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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ การลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) การลงทุนใน

ทองคาํ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน รายได้ตอ่เดือน พร้อมทงัพิจารณาปัจจยั

แวดล้อม ได้แก่ ด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ความรู้ความเขา้ใจในการ

วางแผนทางการเงิน ประชากรทีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จัยไม่ทราบจํานวน

ประชากร จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 25) หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย (𝑥) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน 

ร้อยละ  อายุไม่เกิน  ปี จาํนวนทงัสิน  คน ร้อยละ .  สถานภาพโสด จาํนวน  คน ร้อยละ .  

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  คน จาํนวน  ครอบครัว ร้อยละ .  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน 

ร้อยละ .  อายุงาน -  ปี จาํนวน  คน ร้อยละ .  รายไดต้่อเดือน , - ,  บาท  จาํนวน  ร้อย

ละ .  

  ปัจจยัแวดลอ้มทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทาง Social Media ทุกช่องทาง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ด้านสังคมและการเมืองส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่วนใหญ่ เตรียมความพร้อม

และนาํชีวติไปสู่ความมนัคงทางการเงินส่วนบุคคล  จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  

 ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุดคือ ดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ดา้นการลงทุนใน 

คริปโตเคอร์เรนซี ดา้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ดา้นการลงในทุนทองคาํ ดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพือการ

ออม (SSF)  

คําสําคัญ : ปัจจยัทางการเงิน, การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, การเงินส่วนบุคคล 

ABSTRACT 

 Study subject Factors Affecting Personal Financial Planning of Working People in Bangkok The 

objectives of this study were to study the factors affecting personal financial planning of working-aged people in 

Bangkok, such as investment in savings mutual funds (SSF), investment in retirement mutual funds (RMF), 

investment in gold. real estate investment and investing in cryptocurrencies Classified by personal factors such as 

sex, age, status, number of family members. level of education, age of employment, monthly income as well as 

considering the environmental factors such as the perception of information, the economic aspect, the social aspect 

and the political aspect. Knowledge and understanding of financial planning The population used in the research 

was the population in Bangkok. The researcher did not know the population of 400  people. The instrument used 

for data collection was a questionnaire. Data was analyzed using a computer program (SPSS Version 25 ) (𝑥)  

Standard Deviation (SD) 

 Results showed that Of the 400 respondents, most of them were female, 216 people, 54%, aged less than 

30 years, total 137 people, 34.25 percent, single status, 246 people, 61.50%, number of family members, 1 person, 

148 families. 37.00 Bachelor's degree, 128 people, 32.00 percent, 5-6 years of work, 151 people, 37.75 percent, 

monthly income 10,001-20,000 baht, the amount is 125, 31.25 percent 

 Environmental factors affecting personal financial planning of working-age people in Bangkok found that 

the majority of respondents were 122 people in all aspects of personal financial planning information perception 

on social media, representing 30.50 percent. The economy mainly affects personal financial planning of 248 people, 

representing 62.00 percent. Social and political aspects do not affect personal financial planning, 235 people, 

accounting for 58.75 percent. most of the financial Prepare and lead their lives to personal financial security, 143 

people accounted for 35.75 percent. 

 Factors Affecting Personal Financial Planning of Working People in Bangkok Overall, it's at a high level. 

The aspect that is at the highest level is Investment in Retirement Mutual Funds (RMF) Cryptocurrency real estate 

investment investment in gold Investment in Savings Fund (SSF) 

Keywords: financial factors, personal financial planning, personal finance 
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บทนาํ 

 เงินเป็นปัจจัยหนึงทีมีความเกียวขอ้งต่อการดาํรงชีพ และมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

นอกเหนือจากปัจจยัสี ซึงสามารถใชใ้นการแลกเปลียน เครืองมือและรูปแบบการออมหลากหลายประเภททีเป็น

ทางเลือกให้กบัผูท้ีมีเงินออมไดน้าํเงินไปลงทุนเพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนหรือผลประโยชน์มากทีสุด 

 การวางแผนทางการเงินทีดีจดัไดว้่าเป็นเขม็ทิศทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จและจะทาํให้ทุกคน มีอิสรภาพทาง

การเงินไดเ้พราะถา้หากรู้วา่ชีวิตเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน การวางแผนทางการเงินจึงถือไดว่้าเป็นการเตรียมความ

พร้อมทีจะรับมือกบัปัญหาทางการเงินทีจะเกิดขึน 

 การวางแผนการลงทุน เป็นส่วนหนึงของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือ การ

วางแผนจดัสรรเงินทุนเพือไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความเสียงของการลงทุนในสินทรัพย ์

ประเภทต่างๆ อตัราผลตอบแทนทีจะไดรั้บ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสียงของผูล้งทุนที 

สามารถยอมรับได ้

 ผูวิ้จัยมีความสนใจในการการศึกษาถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการวางแผนทางการเงิน จึงมุ่ง

หมายทีจะศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหา

นคร โดยคาํนึงถึงความเสียงทีผูล้งทุนสามารถรับได ้และไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการวางแผนทางการเงิน และ

มีความสนใจ ในการลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ ศึกษาปัจจัย ที มีผลต่อการวางแ ผนทางการ เ งินส่ว นบุคค ลข องประ ชาชนวัยทําง า นใ น

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร มี

ขอบเขตการวิจยั ดงันี 

. ขอบเขตด้านเนือหา  

มุ่งศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยมี

ตวัแปรในการศึกษา ดงันี 

) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

         . ) ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงาน ซึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ จาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน รายไดต้่อเดือน 

        1.2) ปัจจยัแวดลอ้ม ซึงประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ

การเมือง ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน 

2) ตวัแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

การลงทุนในกองทุนรวมเพอืการออม (SSF) การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) การลงทุนในทองคาํ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 
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. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัคือ ประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

โดยผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากร ดงันันผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจากสูตรไม่ทราบจาํนวน

แน่นอนประชากร ของ W.G.Cochran (1953) ระดับสัดส่วนของประชากรทีผูวิ้จัยต้องการสุ่มอยู่ที % ระดับ

นัยสําคญั .  ความเชือมนั 95% ค่า Z = 1.96 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ตาํกว่า  คน และไดเ้ก็บแบบสอบถามมา

ทงัหมดจาํนวน 400 คน 

. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาวจิยัครังนีระยะเวลาในการศึกษาวิจยั เริมตงัแต่ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม   

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

 1. เพือให้ทราบถึงปัจจัยที มีผลต่อการวางแผนการเ งินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทํางา นใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางและทราบถึงการตัดสินใจวางแผนในการลงทุนในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปลอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

5. ระดบัการศึกษา 

6. อายงุาน 

7. รายไดต้่อเดือน 

ตัวแปรตาม 

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของประชาชนวัย

ทํางานในกรุงเทพมหานคร 

1. การลงทนุในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) 

2. การลงทนุในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) 

3. การลงทุนในทองคาํ 

4. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

5. การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ปัจจัยแวดล้อม 

1. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 

3. ดา้นสังคมและการเมือง 

4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผน

ทางการเงิน 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

ทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ 

เป็นทฤษฎีทีถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือทีมีชือว่า The General Theory of Employment, Interest, and Money 

โดยนกัเศรษฐศาสตร์สัญชาติองักฤษชือจอห์น เมนาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ซึงเขาไดจ้ัดพวกของความ

ตอ้งการถือเงินของคนเราออกเป็น  แบบ ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพือเอาไวจ้บัจ่ายใชส้อย ความต้องการถือเงิน

เพอืเอาไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และความตอ้งการถือเงินเพือเอาไวเ้ก็งกาํไร 

ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิตของ Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg 

ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต  (Life Cycle Theory of Consumption) ชีวิตถูกคิดขึนโดย Franco 

Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg และมีการเผยแพร่ในปี ค.ศ. (วนัรักษ์ มิงมณีนาคิน, 2555) 

เป็นแนวคิดทีพิสูจน์ให้เห็นว่าแต่ละบุคคลจะมีระดบัรายได้ทีค่อนขา้งตาํในช่วงตน้ๆ ของชีวิต อย่างไรก็ตามใน

ระหว่างช่วงวยักลางคนระดับรายได้จะสูงขึนเรือย ๆ จนกระทงัถึงวยัหลังเกษียณ หรือสูงอายุเป็นต้นไป ระดับ

รายไดจ้ะกลบัมาตาํลงอีกครัง 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ ( ) ได้ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงิน ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครว่ามีอิทธิพลในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผน ทางการเงินส่วนบุคคล

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบั ปานกลาง ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเรือง

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของประชาชน  

สุภาวดี ศิริวฒัน์ และนพชักร ทองเรือนดี (อา้งอิงใน สุชาดา ยิงภกัดี (2547) ไดท้าํการศึกษาเรืองปัจจยัทีมี

ผลต่อราคาทองคาํในตลาดโลก เพือวิเคราะห์การเคลือนไหวของราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาด กรุงเทพฯ และความ

เชือมโยงราคาของทองคาํแท่งระหว่างตลาดในประเทศไทย กบั ตลาดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ตลาดลอนดอน ตลาด

นิวยอร์ก และตลาดฮ่องกง วิเคราะห์ถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ โดยใช้วิธีทาง

สถิติ ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและสมการถดถอยในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาการเคลือนไหวของราคาทองคาํ

แท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ พบว่า ราคาทองคาํแท่งผนัแปรอนั เนืองมาจากฤดูกาลน้อย โดยดัชนีฤดูกาลจึงสรุปไดว้่า 

ราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯมีความสัมพนัธ์และความอ่อนไหวตามราคาทองคาํแท่งของตลาดโลกและมี

ความสัมพนัธ์ กบัปัจจัยภายนอก ได้แก่ อตัราแลกเปลียนเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ, ดอกเบียเงินกูร้ะหว่าธนาคาร

ของสหรัฐ,ราคา นาํมนัดิบเฉลียโอเปกและดชันีหุน้เป็นตน้ 
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 สถาพร อาํนา (2560) ได้ศึกษาเรือง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั และ

บริหารธุรกิจ มีความจาํเป็นระดบัมาก และเมือพิจารณาตามหัวขอ้แลว้ มีความคิดเห็นในเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเล็งเห็นถึงความสําคญั ในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุทีทาํให้การ

วางแผนการเงินไม่ประสบผลสาํเร็จ มีปัจจยัทีมีอิทธิพล ต่อการวางแผนทางการเงิน ขอ้มูลปัจจยัทีมีอิทธิพล ต่อการ

วางแผนทางการเงิน ของครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั และบริหารธุรกิจ ด้านความรู้

ความเขา้ใจ ในเรืองการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพล ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 สยาม เกิดจรัส (2560) ไดศึ้กษาเรือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณ: กรณีศึกษาชุมชนการ

เคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ของ

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณคือ ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย รองลงมาคือ ดา้นการจดัสร้างแผน ดา้น

การรวบรวมขอ้มูล ดา้นการติดตามผล และปรับปรุงแผน และดา้นการดาํเนินการตามแผน ตามลาํดบั 2) ผลการ

ทดสอบ สมมติฐานพบวา่ ประชาชนชุมชน การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ทีมีอาย ุระดบัการศึกษา และรายได้

ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณในภาพรวมแตกต่างกนั 

 เกษรี ศรีโปฎก (2562) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากสุด และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุดทุกด้าน ซึงเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปน้อย พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ในจงัหวดัเชียงใหม่มากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นราคา ตามลาํดบั และปัจจยักระบวนการตดัสินใจเลือกซือออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ในจงัหวดัเชียงใหม่

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากกบัมากทีสุด โดยการประเมินทางเลือก 

มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการและการตดัสินใจเลือกซือตามลาํดบั 

 อภิญญา แพน้อย ( ) ไดศึ้กษาเรือง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาว ของนกัลงทุนใน 

Social Network ผลการวิจยัพบวา่ นกัลงทนุใน Social Network ทีมีเพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั อาชีพต่างกนั 

และรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน ทาํให้การตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวม หุ้นระยะยาวแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรม ผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม พบว่า มีตวัแปรอิสระจาํนวน 6 ตวั ทีมีผลต่อ การ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาวของนักลงทุน ใน Social Network  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 0.05 

ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยมทางความจริง เหตุผลในการเลือกซือดา้นการสร้าง และการนาํเสนอ ลกัษณะ

ทางกายภาพ ประเภททีเลือกซือ ค่านิยมทางสังคม 

กษิดิศ สังสีเพชร ( ) การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน

ต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมต่างกนัส่วนนกัลงทุนใน เขตกรุงเทพมหานครทีมี เพศ

ต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมไม่ต่างกันในส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงิน

ดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลัดา้น การรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความเสียง

ทศันคติดา้นอิทธิพลทางสังคมทศันคติดา้นความปลอดภยัทศันคติ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก และทศันคติดา้น
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ความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกั ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจยัดา้นการ

รับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลัและปัจจยัดา้นทศันคติของ ประชาชนในการใช้สกุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่ายใน

การใช้งานดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคาทศันคติ ดา้นความเชือมนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั 

ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ศึกษาในการวิจยัคือ ประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล 

กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran 

( ) โดยผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่ง % หรือ .  จากประชากรทงัหมดทีระดบัความเชือมนั % หรือ .  และ

ยอมรับค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั %  หรือ .  ผลจากการคาํนวณ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที

ยอมรับไดต้อ้งไม่ตาํกว่า 384 คน ผูวิ้จยัจึงเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนีอยู่ทีจาํนวน  คน ซึงถือว่าผ่าน

เกณฑเ์งือนไขกาํหนด โดยไม่ตาํไปกวา่ 385 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

ศึกษาแบบสอบถามทีเกียวขอ้ง แบบศึกษาทีใชค้รังนีประกอบไปดว้ย 2 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เเพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ระดบัการศึกษา อายุในการทาํงาน รายไดต้่อเดือนมีจาํนวน 7 ขอ้ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัสิงแวดลอ้ม มีจาํนวน 4 ขอ้ 

ตอนที 3 เ ป็นแบบสอบถามกา รวางแผ นทา งการ เ งินส่วนบุค คลข องประช าชนวัยทําง า นใ น

กรุงเทพมหานคร มี  ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครกบัแนวความคิด 

และตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามจากนันไดน้าํไปใหผู้เ้ชียวชาญ พิจารณาซึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาให้

คะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แจกแบสอบถามให้แก่ประชากรทีกาํหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทีเป็นออนไลน์โดยใช้ 

Google Form เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการวเิคราะห์    

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาทาํการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์ 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) สาํหรับการวิเคราะห์เพอืบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย (𝑥)  
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3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดแ้จก

แบบสอบถามต่อประชาชนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีผูต้อบแบบสอบถามทงัสิน  คน ไดรั้บ

แบบสอบถามคืนทงัหมด  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  ผูวิ้จยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี พบว่า

กลุ่มตวัอย่างทงัสิน  คน มีเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ  ตามลาํดบั ช่วงอาย ุไม่เกิน  ปี มีจาํนวนทงัสิน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ช่วงอาย ุ -  

ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  , ช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .  จาํนวน  คน , -  

ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .   , และ  ปีขึนไป ซึงคิดเป็นร้อยละ .  จาํนวน  คน  ตามลาํดับ 

สถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่สถานภาพสมรส จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อย

ละ .  ตามลาํดับสมาชิกในครอบครัว  คน จาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาจาํนวน

สมาชิก -  คนจาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ . , -  คน จาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ . , -

 คนจาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .   และ  คนขึนไป จาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .  

ตามลาํดบั ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาระดบัการศึกษา ปวท. / ปวส. 

/ อนุปริญญา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ตาํกว่าม.  / ปวช. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ม.  / 

ปวช. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ,สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั อายงุาน 

-  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอายุงาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , - ปี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , นอ้ยกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และ  ปีขึนไป   จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .    ตามลาํดับ รายไดต้่อเดือน , - ,  บาท  จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .   

รองลงมามีรายไดต้่อเดือน , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  . , ไม่เกิน ,  บาท จาํนวน 

  คน คิดเป็นร้อยละ  .  , , - ,  จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ  .  และ ,  บาทขึนไป  จาํนวน 

   คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทาง Social Media ทุก

ช่องทาง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นช่องทาง อินเตอร์เน็ตจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

. , หนังสือพิมพ/์นิตยาสารจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  , หนังสือ/ตาํราการวางแผนทางการเงินต่างๆ

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และทางผูเ้ชียวชาญดา้นการวางแผนทางการเงิน  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ตามลาํดบั 

 ปัจจัยแวดล้อม 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทาง Social 

Media ทุกช่องทาง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นสังคมและการเมืองส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่วน

ใหญ่ เตรียมความพร้อมและนาํชีวิตไปสู่ความมนัคงทางการเงินส่วนบุคคล  จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  
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การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าความคิดเห็นในปัจจัยทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากทีสุดจากตาราง คือ 

ด้านการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ด้านการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ดา้นการลงในทุนทองคาํ ดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามต่อประชาชนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การลงทุนในกองทุนรวมเพือ

การออม (SSF) การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) การลงทุนในทองคาํ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

และการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน รายไดต้่อเดือน พร้อมทงัพิจารณาปัจจยัแวดล้อม ได้แก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน ประชากรทใีชใ้นการ

วิจยั คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากร จาํนวน  คน เครืองมือทีใชท้าํการ

เก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย (𝑥)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า  ประชากรในกรุงเทพมหานครทีมีความสนใจในการลงทุนในกองทุนรวม กลุ่มทีตอบ

ตวัอยา่งแบบสอบถามทงัหมด จาํนวน  คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ตามลาํดบั 

ช่วงอายุ ไม่เกิน  ปี มีจาํนวนทงัสิน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  สมาชิกในครอบครัว  คน จาํนวน  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  อายงุาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . รายไดต้่อเดือน , - ,  บาท  

จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .    

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยนี ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ

การเมือง และความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงิน โดยผลจากการศึกษาขอ้มูลเพือจะเป็นประโยชน์ต่อการ

กาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าความคิดเห็น

ในปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้น

พบว่าความคิดเห็นในปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากทีสุดจากตาราง คือ ดา้นการลงทุนใน

กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ดา้นการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ดา้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ดา้นการ

ลงในทุนทองคาํ ดา้นการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) ตามลาํดบั ตามลาํดบั   

การลงทุนในกองทุนรวมเพอืการออม (SSF) 

 ความคิด เห็นในปัจจัยที มีผลต่ อการวา งแผนการเ งินส่ว นบุค คลขอ งประชาชนวัยทํา งา นใ น

กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นขอ้พบว่า ดา้นทีอยู่

ในระดบัมากเป็นอนัดบั มาก คือ ความสนใจ ทีจะลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) ทีสถานภาพทางการเงิน
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ของท่านมีความพร้อมในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) มากน้อยเพียงไร ,ท่านมีความรู้และความ

เข้าใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ ความหลากหลาย

ประเภทเหมือนกองทุนรวมทวัไป ไม่วา่จะเป็นตราสารหนี, หุ้น, REITs โดยสามารถลงทุนไดท้งัในและต่างประเทศ 

มากน้อยเพียงใด,ท่านมีความสนใจทีจะลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) ทีสามารถลงทุนในสินทรัพยไ์ด้

หลากหลายประเภทเหมือนกองทุนรวมทวัไป ได้มากน้อยเพียงไร,ท่านยอมรับความเสียงขาดทุนการลงทุนใน

กองทุนรวมเพือการออม(SSF) มากน้อยเพียงไรและท่านคิดว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) ทีจดัตงั

ขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการออมระยะยาวมีความเหมาะสมกับประชาชนวยัทาํงานมากน้อยเพียงใด 

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ ( ) ไดศ้ึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรืองปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครวา่มีอิทธิพลในระดบัมาก และเมือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผน ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดับ ปาน

กลาง ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเรืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในเรืองปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 

การลงทุนในกองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพ (RMF) 

 ความคิด เห็นในปัจจัยที มีผลต่ อการวา งแผนการเ งินส่ว นบุค คลขอ งประชาชนวัยทํา งา นใ น

กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นขอ้พบว่า ดา้นทีอยู่

ในระดบัมากเป็นอนัดบัมากทีสุด คือ ท่านมีความรู้และความเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ

(RMF) ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามทีลงทุน มากน้อยเพียงใด และดา้นทีอยู่ในระดบัมากเป็น

อนัดับมาก คือ ท่านมีความสนใจทีจะลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) โดยผูล้งทุนสามารถเลือกออม

เงินลงทุนตามความเสียง ความคาดหวงัในผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุนทีเหมาะสมกบัตวัเอง มากน้อย

เพียงไร,สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) มากน้อย

เพียงไร,ท่านคิดว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) ทีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการ

ออมและเตรียมความพร้อมสําหรับการเกษียณอายุ มีความเหมาะสมกบัประชาชนวยัทาํงานมากน้อยเพียงใด,ท่าน

ยอมรับความเสียงขาดทุนการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) มากน้อยเพียงไร ตามลาํดับ ซึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยาม เกิดจรัส (2560) ได้ศึกษาเรือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณ: 

กรณีศึกษาชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือพจิารณารายดา้น พบวา่ดา้นทีมี

ค่าเฉลียสูงสุด ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณคือ ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย รองลงมาคือ ดา้นการ

จัดสร้างแผน ด้านการรวบรวมขอ้มูล ด้านการติดตามผล และปรับปรุงแผน และด้านการดาํเนินการตามแผน 

ตามลาํดบั 2) ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ประชาชนชุมชน การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ทีมีอายุ ระดบั

การศึกษา และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือวยัเกษียณในภาพรวมแตกต่างกนั ซึง

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา แพน้อย ( ) ไดศึ้กษาเรือง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะ

ยาว ของนกัลงทุนใน Social Network ผลการวิจยัพบวา่ นกัลงทุนใน Social Network ทีมีเพศต่างกนั ระดบัการศึกษา

ต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน ทาํให้การตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวม หุ้นระยะยาว
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แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรม ผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม พบวา่ มีตวัแปรอิสระจาํนวน 

6 ตวั ทีมีผลต่อ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาวของนกัลงทุน ใน Social Network  อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที 0.05 ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยมทางความจริง เหตุผลในการเลือกซือดา้นการสร้าง และการ

นาํเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ ประเภททีเลือกซือ ค่านิยมทางสังคม ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สถาพร อาํนา 

(2560) ไดศึ้กษาเรือง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั และบริหารธุรกิจ มีความจาํเป็น

ระดบัมาก และเมือพจิารณาตามหวัขอ้แลว้ มีความคิดเห็นในเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล และเลง็เห็นถึงความสาํคญั ในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุทีทาํใหก้ารวางแผนการเงินไม่ประสบผลสาํเร็จ 

มีปัจจยัทีมีอิทธิพล ต่อการวางแผนทางการเงิน ขอ้มูลปัจจยัทีมีอิทธิพล ต่อการวางแผนทางการเงิน ของครู และ

บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั และบริหารธุรกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ในเรืองการวางแผนทาง

การเงินมีอิทธิพล ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

การลงทุนในทองคาํ 

 ความคิด เห็นในปัจจัยที มีผลต่ อการวา งแผนการเ งินส่ว นบุค คลขอ งประชาช นวัยทํา งา นใ น

กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และเมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นที

อยู่ในระดบัมากคือ ท่านคิดว่าการลงทุนในทองคาํ มีความเหมาะสมกบัประชาชนวยัทาํงานมากน้อยเพียงใด ท่านมี

ความสนใจทีจะลงทุนในทองคาํมากน้อยเพียงใด  สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมในการลงทุนใน

ทองคาํมากน้อยเพียงไร ท่านยอมรับความเสียงขาดทุนจากการลงทุนในทองคาํมากน้อยเพียงใด ท่านมีความรู้และ

ความเขา้ใจในการลงทุนในทองคาํมากน้อยเพียงใด ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี ศิริวฒัน์ 

และนพชักร ทองเรือนดี (อ้างอิงใน สุชาดา ยิงภักดี (2547) ได้ทาํการศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อราคาทองคาํใน

ตลาดโลก เพอืวิเคราะห์การเคลือนไหวของราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาด กรุงเทพฯ และความเชือมโยงราคาของทองคาํ

แท่งระหว่างตลาดในประเทศไทย กบั ตลาดในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอร์ก และตลาดฮ่องกง 

วิเคราะห์ถึงปัจจยัทีมีผลกระทบต่อราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ โดยใชวิ้ธีทางสถิติ ในการวิเคราะห์อนุกรม

เวลาและสมการถดถอยในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาการเคลือนไหวของราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ พบว่า 

ราคาทองคาํแท่งผนัแปรอัน เนืองมาจากฤดูกาลน้อย โดยดัชนีฤดูกาลจึงสรุปได้ว่า ราคาทองคาํแท่ง ณ ตลาด

กรุงเทพฯมีความสัมพนัธ์และความอ่อนไหวตามราคาทองคาํแท่งของตลาดโลกและมีความสัมพนัธ์ กับปัจจัย

ภายนอก 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ความคิด เห็นในปัจจัยที มีผลต่ อการวา งแผนการเ งินส่ว นบุคค ลขอ งประชาชนวัยทํา งา นใ น

กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นขอ้พบว่า ดา้นทีอยู่

ในระดบัมากเป็นอนัดบัมาก คือ สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ากน้อย

เพียงใด  ท่านคิดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์ความเหมาะสมกับประชาชนวยัทาํงานมากน้อยเพียงใด ท่าน

ยอมรับความเสียงขาดทุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ากน้อยเพียงใด ท่านมีความรู้และความเขา้ใจในการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใด ท่านมีความสนใจทีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใด 

ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษรี ศรีโปฎก (2562) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผล
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ต่อการตดัสินใจเลือกซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากสุด และ

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุดทุกดา้น ซึงเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปน้อย พบว่าดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ในจงัหวดัเชียงใหม่มากทีสุด รองลงมาคือ 

ด้านกระบวนการ และด้านราคา ตามลาํดับ และปัจจัยกระบวนการตดัสินใจเลือกซือออสังหาริมทรัพยเ์พือการ

ลงทนุ ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยู่ในระดบัมากกบัมากทีสุด 

โดยการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ตระหนกัถึงปัญหา ความตอ้งการและการตดัสินใจเลือก

ซือตามลาํดบั 

การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 

 ความคิดเห็นในปัจจัยทีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นขอ้พบว่า ดา้นทีอยู่

ในระดบัมากเป็นอนัดบัมาก คือ สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมในการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี มาก

น้อยเพียงใด  ท่านยอมรับความเสียงขาดทุนจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี มากน้อยเพียงใด ท่านมีความสนใจ

ทีจะลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี มากน้อยเพียงใด ท่านคิดว่าการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมีความเหมาะสมกับ

ประชาชนวยัทาํงานมากน้อยเพียงใด ท่านมีความรู้และความเขา้ใจในการลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซี มากน้อย

เพียงใด ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษิดิศ สังสีเพชร ( ) การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั 

ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมต่างกันส่วน

นักลงทุนใน เขตกรุงเทพมหานครทีมี เพศต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมไม่ต่างกนัใน

ส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใช้สกุลเงินดิจิทลัดา้น 

การรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความเสียงทศันคติดา้นอิทธิพลทางสังคมทศันคติดา้นความปลอดภยัทศันคติ ดา้น

สิงอาํนวยความสะดวก และทศันคติดา้นความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกั ลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลัและปัจจยัดา้นทศันคติของ ประชาชนในการใช้

สกุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคาทศันคติ ดา้นความเชือมนัไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากปัจจยัสิงแวดล้อม 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

) จากการวิจยัพบว่าช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครขาดการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารจากผูเ้ชียวชาญดา้นการวางแผนทางการเงิน ควรมีการจดัช่องทางการอบรม เพือเผยแพร่ความรู้ให้กบั

ประชาชน 

2) จากการวิจยัพบว่าช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารพบว่าประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครขาดใน

เรืองของการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ/ตาํราการวางแผนทางการเงินต่างๆ ควรมีการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรัก

ในการอ่าน โดยการจดับูช้หนงัสือ หรือนิทรรศการหนงัสือเพือใหป้ระชาชนเขา้ถึงมากขึน 

 

 

 



13 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

) จากการวิจยัพบว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและระดบัโลกมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล ประชาชนควรมีการติดตามข่าว เหตุการณ์ปัจจุบนัผ่านทางช่องทางต่างๆ เพือให้ทราบถึงปัญหาทีอาจจะ

เกิดขนึในอนาคต 

) ควรมีการจบัจ่ายใช้สอยเพือการอุปโภค บริโภคให้มีความพอเหมาะ พอดีต่อความตอ้งการส่วนบุคคล

ในการใชชี้วิตประจาํวนั 

ด้านสังคมและการเมือง 

) จากการวิจัยพบว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่มีผลต่อสภาพทางสังคมและการเมืองใน

ประเทศไทย แต่ประชาชนไม่ควรนิงนอนใจ เนืองจากสภาพทางสังคมและการเมืองอาจมีการเปลียนแปลงไดเ้สมอ 

) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่มีผลต่อสภาพทางสังคมและการเมืองในประเทศไทย แต่ทงันี

ขึนอยูก่บัการวางแผนทางการเงินของแต่ละครอบครัวเป็นหลกั 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงนิ 

) จากการวิจยัพบว่า ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเนืองจากใน

การทาํให้เกิดความมันคงในการลงทุนของผูว้างแผนทางการเงินส่วนบุคคล หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรให้การ

สนบัสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้กบัประชาชนในการวางแผนทางการเงิน 

) ประชาชนมีความตอ้งการในการมีอิสรภาพทางการเงินส่วนบุคคลและสามารถรับมือกับปัญหาทีจะ

เกิดขึนไดน้้อยเนืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจ ควรมีหน่วยงานเขา้มาให้ความรู้กับประชาชน และเขา้ถึงประชาชน

ใหม้ากขึน  

ข้อเสนอแนะจากการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ด้านการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) 

สิงทีตอ้งปรับปรุง  ท่านมีความรู้และความเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) และสิทธิ

ประโยชน์กล่าวคือ ประชาชนทยอยลงทุนวนันีเพือให้โอกาสเงินไดเ้ติบโตพร้อมกับรับสิทธิลดหย่อนภาษี, ท่านมี

ความรู้และความเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม (SSF) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ ความ

หลากหลายประเภทเหมือนกองทุนรวมทวัไป ไม่วา่จะเป็นตราสารหนี, หุน้, REITs โดยสามารถลงทุนไดท้งัในและ

ต่างประเทศ มากนอ้ยเพยีงใด ดงันนั ประชาชนควรศึกษาขอ้มูล เพอืใชใ้นการวเิคราะห์ก่อนตดัสินใจลงทนุ  

ด้านการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลยีงชีพ (RMF) 

สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ ท่านมีความรู้และความเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) ใน

การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามทีลงทุน มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ประชาชนควรศึกษาและทาํความ

เข้าใจ เกียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพือประโยชน์ของตนเอง และการวางแผนทีดีเกียวกบัการลงทุน RMF  , 

ท่านมีความสนใจทีจะลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ(RMF) โดยผูล้งทุนสามารถเลือกออมเงินลงทุนตาม

ความเสียง ความคาดหวงัในผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุนทีเหมาะสมกบัตวัเอง มากน้อยเพียงไร ดงันนั 

ประชาชนวยัทาํงานควรเลือกแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัช่วงเงินเดือนและภาระหนีสินของตนเอง  

ด้านการลงทุนในทองคํา 

สิงทีต้องปรับปรุง  คือ ท่านคิดว่าการลงทุนในทองคาํ มีความเหมาะสมกบัประชาชนวยัทาํงานมากน้อย

เพียงใด กล่าวคือ ประชาชนควรเริมตน้ออมให้เหมาะสมต่อการลงทุนและศึกษาโปรแกรมออมทองก่อนจะซือทุก
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ครัง , ท่านมีความสนใจทีจะลงทุนในทองคาํมากนอ้ยเพยีงใด ดงันนั ประชาชน หากทีความสนใจในการลงทุนออม

ทองจาํนวนมากควรศึกษาขอ้มูลเพิมเติมตามเวป็ไซตต์่างๆเพือศึกษาหาขอ้มลูการตดัสินใจซือ 

ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ากน้อย

เพียงใด กล่าวคือ ประชาชนควรตรวจสอบสถานะทางการเงิน เครดิตบูโรก่อนลงทุนทุกครัง , ท่านคิดว่าการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยมี์สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมในการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม(SSF) 

มากนอ้ยเพียงไร ความเหมาะสมกบัประชาชนวยัทาํงานมากนอ้ยเพียงใด ดงันนั ในการลงทุกทุกครังประชาชนเป็น

คนตดัสินใจวา่จะลงทนุมากนอ้ยเพียงใจ กล่างคือ ควรหาขอ้มูลเพิมเติมก่อนลงทุนเพือหลีกเลียงความเสียง  

ด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 

สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ สถานภาพทางการเงินของท่านมีความพร้อมในการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี มาก

น้อยเพียงใด ดงันนั ศึกษาความเสียงก่อนว่าอยู่ระดบัทีรับได ้หลงัจากนันก็ศึกษาวิธีการดูกราฟ การตดัสินใจซือ 

กราฟแบบไหนตอ้งซือ ตอ้งขาย ถา้กลวัพลาด จะใช้บอทช่วยเทรดก็ได ้,ท่านยอมรับความเสียงขาดทุนจากการ

ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี มากนอ้ยเพียงใด ดงันนั ก่อนลงทุนทุกท่านควรศึกษาหาขอ้มูล ความรู้เพิมเติมใน

การลงทุนทุกครัง  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป มีดังนี 

 1. ควรมีการปรับเปลียนหรือเพิมเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพือให้ไดข้อ้มูลทีครบถว้น และรอบดา้น

มากยงิขึน 

 2. ในการศึกษาวิจัยครังนี มีขอบเขตในด้านพืนทีการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มเท่านัน ทําให้การศึกษา

ผลการวิจัยครังนียงัถือไม่ได้ว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชน กรุงเทพมหานคร ทงัหมด จึงควรศึกษาขอบเขต

การศึกษาให้ครอบคลุมทวัพืนทีประเทศไทย  เพือเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางและทราบถึงการตดัสินใจ

วางแผนในการลงทุนในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ในแต่ละดา้นที

มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวยัทาํงาน เป็นอยา่งไร 
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