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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากัด 

มหาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์
จ ากดั มหาชน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้น
วตัถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  ด้านบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการวางแผนทางการเงิน และดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และ
ระยะเวลาในการท างาน ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ พนักงานธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย ์จ ากัด มหาชน 
จ านวน 221 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 64. มีอายุ 31-
40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 สถานภาพโสด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3  มีการศึกษาใน
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.6  รายไดเ้ฉล่ียต่อ 20,001-30,000 บาท จ านวน 
144 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.ต าแหน่งพนกังานธนาคารอาวุโส จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39. และมีระยะเวลา
ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 
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ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ พนกังาน ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์
จ ากดั มหาชน ซ่ึงส่วนใหญ่ คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ดา้นวตัถุประสงค์ใน
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี  สภาพเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย และ กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน 
ค าส าคัญ: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
ABSTRACT 

The objective of research is to study the personal financial planning of employees of Mega 
International Commercial Bank Public Company Limited which includes Knowledge and understanding of 
personal financial planning, The perception of information on personal financial planning, The channels for 
creating personal financial plans, The objectives for personal financial planning, The patterns of Financial 
planning, The Influential persons in financial planning and the other factors affecting personal financial 
planning. That were classified by Personal factors were including sex, age, status, education, average monthly 
income, position and duration of work. The populations in this research were 221 employees of Mega 
International Commercial Bank Public Company Limited. The questionnaire was instrument of this research. 
Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, 
minimum, maximum, mean(μ), and standard deviation (σ). 

The study found that the most of the sample group were female 142 persons representing 64.3%. 
Most of aged were 31-40 years old with 107 persons representing 48.4%, single status for 131 persons 
representing 59.3%, and the most educated in bachelor degree level with 156 persons representing 70.6%. 
Most have average income per month for 20,001-30,000 baht with 144 persons representing 65.2% and The 
most are senior bank employees with 87 persons representing 39.4% and the most have duration of 1-5 years 
of work with 92 persons representing 41.6%. 

The factors affecting the personal financial planning of the employees of Mega International 
Commercial Bank Public Company Limited, which are mainly Knowledge and understanding of personal 
financial planning The objectives for personal financial planning the other factors affecting personal financial 
planning, such as tax benefits, economic conditions such as the economic crisis, interest rate and laws and 
regulations relating to finance and investment. 
Keywords: The Personal Financial Planning 
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บทน า 
การออมของภาคครัวเรือนท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอ้น

สภาพความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ การออมเงิน เกิดจากรายไดเ้ม่ือหักรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึง
เหลืออยู่ ซ่ึงไม่ไดถู้กใชส้อยออกไปน้ีเรียกว่าเงินออม โดยทัว่ไปการออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นมีรายได้
มากกว่าการจ่าย นอกจากนั้นการลดรายจ่ายลงดว้ยการรู้จกัใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมก็จะท าให้มีการ
ออมเกิดขึ้นไดเ้หมือนกนั   

จากขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ณ ปี 2562 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าจากจ านวนครัวเรือนไทยกว่า 22 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีมีการออมร้อยละ 72. 2 เพิ่มขึ้นจากการ
ส ารวจในปี 2560 ท่ีมีเพียงร้อยละ 71.6 สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ท่ีช้ีว่าคนไทยสามารถเขา้ถึงบริการเงินฝากของสถาบนัการเงินไดเ้ป็นเทียบเท่ากับประเทศ
พฒันาแลว้ แต่ทั้งน้ีหากพิจารณาสัดส่วนการออมต่อรายไดข้องครัวเรือนไทยนั้นไม่ไดเ้พิ่มขึ้นตามโดยอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และปี 2562 ซ่ึงคาดว่าอาจมีสาเหตุจากปัญหาค่าครองชีพสูง หรืออาชีพท่ียงัไม่
มัน่คงพอท่ีจะวางแผนการออม และภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการออม
ของครัวเรือน และผลการส ารวจดา้นการวางแผนทางการเงินในไทยช้ีว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen-Y ไทยมี
การวางแผนทางการเงินในระดบัต ่าโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเร่ิมท างานแรก จากขอ้มูลงานวิจยัของธนาคารทหาร
ไทยร่วมกบัไวทไ์ซทพ์บวา่ คนกลุ่ม Gen-Y จ านวนกวา่คร่ึงมีหน้ีและมีภาระหน้ีเฉล่ียสูงถึง 4.2 แสนบาทต่อคน 
รวมทั้งมีทศันคติท่ีใหค้วามส าคญัต่อการออมนอ้ยกวา่คนกลุ่ม Gen-X และกลุ่มเบบ้ีบูม โดยคนกลุ่มน้ีมีทศันคติ
ท่ีก่อใหเ้กิดการก่อหน้ีง่ายทั้งท่ีอาจไม่จ าเป็นจากการบริโภคนิยม การตดัสินใจซ้ือแบบไม่วางแผนล่วงหน้าและ
ความสุขท่ีซ้ือดว้ยประสบการณ์ รวมถึงหลายคนยงัมีความเขา้ใจผิดท่ีวา่เร่ืองการเกษียณเป็นเร่ืองไกลตวั  

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในปัจจุบนันั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่การวางแผนการซ้ือหรือ 
ครอบครองสินทรัพย์ การวางแผนในด้านของหน้ีสิน การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผน
ผลประโยชน์ของพนกังาน การวางแผนทางภาษี การวางแผนการเกษียณ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ช่วง
อาย ุรายได ้เป็นตน้ และแต่ละแบบมีผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัออกไป  

จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเห็นวา่การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากใน
การด าเนินชีวิต ให้สามารถสามารถจดัการกบัรายไดข้องตนเองและวางแผนเพื่ออนาคตได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงได้
ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน เพื่อ
เขา้ใจและส่งเสริมการบริหารจดัการเงินในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน 
 ตัวแปรตาม คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้น
วตัถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน ด้านบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการวางแผนทางการเงิน ดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคาร เมกะ สากล พาณิชย ์จ ากดั มหาชน จ านวน 

221 คน (ขอ้มูลงานธุรการ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เร่ิมตน้ด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน  
2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ในการน าผลวิจยัในคร้ังน้ีไปใช ้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง พฒันาและสามารถออกผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ใหต้รงกบัความตอ้งการของผู ้

ท่ีตอ้งการวางแผนทางการเงินได ้

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
พฒันี ทองพึง(2555 : 11-12) ท าการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนการเดินทาง โดยจะตอ้งมีการส ารวจเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ 
และสถานะทางการเงินในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ เช่นเดียวกบัการวางแผนการเดินทางซ่ึงจะตอ้งมีการส ารวจจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง เพื่อท่ีจะ
สามารถก าหนดเส้นทางท่ีเหมาะสม  การก าหนดแนวทางในการเดินทางนั้นจะต้องมีการส ารวจเงินท่ีมีอยู่
ระยะเวลาท่ีตอ้งใชเ้งิน รวมทั้งอาจตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ทั้งน้ีการ
วางแผนทางการเงินก็จ าเป็นตอ้งมีการส ารวจถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดทางเลือก
ในการลงทุนท่ีเหมาะสมในขณะนั้น ๆ ดงันั้น ผูว้างแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ ดงัน้ี   

1. มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เช่น การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากอตัรา
เงินเฟ้อจะเป็นตวับ่งบอกถึงระดบัราคาสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายในอนาคตและส่งผลกระทบต่อ

ปัจจยัส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ต าแหน่งงาน 
7. ระยะเวลาในการท างาน 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ พนักงาน ธนาคารเม
กะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล  
2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล 
3. ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล   
4. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
5. ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 
6. ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนทางการเงิน 
7. ดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล 



6 

แผนการใชจ่้ายเงินและแผนการลงทุนในอนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากนั้นแลว้ตวัเลขอตัราการวา่งงาน
ท่ีสูงขึ้น ก็อาจสูงผลท าใหต้อ้งมีการลดเงินเดือนหรือเลิกจา้งงานเกิดขึ้นไดใ้นท่ีสุด   

2. เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ย่างไม่จ ากดั ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิด
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินตอ้งอาศยัแนวคิดในการบริหารเงินซ่ึงมีอยู่อย่าง
จ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

3. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ซ่ึงสามารถคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนในการใชจ่้ายเงินและ
แผนในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยงัต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองของเศรษฐกิจโดยรวม 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลจากรายงานทางเศรษฐกิจไปวิเคราะห์ถึงภาวะและผลกระทบท่ีมีต่อตลาดการเงิน ภาวะ
อุตสาหกรรม และผลประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคของภาคเอกชน การลงทุน และ
การจา้งงาน เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีหากแนวโน้มลดลงย่อมบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัตกต ่าซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และส่งผลสืบเน่ืองถึงยอดขายและก าไรของกิจการท่ี
ลดลงนั้น ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นซ่ึงมกัใชร้ะบุถึงความอยูดี่ของประชาชนในรูปตวัเงินมกัจะ
ถูกอา้งอิงจากตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เน่ืองจากการน าเขา้/ บริการตางๆจะถูกรวมไวใ้นการ
บริโภค การลงทุนและการใชจ่้ายของภาครัฐแลว้ อย่างไรก็ตามจีดีพีพิจารณาถึงการกระจายรายไดท่ี้เกิดขึ้นใน
ประเทศ ไม่ไดค้  านึงถึงมลภาวะท่ีเกิดขึ้นไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณทรัพยากรท่ีอาจสูญเสียไป รวมทั้งอาจไม่ได้
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมต่างๆและวิถีชีวิตในสังคม เป็นตน้  

4. มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาถึงกลไกในการก าหนดราคา
สินคา้และ/หรือบริการในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้/บริการ หน่ึงๆ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความตอ้งการสินคา้/บริการอ่ืนๆ นั้นหมายความว่าราคาสินคา้/บริการต่างๆ ท่ีแข่งขนัโดยตรงหรือสามารถ
ใชท้ดแทนกนัย่อมมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีสุด ในการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้/บริการใดๆรวมทั้งการตดัสินใจ
เลือกการลงทุน จึงจ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาตน้ทุนของทางเลือกก่อนๆ ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงอาจมองไดว้า่ตน้ทุนของ
ทางเลือกอ่ืนๆ ก็เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสเช่นกนั 

สุขใจ น ้าผุด (2545) กล่าวไวว้่า การบริหารการเงินบุคคล มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้ง
กบัหลายส่ิงเป็นตน้ว่า อาชีพ (Career Choice) รายได(้Income) และวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) 
ฯลฯ  โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได(้Income) ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดวิถีการด าเนิน
ชีวิต (Life Style) ผูท่ี้มีอาชีพดีมีรายไดสู้งย่อมท่ีจะสามารถก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ได้
มากกว่าผูมี้รายไดน้้อย แต่ทุกคนก็ควรจะมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนไวใ้น
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ระดบัท่ีเหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถท าไดส้ าเร็จตามท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางการเงินนั้นควรมี
การก าหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือถา้หวงัจะให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
ดีก็ควรจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้ น (Short – Term Financial Planning) ไว ้แต่ถ้า
มุ่งหวงัจะให้ครอบครัวมีรากฐานท่ีมัน่คงและตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตก็ต้องเตรียมการ
วางแผนการเงินระยะยาว (Long – Term Financial Planning) ไวด้้วย ในการวางแผนทางการเงินท่ีดีนั้น ผู ้
วางแผนควรมีความเขา้ใจทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จกัน าเคร่ืองมือต่างๆในการบริหารการเงิน 
(Financial Management Tools) มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เพื่อใหก้ารวางแผนดงกัล่าว ถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมี
ทางเป็นไปไดม้ากยิง่ขึ้น   

สุขใจ น ้าพุด (2545) ไดก้ล่าวถึงขอ้คิดดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้า่  
1. เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการวางแผนการเงินและในการบริหารเงินควรใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุด  
2. การจดัการวางแผนการเงินควรมีการยดืหยุน่ได ้  
3. ควรมีการปรับปรุงแผนงานระยะยาว และควรมีการตรวจสอบอยูเ่สมอเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ   
4. การซ้ือสินคา้ราคาแพงแลว้ไดคุ้ณภาพดี จะท าให้เสียค่าใชจ่้ายในระยะยาวต ่ากว่าซ้ือของ ราคาถูก 

แต่ไดสิ้นคา้ราคาต ่า 
5. ควรหลีกเล่ียงการเป็นหน้ีโดยไม่จ าเป็น เพราะอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงค่อนขา้งสูง 
6. พยายามเสียค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยท่ีสุด แต่ใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด    
7. พยายามวางแผนการเงินและบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงท่ีสุด 
8. ควรพฒันางานอดิเรกท่ีท าอยูใ่หมี้ผลประโยชน์เกิดขึ้น อนัเป็นการใชเ้วลาวา่ง ไดอ้ยา่งมีคุณค่า  
9. ใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์เพิ่มพูน   
10. อยา่ลืมวา่ระยะเวลาเป็นส่ิงส าคญั ควรวางแผนการใชเ้งินต่างใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองของเวลาเสมอ 
กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  คือ การน าปัจจยัส าคญัในการ

ก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตมาก าหนดเป้าหมายทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการบริหารการเงิน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จนัทร์เพญ็ บุญฉาย (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา เฉพาะกลุ่ม

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 512 
คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่มบุคคลวยัท างาน ส่วนใหญ่มีวิธีการใชร้ายไดพ้ิเศษ โดยรวม
กบัรายไดป้ระจ าเพื่อการใชจ่้าย 

ในดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเขา้ใจ
ต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วน
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และออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจัดท างบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปี และเม่ือ
เปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือกว่าร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใชจ่้ายก็ก็มกั
เลือกวิธีลดค่าใชจ่้ายลง  

เร่ืองวินัยด้านการการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินัยด้านการการเงินโดยเม่ือ
เปรียบเทียบรายไดแ้ละรายจ่าย พบว่ามีรายไดก้บัรายจ่ายในระดบัพอๆ กนั กรณีเม่ือทราบว่าเงินสดจะขาดมือ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง ซ่ึงสอดคลอ้งกนัในทุกระดบัรายได ้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 
30.8 วางแผนเปอร์เซ็นตก์ารออมอยู ่ในช่วง 6 – 10% ของรายได ้ซ่ึงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมไดเ้พียงระยะ
สั้นๆ การเสนอแนะวิธีการจดกัารการเงินของกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแกปั้ญหา
กรณี ค่าใชจ่้ายมากกว่ารายได ้โดยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง รองลงมาหารายไดเ้สริมเพื่อเพิ่มรายได ้และ การ
จัดท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า วิธีการจัดการ
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็นรองลงมาตอ้งมีการวางแผนใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
และมีวินยัในการออม  

 ศานติ สาสนปัชโชติ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของ
พนักงานโรงงานผลิตเคมี และผงโลหะแห่งหน่ึงในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง จาก
การศึกษาพบว่า พนักงานโรงงานผลิตเคมีและโลหะแห่งหน่ึงในเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวดั
ระยอง มีความรู้และการยอมรับความเส่ียงในระดบัปานกลาง แต่มีประสบการณ์ทางการเงินในระดบัต ่า  มี
พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัน่คงทางการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนกังานมีระดบัการศึกษาอยูใ่น ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
25,000 บาท และมีเป้าหมายทางการเงินเพื่อการมีอิสรภาพทางการเงิน ในช่วงปลายของชีวิตจะมีการวางแผน
ทางการเงินเพื่อความมัน่คงท่ีดีกว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีต่างกนัไม่ท าให้พนกังานมีการวางแผนทางการเงินเพื่อความมัน่คงท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีความรู้
และประสบการณ์ทางการเงินท่ีมากขึ้น จะท าให้พนกังานมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
ความมัน่คงทางการเงินท่ีดีขึ้น แต่ระดบัการยอมรับความเส่ียงทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน 

 ภทัราพร ยอดจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณของ ประชาชนใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออม
เงินเพื่อใช้หลงัเกษียณ ดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ดา้นอิสระภาพทางการเงิน และดา้นความมัน่คงในชีวิต มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นร้อยละของจ านวนเงินท่ีออมต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิธีการออมเงิน ระยะเวลาท่ีตอ้งหารใชเ้งินกลงัเกษียณ 
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(ปี) เป้าหมายของเงินท่ีต้องการมีไวใ้ช ้หลงัเกษียณ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินไวใ้ช้หลงั
เกษียณ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบของการส ารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีแบบสอบถาม(Questionnaire) 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน 221 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส่งแบบสอบถามให้พนักงานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย  ์จากดั มหาชน ผ่านการรวบรวมของ

พนักงานธุรการของธนาคาร  โดยมีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล  เร่ิมต้นใน 18 พฤษภาคม 2563 - 22 
พฤษภาคม 2563  

2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั  และ
ด าเนินการจดัท าตามขั้นตอนการวิเคราะขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง และ

ระยะเวลาในการด าเนินงานโดยใชค้วามถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 
2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ พนกังาน ธนาคารเมกะ สากล

พาณิชย ์จ ากดั มหาชน โดยหาค่าเฉล่ีย (μ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
 
ผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1  ดา้นเพศ พบว่า พนกังานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั มหาชน

ทั้งหมดจ านวน 221 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 64.3 และเพศชาย จ านวน 79 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมา

คือ 41-50 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5, และ 20-30 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดบั 
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ดา้นสถานภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ สถานภาพ

สมรส จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ ปริญญาโท  จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  

ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ 20,001-30,000 บาท จ านวน 144 คน  คิด

เป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0, และ 10,001-20,000 

บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั ดา้นต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งพนักงาน

ธนาคารอาวุโส จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ พนกังานธนาคาร จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.4, ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5, ผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 

และผูช่้วยพนกังานธนาคาร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาในการท างาน พบว่า 

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมา 6-10 ปี จ านวน 63 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.5, 11-15 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5, 16-20 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3, 

และ นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร เมกะ สากล

พาณิชย ์จ ากัด มหาชน มีองค์ประกอบ 7 ด้านโดยแสดงเป็นค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงาน ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากัด มหาชน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 3.93 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล และดา้นวตัถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (μ = 4.16, μ = 4.12, μ = 

4.05) ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากดั 

มหาชน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 221 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 64.3 

และเพศชาย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 

รองลงมาคือ 41-50 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5, และ 20-30 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 

ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส  
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จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 156 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ ปริญญาโท  จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อ20,001-30,000 บาท จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท จ านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.0, และ 10,001-20,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดับส่วนใหญ่ มี

ต าแหน่งพนกังานธนาคารอาวุโส จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ พนกังานธนาคาร จ านวน 54 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.4, ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5, ผูจ้ดัการฝ่าย จ านวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.3 และผูช่้วยพนักงานธนาคาร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมา 6-10 ปี จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 28.5, 11-15 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5, 16-20 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3, และ ไม่เกิน 

1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ ากัด มหาชน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลในเร่ืองการวา งแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล และดา้นวตัถุประสงคใ์นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ  ความเขา้ใจการแผนการวางแผนทางการเงินไปปฏิบติั  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เช่น การก าหนดเป้าหมาย การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์

และจดัท าแผน แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลพื้นฐาน และ ความส าคญัในการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์เพญ็ บุญฉาย (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การจดัการ

การเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา เฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  และ งานวิจยัของ สุขใจ น ้าผดุ 

(2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การบริหารการเงิน 

 

 



12 

2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 
บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวาง แผนการทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร และหนงัสือพิมพข์องนกัลงทุน 
การใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัทางการเงินท่ีเป็นธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชย์
อ่ืนๆ หรือสถาบนัการเงินท่ีไม่ใชธ้นาคาร เช่น สหกณ์ออมทรัพย ์บริษทัประกนัภยั บริษทัประกนัชีวิตและ การ
แนะน า บอกต่อ บอกเล่า จากผูใ้กลชิ้ด เช่น คนในครอบครัว เพื่อน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันี ทองพึง.
(2555). ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ:กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียน
สังกดั กรุงเทพมหานคร 

3. ด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล   
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

สามารถจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง มีบริษัทท่ีให้บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน

โดยเฉพาะจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้ และ มีบริการท่ีปรึกษาดา้นวางแผนทางการเงินขององค์กร

ต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกันภัยจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้ ตามล าดับ  สอดคล้องกับ

บทความของ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ(คณะกรรมการมาตรฐานของผูว้างแผนทางการเงิน  หรือ Certified 

Financial Planner Board of Standards Inc. ของสหรัฐอเมริกา) 2552 เร่ือง แผนการเงินแผนชีวิต 
4. ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ  ท่านวางแผนทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือ ท่านวางแผนทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทั้งก่อนและหลงัเกษียณ  ท่านวางแผนทางการเงินเพื่อ

ควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกนัการก่อภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป  และ ท่านวางแผนทางการเงินเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมาย เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อเงินออม เพื่อคนในครอบครัว สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ศานติ สาสนปัชโชติ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

ของพนกังานโรงงานผลิตเคมี และผงโลหะแห่งหน่ึงในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และ

งานวิจัยของ ภัทราพร ยอดจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณของ 

ประชาชนในเขตบางแค  

5. ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ  รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเน้นความมัน่คงทางการเงิน ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 
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รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเน้นการสร้างความมัน่คัง่ทางการเงิน  รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเนน้

การลดหย่อนภาษี  และ รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเน้นต่อยอดทางการลงทุน ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ พนักงาน

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

6. ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการวางแผนทางการเงิน 
 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ท่ีสุด คือ คนในครอบครัว เช่น บิดามารดา คู่สมรส บุตร ตนเอง เพื่อน และ ผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน ตามล าดบั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินุช อินละคร. (2548). ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

7. ด้านปัจจัยอ่ืนที่มีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ  สิทธิประโยชน์ทางภาษี  สภาพเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย และ กฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินุช อินละคร. (2548). ไดท้ าการวิจยั

เร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และงานส ารวจของ ส านกัวิจยัเอแบคโพลล.์ (2552). ผลส ารวจ การเงิน

ของคนรุ่นใหม่รายไดสู้ง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรมีการจดัหาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูง หรือจดั

อบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อท าให้การวางแผนทางการเ งินมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจจะขอให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบริการทางดา้นการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล อาทิ ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต ควรจะมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูง เขา้มาให้

ค าแนะน าและปรึกษาแก่พนกังานท่ีตอ้งการเขา้ไปใชบ้ริการใหมี้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น  

2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลหรือมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้บุคคลท่ีตอ้งการหรือสนใจในการ

วางแผนทางการเงินไดรั้บทราบ และมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อนาไปใชใ้นการวางแผนทางการเงินเพื่อใหมี้คุณภาพ
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ชีวิตท่ีดีขึ้นทั้งก่อนและหลงัเกษียณ อีกทั้งปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วท าให้มีช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีหลากหลาย อาทิ Social Media, Youtube, Internet, 

Webpage การลงทุนต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่าย และสามารถเรียนรู้ท่ีจะวางแผน

การเงินส่วนบุคคลไดด้ว้ยตวัเอง 

3. ด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจดัใหมี้หน่วยงานท่ีมีบริการการวางแผนทางการเงินเขา้มาน าเสนอ

ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นทางเลือกให้กบั ผูท่ี้ตอ้งการวางแผนทางการเงิน และควรให้ มีท่ี

ปรึกษาให้ค าแนะน า และความรู้ในเร่ืองช่องทางการจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล หให้กับผูท่ี้ต้องการ

ค าปรึกษาหรือแนวทางในการวางแผนทางการเงินใหต้รงตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

4. ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรกระตุน้ให้พนักงานตะหนกัถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ

วางแผนทางการเงินจากเงินท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนว่า มีเป้าหมายอย่างไร อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน

ตะหนกัถึงวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตท่ีไม่อาจคาดคิดได ้

5. ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจะให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบริการทางดา้นการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการค าปรึกษาท่ีหลากหลายและตรงตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล และหากดูจาก

ความคิดเห็นของพนักงานจากการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ให้ความสนใจในรูปแบบการวางแผน

ทางการเงินท่ีเน้นความมัน่คงทางการเงิน ดงันั้น ธนาคารควรจะมีการจัดกองทุนการออมภาคสมคัรใจเพื่อ

สวสัดิการพนกังานท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการวางแผนทากงารเงินท่ี

ตอ้งการ  

6. ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรกระตุน้และส่ือให้พนักงานเห็นถึงผูท่ี้จะไดรั้บผลประโยชน์จาก

การวางแผนทางการเงินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉน และควรจะมีการจดักองทุนการออมภาคสมคัรใจเพื่อสวสัดิการ

พนกังาน โดยให้ระบุผูรั้บผลประโยชน์จากกองทุนดงักล่าว เพื่อเป็นการออมอีกทาง และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี

บริการทางดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ควรมีผลิตภณัฑ์หลากหลายท่ีตอบสนองความตอ้งการใน
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การวางแผนทางการเงินให้หลากหลายรูปแบบ เช่น เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตรดอกเบ้ียสูง หรือ การออมเพื่อ

การศึกษาบุตร   

7. ด้านปัจจัยอ่ืนที่มีผลในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรมีการบริการหนงัสือพิมพธุ์รกิจ การจดับอร์ดติดข่าวธุรกิจท่ีส าคญั 

เป็นตน้ เพื่อให้พนกังานทราบถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อาทิ 

อัตราดอกเบ้ียในตลาด เงินเฟ้อ อีกทั้ งพนักงานควรมีแผนส ารองในการวางแผนทางการเงินท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีตอ้งการเม่ือค านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

วางแผนทางการเงิน และ ควรศึกษา ติดตาม พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลให้ถูกตอ้งก่อนการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลดว้ย  
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