรูปแบบประกนัเงินออม, การออมประเภทบญัชีเงินฝากธนาคาร, การออมเงินซือทรัพยสิ์น 

เช่น ทอง, การออมโดยถือเงินสดไวก้บัตนเอง, การออมเงินซือสลาก และการออมเงินซืออสังหาริมทรพัย ์

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริมา วิทยา ( 558) พบวา่ มีการออมในดา้นสินทรัพยด์ว้ยการเก็บ

ไวก้บัตวัเอง รูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงินคือการออมดว้ยการฝากออมทรัพย ์ฝากประจาํ สถาบนั

การเงินประเภทธนาคารพาณิชยแ์ละดา้นอาชีพจะมีความสัมพนัธ์กบัการออมดา้นสินทรัพยใ์นรูปแบบการ

เก็บไวก้บัตวัเอง และรูปแบบทองคาํ อญัมณี ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากร 

เศรษฐกิจและสังคมกบัการออมเงินดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นสถาบนัการเงิน พบวา่ ระดบัการศึกษาจะมี

ความสัมพนัธ์กบัการออมในดา้นสินทรัพยป์ระเภททีดิน ทีอยูอ่าศยั และประเภททองคาํ อญัมณี ดา้น

สถานภาพในการสมรสจะมีความสัมพนัธ์กบัการออมทงัสองดา้น ไดแ้ก่ รูปแบบการออมประเภทเก็บไว้

กบัตวัเอง รูปแบบทองคาํ อญัมณี รูปแบบสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส และรูปแบบธนาคารพาณิชย ์

4. ด้านการลงทุน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ลงทนุในสินทรัพยที์มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลียนเป็นเงินสดไดง่้าย, การลงทุนทางดา้นธุรกิจ, การ

ลงทนุในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,์ การลงทุนอสังหาฯ ในตลาดทุน เช่น ซือหุน้หรือหุ้นกู ้และการ

ลงทนุปล่อยเช่ารายเดือน เนน้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่า ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ การลงทุนแบบเป็นนายหนา้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลชนก กิจชล (2560) พบวา่ มีการ

ลงทนุในสินทรัพยที์มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลียนเป็นเงินสดไดง่้าย ในดา้นวตัถุประสงคข์องการออม

และการลงทุนใหค้วามสาํคญักบัการออมเงินและลงทุนเพือการเกษียณเป็นสาํคญั โดยปัจจยัทีมี

ความสัมพนัธ์กบัการออมและการลงทุนเพือการเกษียณคือ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ จากผลการวิจยันีสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นกิจกรรมการส่งเสริมการออมและการลงทุน เช่น การส่งเสริมความรู้เพือให้มี
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ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน ลดความกลวัเพือทีจะกลา้นาํเงินมาลงทุนเพิมขึน ซึงจะทาํให้บรรลุ

เป้าหมายเพือการเกษียณอยา่งทีคนเจนวายตอ้งการ 

5. ด้านการวางแผนเพือเกษียณอายุ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

วางแผนชาํระหนีสินหมดก่อนการเกษียณอายุ, วางแผนค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณ, ลงทนุกองทุนเพือการ

เกษียณ, ทาํประกนัในรูปแบบสร้างความมงัคงัในยามเกษียณอายุ, มีเงินออมจากแหล่งรายไดอื้นนาํมาใช้

เพอืการเกษียณ และวางแผนกบัสถาบนัการเงินในแผนการเกษียณอาย ุตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พฒันี ทองพึง (2555) พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมือยามเกษียณอาย ุของ

ครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ถา้เรียงลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัจากมากไปหานอ้ย  อนัดบัแรก

ไดแ้ก่ รายไดป้ระจาํ สถานภาพของครอบครัว ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน เงินบาํเหน็จบาํนาญเลียงชีพ

ขา้ราชการ และอายงุาน ปัจจยัรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพือวยัเกษียณมากสุดคือ การลงทุนกองทุน

รวม และพนัธบตัรรัฐบาล ทีมีนยัสาํคญั ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวัเพือวยัเกษียณทีมีนยัสาํคญั คือ 

การมีรายไดเ้พียงพอ และตอ้งการมีความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินเพือเกษียณอยา่งเพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี 

การจัดการการเงินส่วนบคุคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 1. ด้านรายได้ 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ รายไดห้ลกัเป็นเงินเดือนมีความมนัคง การทีมีรายไดส้มาํเสมอ รู้วนั

เงินเดือนเขา้ ก็ง่ายต่อการบริหารจดัการเรืองเงินในแต่ละเดือน ยงิรู้จกัวางแผนการเงินใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดก็สามารถไปสู่ความมงัคงัได,้ จดัสรรรายไดใ้หส้ามารถใชจ่้ายไดอ้ยา่งเพียงพอ ควรมานงัวเิคราะห์

และวางแผน รับรู้ถึงรายไดต้วัเองอย่างแทจ้ริง จดัสรรรายไดไ้ปเก็บออม หรือลงทุนเพือช่วยเพมิมูลค่าของ

รายไดอี้กทาง, รายไดพิ้เศษ เช่น โบนสั นาํมาเก็บไวส้ํารองฉุกเฉิน ตอ้งเห็นความสาํคญัของเงินสาํรองไว้

ใชใ้นยามฉุกเฉิน ยงิในสถานการณ์ช่วงนี สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน ทงัเงินเฟ้อ และค่าครองชีพทีสูงขึน 

เมือมีรายไดเ้ป็นเงินกอ้น 50% แบ่งออกมาไวก่้อนเลย ใส่ไวส้ําหรับเงินเก็บสํารองฉุกเฉิน นอกจากเงินกอ้น

หากเราจดัสรรเงินไดดี้ก็สามารถแบ่งเงินแต่ละเดือนไวใ้หพ้อสาํรองฉุกเฉิน -  เดือน ให้ไดต้ามเป้าทีเรา

คาดวา่จะเกิดขึนและอยูร่อดไดต้่อไป 
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 2. ด้านรายจ่าย  

 สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ ระมดัระวงัในการใชจ้่าย ลดค่าใชจ้่ายในสิงทีไม่จาํเป็น ค่าใชจ่้ายไม่วา่จะ

เป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง ของใช ้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ปัจจุบนัยงิมีราคา

สูงขึนเรือย ๆ ส่งผลใหร้ายรับในบางคนไม่เพียงพอตอ่การใชง้าน และส่งผลใหไ้ปกูย้มืจนเป็นหนีได ้ตอ้ง

ระมดัระวงัอยา่งมาก ค่าใชจ้่ายบางรายการสามารถลดลงได ้ควรคิดให้ดีก่อนซือ สิงทีจะซือมีความจาํเป็น

หรือไม่ ตอ้งใชจ้่ายให้คุม้ค่า ใชจ้่ายตามสมควรและเหมาะสม, มีแผนรายจ่ายล่วงหนา้ มีการตงังบใชจ้่าย

ล่วงหนา้ อาจแบ่งเป็นงบจ่ายรายวนั และคอยทบทวนเสมอวา่สามารถใชจ้่ายตามแผนหรือไม่ เพือนาํไป

ปรับปรุงแผนสาํหรับเดือนถดัไป ถือเป็นการฝึกวินยัการใชจ้่ายไปดว้ย รวมถึงการรู้รายจ่ายล่วงหนา้ทตีอ้ง

ใชเ้งินจาํนวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว,้ ใชจ่้ายดว้ยเงินสดไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อการดาํรงชีพ ควร

มีสภาพคล่องเป็นเงินสด ไม่ใชจ่้ายเกินตวั หรือการมีเครดิตมีไดห้ากบริหารการใชจ่้ายเป็น 

 3. ด้านการออม  

 สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ การออมเงินรูปแบบประกนัเงินออม ควรศึกษาใหดี้ก่อนตดัสินใจออม 

ผลตอบแทนและความคุม้ครองตอ้งตรงกบัเป้าหมายเรา ถือเป็นการวางแผนในเรืองลดหยอ่นภาษีดว้ย, การ

ออมประเภทเงินฝากธนาคาร เป็นการเลือกออมแบบความมนัคงกบัธนาคารทีเชือถือ และเลือกอตัรา

ดอกเบียใหต้รงตามความตอ้งการ ซึงมีความสําคญัมากต่อการออม ยงิอตัราผลตอบแทนสูงเท่าไร เงินออม

ก็จะยงิงอกเงยรวดเร็วขึน, การออมเงินซือทรัพยสิ์น เช่น ทอง เป็นการแบ่งเงินมาทยอยซือทองคาํสะสมใน

ทุกๆ เดือน เหมาะสาํหรับคนทีตอ้งการเก็บเงินระยะยาว หรือไวเ้ป็นสมบติั เมือมีเหตุตอ้งใชเ้งินก็สามารถ

นาํไปขายได ้ราคามีความผนัผวน สามารถทาํกาํไรจากทองไดอี้กดว้ย 

4. ด้านการลงทุน  

 สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ ลงทุนในสินทรัพยที์มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลียนเป็นเงินสดไดง่้าย 

ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ทงัแบบออมทรัพย ์กระแสรายวนั ฝากประจาํ กองทุนรวม สินทรัพยท์างการเงิน

เหล่านีบางชนิดสามารถซือขายเปลียนมือไดทุ้กวนั ไดผ้ลตอบแทนคงทีในรูปแบบของดอกเบีย ส่วนใหญ่

จะจ่ายปีละ  ครัง, การลงทุนทางดา้นธุรกิจ ในยคุทีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย ทาํให้มีความสนใจการทาํธุรกิจ

กนัมากขึน ควบคู่กบัการทาํงานประจาํไปดว้ย ตอ้งศึกษาให้ดีๆ ไม่วา่จะธุรกิจซือมาขายไป การขายสินคา้

ทางออนไลน์ รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านตา่ง ๆ, การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หากยงัไม่

มีเงินกอ้นใหญ่พอทีจะลงทุนซืออสังหาฯ กองทุนฯ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีผูส้นใจลงทุนสามารถเลือก

ศึกษาในกองทุนทีสนใจ กองทุนจะระดมทุนจากนกัลงทุนเพือนาํไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพยที์มีรายไดป้ระจาํในรูปของค่าเช่า ผูล้งทุนจะไดผ้ลตอบแทนเป็นปันผล ผูล้งทุนมี

ฐานะเป็นเจา้ของสินทรัพยท์างออ้มผา่นการถือหน่วยลงทุน 
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5. ด้านการวางแผนเพือเกษียณอายุ 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ วางแผนชาํระหนีสินหมดก่อนการเกษยีณอาย ุก่อนเกษียณ -  ปี ควรเริม

สาํรวจหนีสิน  และควรปลดภาระหนีสินทีมีอยูใ่ห้เร็วทีสุด เพอืความสุขสบายในชีวิตหลงัเกษียณ, วางแผน

ค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณ ค่าใชจ่้ายประจาํหลงัเกษียณอาจลดลง แต่ก็ตอ้งบริหารค่าใชจ่้ายใหร้อบคอบ แมว้า่

ก่อนเกษียณอาจจะเตรียมเงินไวแ้ลว้ แต่การวางแผนค่าใช้จ่ายเมือใกลเ้กษียณจะช่วยใหมี้แผนใชเ้งินต่อ

เดือนใหพ้อดี, ลงทุนกองทุนเพือการเกษียณ แบ่งลงทุนระยะยาว เช่นกองทุน RMF เลือกตามระดบัความ

เสียงทีรับได ้เป็นการแบ่งเงินออมเงินเพิมขึน ตอ้งทาํก่อนวยัเกษียณ ไม่ใช่พอใกล้ๆ แลว้ถึงมาเริมทาํ อาจจะ

ทาํใหส้ายเกินไป อนาคตไม่แน่นอน มีเงินในยามเกษียณอย่างสบายใจ ไม่เป็นภาระคนอืน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

1. เนืองจากงานวิจยันีเป็นการศึกษาขอ้มูลพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่ ขอ้มูลมีความกวา้ง ไม่ชดัเจน หากตอ้งการขอ้มูลทีแม่นยาํ

มากขึน ควรเก็บขอ้มูลเจาะจงเฉพาะกลุ่มในแต่ละองคก์ร 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอืนๆ เช่น รายได ้รายจ่าย ทีส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลเพอื

เป็นแนวทางไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์ในงานวิจยัมากขึน 

3. ความรู้ทางดา้นการจดัการการเงินส่วนบุคคลควรเป็นวิชาทีทุกระดบัการศึกษา หรือทุกสาย

อาชีพมีโอกาสไดเ้รียนรู้ งานวิจยัครังต่อไปอาจศึกษากลุ่มประชากรในวยัมธัยม เพอืไดข้อ้มูลทีใหม่ขึน 
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