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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของ พนกังาน บมจ.วิริยะประกนั 

ภยั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีต่อ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความมัน่คงในชีวิต สภาพคล่องทาง

การเงิน การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต และคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต  (2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ พฤติ

กรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความมัน่คงในชีวิต สภาพคล่องทางการเงิน และการรับรู้ถึงภาวะ

วิกฤต ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ า

การตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .927 ตวัอยา่งจ านวน 200 คน เลือกจากการสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก สถิติท่ีใช้ประกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่า
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ทั้งน้ีการทดสอบ

สมมุติฐานท าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมตัวแปรอิทธิพลทั้ งส่ีตัวรวมกันจะส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตท่ี

คาดหวงัในอนาคตคิดเป็นร้อยละ 55.5 (R-square = .555) อย่างมีนัยส าคญั โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้งส่ีตวั 

เป็นอิสระต่อกนั (F = 60.904 , P ≤ 0.05*) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแยกตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัยงัพบอีกวา่ ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) 

ของแต่ละตวัแปร พบวา่มีค่าต ่ากวา่ 0.05 ในขณะเดียวกนัตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวันั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ท่ีคาดหวงัในอนาคต แตกต่างกนั กล่าวคือ ตวัแปรอิทธิพลดา้นความมัน่คงในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ี

คาดหวงัในอนาคตมากท่ีสุด (beta = .374) ตามดว้ยตวัแปรอิทธิพลดา้นสภาพคล่องทางการเงิน (beta = 

.215) ถดัมาคือตวัแปรอิทธิพลดา้นการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต (beta = .202) และล าดบัสุดทา้ยคือ พฤติกรรม 

การบริหารการเงินส่วนบุคคล (beta = .158) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ABSTRACT 

The purposes of the research are to survey The Viriyah Insurance staff’s opinion to their The 

management of personal finance, Security, Liquidity and Crisis as well as the expected quality of their 

life in long term in head office. another purpose is to analyse The management of personal finance, 

Security, Liquidity and Crisis that leads to expected quality of  the staff’s life in long term in head office. 

The research was done by the questionnaire which was approved by an expert and its reliability values 

.927 for about 200 people. these people were selected randomly. In addition, the study use descriptive and 

inferential statistics  such as  Frequency, Percent, Mean, Standard Divition and Multiple Regression 

Analysis. therefore, the significant level of hypothesis test is 0.05. 

The research shows significantly 55.5% (R-square = .555) of The management of personal 

finance, Security, Liquidity and Crisis that have impact to expected quality of  the staff’s life in long term 

in head office. these Variables are statistically independent (F = 60.904 , P ≤ 0.05*).  
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Moreover, the research found that P-Value (Sig) of each independent variables is lower than 0.05 

which meant these independent variables have different ways to contribute to expected quality of life in 

long term. However, the management of Security have most part to play (beta = .374), following by the 

management of Liquidity (beta = .215) and Crisis (beta = .202). The management of personal finance 

have the smallest part (beta = .158) at 0.05 the significant level. 

บทน า 

 การด าเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบนั  ท่ีมีทั้งปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีผนัผวน  สถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า  สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ียากต่อการควบคุม  ซ่ึงวิถีชีวิตของพนกังานบริษทัเอกชนนั้น  มกัจะ

มีรายได้ประจ าจากเงินเดือนในช่องทางเดียว  ดังนั้นจึงเกิดปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ไม่มีเงินไว้

ส ารองในยามฉุกเฉินดังเช่น สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน  ท่ีสร้งปัญหาในการใช้ชีวิตอย่าง

มากมาย บุคคลเป็นจ านวนมากในปัจจุบนันั้น  มีการใชชี้วิตโดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์ในอนาคต   ไม่มี

การวางแผนทางการเงิน  มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินโดยประมาท  ท าให้เกิดภาระหน้ีสินเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน  อาจจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น  การเจ็บป่วยจากความเครียด  

การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  เป็นหน้ีนอกระบบ  มีปัญหาภายในครอบครัว  ส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ทั้งคุณภาพชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลนั้น ดว้ยเหตุน้ีการท่ีจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามท่ีคาดหวงัใน

อนาคตนั้น จะตอ้งวางแผนและมีการบริหารการเงินส่วนบุคคลท่ีดี ใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั  เพื่อสร้างความ

มัน่คงในชีวิต  

ผูวิ้จยัเห็นว่าการศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความมัน่คงในชีวิต สภาพ

คล่องทางการเงิน และการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต กรณีศึกษา 

พนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) ” มีความส าคญัอย่างมากซ่ึง นอกจากจะไดรั้บทราบถึง

ความคิดเห็นของพนกังาน ยงัท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตอีกดว้ย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อส ารวจความคิดเห็นของ พนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) ท่ีมีต่อ พฤติกรรม 

การบริหารการเงินส่วนบุคคล ความมัน่คงในชีวิต สภาพคล่องทางการเงิน การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต และ

คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
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ความมัน่คงในชีวิต สภาพคล่องทางการเงิน และการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต ท่ีมีต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัใน

อนาคต 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1. ด้านพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

กฤษฎา เสกตระกูล (2553) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial planning) หมายถึง 

การท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินชีวิต (life goals) ของบุคคลโดยผา่นการบริหารและการวางแผน

ทางการเงิน ซ่ึงถูกออกแบบมาส าหรับแต่ละบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งตั้งแต่การวางแผนขอ้มูลทางการเงินของ

บุคคล ก าหนดวตัถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบัน ก าหนดกลยุทธ์และแผนทางการเงิน

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวในอนาคต อาจสรุปได้ว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลช่วยเช่ือม

ช่องว่างทางดา้นการเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ท่ีใดในปัจจุบนั” กบั “เราตอ้งการไปท่ีใดในอนาคต” ภายใต้

เง่ือนไขขอ้จ ากดัเฉพาะของแต่ละบุคคล 

วิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัในการท านายพฤติกรรมการออมของ

นกัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และปัจจยัในการ

ท านายพฤติกรรมการออมของนกัศึกษา ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษาของบิดา 

ฐานะทางการเงินของครอบครัว เงินท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการออมและการใช้

จ่าย โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน

เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 455 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 73 มีการออมเงิน และเก็บเงินออม

ดว้ยวิธีการฝากธนาคาร โดยจะออมไวป้ระมาณร้อยละ 10 - 25 ของรายไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคทวิพบว่า การท่ีนักศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการออมเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม

พฤติกรรมการออมของนักศึกษา ในขณะท่ีการมีทศันคติชอบการใช้จ่ายและการมีทศันคติไม่สนใจเงิน

ทองมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการออมของนกัศึกษา ส่วนเพศ ระดบัการศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงิน

ของครอบครัวและเงินท่ีไดรั้บจากผูป้กครองไม่มีผลในการท านายพฤติกรรมการออมของนกัศึกษา 

 2. ด้านความมั่นคงในชีวิต 

 Estopolis (2562) ค าว่าความมัน่คงทางดา้นการเงิน คือ “เงินเก็บออม” เพราะทุกส่ิงไม่ว่าจะเป็น

คอนโด รถยนต ์หรือการลงทุนต่างๆ ยอ่มตอ้งใชเ้งินซ้ือมาทั้งนั้น หากเราวางแผนการใชเ้งินตั้งแต่เงินเดือน
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เดือนแรก รู้จักเก็บออมมาตั้ งแต่ต้น เราย่อมมีเงินเก็บจ านวนไม่น้อยท่ีจะน าไปต่อยอดให้เงินงอกเงย

กว่าเดิมหรือน าไปสร้างหลกัสร้างฐานเสริมชีวิตให้มัน่คงขึ้นไป แมทุ้กคนจะรู้ว่าการออมเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

แต่จากสถิติการออมของคนไทยจะพบวา่ ในปัจจุบนัมีคนไทยร้อยละ 77.4 เท่านั้นท่ีมีการออมเงิน ในขณะ

ท่ีอีกร้อยละ 22.6 ไม่มีเงินออม และเม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงลึก จะพบว่า รูปแบบการออมเงินของคนไทย

ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของบญัชีฉุกเฉิน หรือบญัชีเงินเก็บระยะสั้น มากกว่าการออมเงินเพื่อใช้หลงั

เกษียณ ซ่ึงจากผลส ารวจของนิดา้โพลพบว่าจุดมุ่งหมายของการออมเงินของคนไทย คือ ใชใ้นยามฉุกเฉิน 

ถึง 41.35% เท่ากบัวา่เรานิยมออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะปานกลางเท่านั้น ยงัไม่ตระหนักและ

ใหค้วาม ส าคญัในการออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาว นัน่ก็คือ เป้าหมายเพื่อการเกษียณอาย ุ

ธิดารัตน์ อติชาตนันท์ และ แพรวพรรณ มังคลา (2554) วิจัยเร่ืองการวางแผนการเงินเพื่อ

เตรียมการเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการวิจยั คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวาง 

แผนการเงินและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของพนกงัานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยศึกษาจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 355 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบ 

ถาม และการวิจยัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ Contingency Coefficient ในการทดสอบหาความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 1) ผลศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายพุบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีการฝากเงินกบั

สถาบนัการเงินมากท่ีสุดมีผูท่ี้เคยลงทุนในหลกัทรัพย ์ประเภทพนัธบตัรมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสัดส่วนใน

การออมและลงทุนต่อรายได ้25% มีการตดัสินใจออมและลงทุนด้วยตนเอง และมีวตัถุประสงค์ในการ

ออมและลงทุนเพื่อเป็นหลกัประกนัทางการเงินของครอบครัวมากท่ีสุด 2) ผลศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

วางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุพบว่า วิธีการออมและลงทุนมีความสัมพนัธ์กับ เพศ รายได้ 

ต าแหน่งงาน ความเส่ียง ความเช่ือ และประสบการณ์ประเภทการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาในการออมและลงทุนมีความสัมพนัธ์กบั ต าแหน่งงาน และความรู้ความเขา้ใจ และสัดส่วนใน

การออมและลงทุนต่อรายไดค้วามสัมพนัธ์กบัอายุ รายได ้ต าแหน่งงาน ความเส่ียงผลตอบแทน ความรู้

ความเขา้ใจ ความเช่ือ และประสบการณ์ 

 3. ด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งมีเงินสดในมือให้เพียงพอในการด าเนินธุรกิจได ้เปรียบเหมือนบุคคลทัว่ไปท่ีจะออกจากบา้นไปท า 

งานหรือไปท าธุระอะไรก็ตาม หากในกระเป๋าสตางคไ์ม่มีเงินหรือมีไม่ถึง 100 บาทคนนั้นก็คงไม่กลา้ออก
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จากบา้นหรือออกไปแบบขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ซ้ือหรือกินอะไรเลย ดงันั้นการท าธุรกิจก็เช่นกนั เงินสด

ในมือจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีไวเ้พื่อเหตุผลดงัน้ี  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกนัเงินสด

ขาดมือ (เปรียบเหมือนคนทัว่ไปท่ีจะต้องมีเงินเม่ือจะต้องออกจากบ้านนั่นเอง) เพื่อส ารองไวใ้นกรณี

ฉุกเฉินเพื่อไวเ้ก็งก าไรกรณีมีเงินสดเหลือก็เป็นโอกาสท่ีจะลงทุนระยะสั้นท าให้มีโอกาสไดผ้ลตอบแทน

สูงได ้

กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ไดศึ้กษาสถานภาพของความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการ

เงิน รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย โดยอาศยักรณีศึกษาจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน ทั้งน้ี งานวิจยัเร่ืองน้ีท าการวดัความอยู่ดีมีสุขทางการเงินซ่ึงแบ่งเป็น 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพคล่องซ่ึงวดัโดย อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อรายจ่ายต่อเดือน ดา้นหน้ีสินซ่ึง

วดัโดยอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และดา้นเงินออมซ่ึงวดัโดยอตัราส่วนเงินออมและเงินลงทุน

ต่อราย รับต่อเดือน และอาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีคะแนนความรู้ทางการเงินโดยเฉล่ียร้อยละ 79.14 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 

97.3 และ 77.0 มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินดา้นหน้ีสินและดา้นเงินออมเหมาะสม ตามล าดบั ในขณะท่ีมี

กลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ 24.3 ท่ีมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินดา้นสภาพคล่องเหมาะสม นอกจากน้ียงัจาก

การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบ t-test พบว่าความรู้ทางการเงินมีความสัมพนัธ์กับความอยู่ดีมีสุข

ทางการเงินดา้นหน้ี สินและดา้นเงินออมเหมาะสม ในขณะท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความอยู่ดีมีสุขทางการ

เงินดา้นสภาพคล่อง 

4. ด้านการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต          

 แลนเจอร์ (1989) ในการหลีกเล่ียงวิกฤติเราจ าเป็นตอ้งละท้ิงพฤติกรรมประมาทเลินเล่อและมี

ความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะท าใหเ้ราปรับเปล่ียนการรับรู้ของเราใหเ้ป็นไปตามโลกท่ีมนัเปล่ียนแปลง

ไป และเราจ าเป็นตอ้งเตม็ใจรับรู้ปัญหาและวิธีการแกไ้ขใหม่ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ีผูส้ังเกตการณ์ความเส่ียง

ก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งตระหนกัรู้ถึงขอ้มูลใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา และค านึงถึงมุมมองอ่ืนๆท่ีไม่ใช่แค่มุมมองเดียว 

ซ่ึงถา้เรายอมรับแค่มุมมองจากตวัเราเองคนเดียว การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นไดย้าก และเหนือ

ส่ิงอ่ืนใด ถา้องค์กรสามารถมีการระลึกรู้เร่ืองความเส่ียงไดพ้วกเขาก็จะสามารถหลีกเล่ียงวิกฤติและประ 

หยดัเงินไดอ้ยา่งดี          
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วนิดา ติรภาส (2552) ศึกษาเร่ืองการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ของกระทรวง  

การคลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงการส่ือสารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อการตั้งรับกบัสถาน 

การณ์ระหวา่งเกิดเหตุ และเพื่อการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และการกระตุน้เศรษฐกิจ ทั้งน้ีการบริหารการส่ือสาร

ในการตั้งรับสถานการณ์ท่ามกลางภาวะวิกฤตของกระทรวงการคลงั พบว่ากระทรวงการคลงัไดร่้วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินเพื่อดูแลสถานการณ์ 

พร้อมกบัแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ของวิกฤต ความเสียหาย และผลกระทบท่ีเกิดวิกฤต แนวทางการ

แกไ้ขและรองรับความเสียหาย และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้น เพื่อการตั้งรับสถานการณ์

ของผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยผา่นส่ือมวลชนล าดบัแรกเพื่อความรวดเร็วและเขา้ถึงผูรั้บสารจ านวนมาก รวม 

ถึงการใชเ้วบ็ไซตแ์ละอีเมลเ์พื่อการให้ขอ้มูลในรายละเอียดในรูปแบบของบทความและข่าวแจก ซ่ึงกลุ่ม

การประชาสัมพนัธ์เป็นผูดู้แล และเขา้ร่วมการบรรยาย สัมมนา และการประชุมเพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจ

ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และต่อมาตรการแกไ้ขรองรับ                                                                             

 5. ด้านคุณภาพชีวิตที่คาดหวังในอนาคต 

 UNESCO (1993) ได้นิยามคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม และระดับ

ความพึงพอใจ ในความตอ้งการส่วนหน่ึงของมนุษย ์ดงันั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็นระดบัของการมีชีวิตท่ีดี มี

ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตของ

ปัจเจกบุคคลในสังคม 

ณฐัวฒัน์ ขนัโท (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิจของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการชุมชน 

คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการ

ชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการ

ชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายได ้ชุมชนท่ีอยู่อาศยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการ

ชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา ทั้ง 11 ชุมชน จ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม

และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา ในภาพรวมมีคุณภาพมีชีวิต

อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยประชาชนพื้นท่ีหน่วยบริการ
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ชุมชม คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา มีคุณภาพชีวิตในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 

ดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสัมพนัธ์ภาพทางสังคม ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา พบวา่ ประชาชน

ในพื้นท่ีหน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันาท่ีมีอายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดต่้อ

เดือนต่างกัน มีคุณภาพท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนประชาชนในพื้นท่ี

หน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันาท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 

มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั 

การสรุปสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 : พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัใน
อนาคตของพนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) 

สมมุติฐานท่ี 2 : ความมัน่คงในชีวิต มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของพนกังาน 
บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่ 

สมมุติฐานท่ี 3 : สภาพคล่องทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของ
พนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) 

สมมุติฐานท่ี 4 : การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของ
พนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) 

กรอบแนวความคิด 

ภาพตวัแปรและอิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรคือ พนักงานของ บมจ.วิริยะประกันภัย (ส านักงานใหญ่) อาศัยอยู่ในบริเวณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มตวัอยา่งนั้นคือพนกังานในฝ่ายต่าง ๆ ผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมจากการก าหนด

พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

                      
ความมัน่คงในชีวิต 

สภาพคล่องทางการเงิน 

การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต 

คุณภาพชีวิตท่ี

คาดหวงัใน

อนาคต 
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ขนาดตวัอย่างจากประชากรทั้งหมดโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970) เม่ือทราบจ านวนตวัอย่างแลว้ผูว้ิจยัจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธี 

การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก แจกแบบสอบถามโดยใชว้ิธีทางออนไลน์ 

 เคร่ืองมือในการศึกษา 

 1. ค าถามชนิดปลายปิด แบบให้เลือกตอบใชส้ าหรับการตอบค าถามขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ เพศ อายุ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน และจ านวนปีท่ีปฏิบติังาน 

 2. ค าถามชนิดปลายปิด แบบให้เลือกตอบ โดยค าตอบท่ีเลือกนั้นจะใช้ในลกัษณะของการวดั

ระดบัความคิดเห็น/ระดบัความตอ้งการ จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ยค าถามในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

           2.1 ค าถามดา้นพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การเก็บออมในทุก ๆ เดือน 

เพื่อใช้จ่ายยามเจ็บป่วย หรือยามฉุกเฉิน, การวางแผนค่าใช้จ่าย เก่ียวกบับตัรเครดิตในทุก ๆ เดือน , การ

วางแผนการใช้จ่ายส าหรับชีวิตประจ าวนั, การแบ่งเงินบางส่วนไวใ้ชส้ าหรับการท่องเท่ียว , การแบ่งเงิน

บางส่วนให้กับครอบครัว เช่น พ่อ แม่ บุตร ในทุก ๆ เดือน , การลงทุนในเร่ืองความปลอดภยัของชีวิต

ตนเอง และครอบครัว เช่น การท าประกนัชีวิต, การออมเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, การฝากประจ า และ

เป็นสมาชิกสหกรณ์ของบริษัท , การท าประกันชีวิตเพื่อวางแผนในวัยเกษียณ  และการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์

             2.2 ค าถามดา้นความมัน่คงในชีวิต ไดแ้ก่ การมีรายไดเ้ล้ียงดูตนเองและครอบครัวอย่าง

ต่อเน่ือง, การไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น, การมีงานท าท่ีมัน่คงในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง, 

การมีระดบัการศึกษาท่ีสังคมให้การยอมรับ, การประกอบธุรกิจของตนเองใหไ้ดผ้ลส าเร็จ, การมีบา้นหรือ

ท่ีดินของตนเอง และการมีเงินเล้ียงชีพเม่ืออยูใ่นวยัเกษียณอาย ุ

             2.3 ค าถามดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ไดแ้ก่ ควรมีเงินสดไวใ้ช้จ่ายอย่างพอดีในแต่ละ

เดือนเป็นเร่ืองท่ีควรท าให้ได้,  ความพอเพียงจะน าไปสู่ความตระหนกัถึงการใชจ่้ายท่ีระมดัระวงั, การซ้ือ

แบบผ่อนช าระ ตอ้งไม่สร้างภาระการใชเ้งินสดของตนเองในชีวิตประจ าวนั , ควรมีการวางแผนเก่ียวกบั

การช าระหน้ีสินไวล่้วงหน้า เพื่อมิให้กระทบหน้ีสินล้นเกินตวั และควรมีการวางแผนเก่ียวกับเงินท่ีจะ

ไดรั้บ เพื่อใหรู้้จกัการประมาณตนในการใชจ่้ายเงิน 
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             2.4 ค าถามดา้นการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต ไดแ้ก่ ท่านมกัจะติดตามข่าวสาร เม่ือมีเหตุการณ์

ผิดปกติเกิดขึ้น อย่างสม ่าเสมอ,  ท่านจะปรับตวัตามท่ีไดรั้บค าแนะน า เพื่อให้เขา้กบัสถานกาณ์ผิดปกติท่ี

เกิดขึ้น ดว้ยความเต็มใจ, ท่านจะศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้น ว่าจะส่งผลต่อท่าน

แบบใด, ท่านจะติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากช่องทาง หรือส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดไ้ว

ท่ีสุด, ท่านชอบท่ีจะติดตามข่าวประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัเหตุการณ์ผิดปกติจากหน่วยงานของรัฐ ดว้ยความ

ตั้งใจและไวว้างใจ และท่านมีการเตรียมตวัล่วงหน้าเป็นปกติ เพื่อป้องกนัตนเองจากเหตุการณ์ผิดปกติท่ี

อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหนา้ 

           2.5 ค าถามดา้นคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต ไดแ้ก ความตอ้งการมีท่ีอยู่อาศยั ท่ีเป็น

ของท่านเอง, การมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจ าวนั, เม่ือถึงเวลาปลดเกษียณจะมีเงินเพียง

พอท่ีจะเล้ียงตวัเองในยามสูงอายุ, การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคภยัต่าง ๆ, การมีครอบครัวท่ี

อบอุ่น มีลูกหลานคอยดูแล, การมีต าแหน่งงานท่ีเป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน , ความเป็นท่ีรักของเพื่อน

ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว, ความส าเร็จในทุกอย่างตามท่ีคาดหวงัในชีวิต  และการได้มีโอกาส

ช่วยเหลือสังคมหรือผูด้อ้ยโอกาสกวา่ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผู ้วิจัยเน้นการตรวจสอบถึงความ 

ถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหา น าเสนอแบบสอบถามใหแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมทั้ง

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

2. การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 

ชุด ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช 

(Cornbrash's  Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.7 - 1.00 จึงจะ

ถือวา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ  

ประเภทของสถิติที่ใช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็นท่ีวดัระดบัความคิดเห็น/ระดบัความตอ้งการ

นั้นใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระ ท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis)   

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา 

ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน จ านวนปีท่ีปฏิบติังาน 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีระดบัรายไดอ้ยู่ท่ี  15,000 – 

25,000 บาท นอกจากน้ียงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป 

 ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ท่ีส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน บมจ.วิริยะประกนัภยั 

(ส านกังานใหญ่) ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีระดบัความส าคญัค่อนขา้งมาก และให้ความส าคญักบั การวางแผนการใชจ่้ายส าหรับชีวิตประจ าวนัมาก

ท่ีสุด ดา้นความมัน่คงในชีวิต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด และให้

ความส าคญักบั การมีรายไดเ้ล้ียงดูตนเองและครอบครัวอย่างต่อเน่ือง ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด และให้ความส าคญักบั ควรมีเงินสดไวใ้ชจ่้าย

อย่างพอดีในแต่ละเดือนเป็นเร่ืองท่ีควรท าให้ได้ ดา้นการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัความส าคญัค่อนขา้งมาก และให้ความส าคญักบั ท่านจะติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์

ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากช่องทาง หรือส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดไ้วท่ีสุด ดา้นคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด และให้ความส าคญักบั การมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรงไม่เป็นโรคภยัต่าง ๆ ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตวัแปรอิสระมีอิทธิ 

พลต่อตวัแปรตาม  

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 1 ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วน

บุคคล มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของพนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) 

มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) ท่ีอธิบายวา่ การวางแผน

การเงิน เป็นแนวคิดท่ีท าใหเ้ราเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงิน ซ่ึงควรเร่ิมมาจาก

การปลูกฝังนิสัยการออม และการใชเ้งินท่ีดีมีวินยัตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเม่ือเขา้สู่วยัท างานก็จะตอ้งรู้วิธีการ
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วางแผน และจดัสรรเงินใหเ้พียงพอในการใชจ่้ายประจ าวนั การใชจ่้ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อ

การเกษียณอาย ุ ดงันั้นการวางแผนการเงินจึงเป็นแนวคิดส าคญัท่ีจะท าใหคุ้ณสามารถด าเนินแต่ละช่วงชีวิต

ไดอ้ยา่งดี มีสุขภาพทางการเงินท่ีดี และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) ท่ี

อธิบายวา่ พฤติกรรมการออมเพื่อการเตรียมเกษียณอาย ุของลูกจา้งสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานครโดยมีวตถุัประสงคเ์พื่อศึกษา รูปแบบการออม วตัถุประสงคก์ารออม จ านวนเงินออม 

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการออม ความพอเพียงของรายไดห้ลงัเกษียณอายขุองลูกจา้งสถานประกอบการ

เอกชนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุจ านวน 400 คน จ าแนกเป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวน 

200 คน เท่ากนั โดยผูต้อบให้ขอ้มูลดว้ยการกรอกแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการออมของ

กลุ่มตวัอยา่งมี 2 แบบ คือ การออมแบบบงัคบักบักองทุนประกนัสังคม และการออมแบบสมคัรใจการออม

แบบสมคัรใจร้อยละ 46.25 เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และร้อยละ 58.50 มีการออมแบบสมคัรใจ

ในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยมีการออมกบัสถาบนัการเงินมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.00 กลุ่มตวัอยา่งมีความโนม้

เอียงเฉล่ียในการออมค่อนขา้งต ่าคิดเป็นร้อยละ 12.10 และมีความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยในการออมเฉล่ีย

เท่ากบั 0.15 ผูท่ี้มีการออมโดยสมคัรใจมีวตัถุประสงคข์องการออม 3 อนัดบั คือ ออมเพื่อไวใ้ชเ้พื่อหลงั

เกษียณ คิดเป็นร้อยละ 84.55 รองลงมา ออมเพื่อไวใ้ชย้ามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 73.82 และอนัดบัสุดทา้ย

ออมเพื่อหลกัประกนัใหค้รอบครัวคิดเป็นร้อยละ 45.49 ปัจจยท่ีส่งผลต่อปริมาณการเงินออม ไดแ้ก่อายุ

ผูต้อบแบบสอบถาม เงินเดือนหรือค่าจา้งค่าล่วงเวลา บสั และรายไดอ่ื้น ๆ โดยปัจจยัเกือบทุกตวัส่งผล

กระทบต่อปริมาณเงินออมในทางบวกยกเวน้อายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลกระทบในทางลบ 

ผลการศึกษาท่ีได้จากการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า ความมัน่คงในชีวิต มีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของพนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) มีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Nuwee Luxsanakulton (2559) ท่ีอธิบายว่า การวางแผนทางการเงินเป็นการประเมินและ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมัน่คงของบุคคล ดว้ยการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งและการตดัสินใจ

ของแต่ละบุคคลการวางแผนทางการเงินนั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและใชไ้ปในทรัพยากร “เงิน” 

ของบุคคลเช่น การออม การลงทุนตามเป้าหมายของบุคคล เป้าหมายของการจัดการทางการเงินท่ี

เหมาะสมก็คือการยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีสูงขึ้นและมีความมัน่คงในชีวิต และสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ธนิตา สมบูรณ์ (2553) ท่ีอธิบายว่า การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล ความส าเร็จในอาชีพ การ

ปรับตวัหลงัเกษียณ และความพึงพอใจในชีวิตของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศึกษาระดบั ท าการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ของ

การตั้งเป้า หมายส่วนบุคคล ความส าเร็จในอาชีพ การปรับตวัหลงัเกษียณและความพึงพอใจในชีวิตของ
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วุฒิอาสาธนาคารสมอง และท าการศึกษาปัจจัยท่ีสามารถร่วมกัน ท านายความพึงพอใจในชีวิต กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 332 

คน ผลการศึกษาพบว่าการตั้ งเป้า หมายส่วนบุคคล ความส าเร็จในอาชีพ การปรับตัวหลังเกษียณมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตของวุฒิอาสาธนาคารสมองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( r= 

.561, r= .615, และ r= .594 ตามล าดบั, p<.001) 

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 3 ท่ีกล่าววา่ สภาพคล่องทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของพนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) มีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ท่ีอธิบายว่า ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีเงินสดในมือให้เพียงพอในการด าเนินธุรกิจได ้เปรียบเหมือนบุคคลทัว่ไปท่ีจะ

ออกจากบา้นไปท างานหรือไปท าธุระอะไรก็ตาม หากในกระเป๋าสตางคไ์ม่มีเงินหรือมีไม่ถึง 100 บาทคน

นั้นก็คงไม่กลา้ออกจากบา้นหรือออกไปแบบขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ซ้ือหรือกินอะไรเลย ดงันั้นการท า

ธุรกิจก็เช่นกัน เงินสดในมือจึงมีความจ าเป็น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ บุญฉาย  

(2552) ท่ีอธิบายว่า “การจดัการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหา 

นคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 512 คน ผลการวิจยัพบว่า 

พฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่มบุคคลวยัท างานส่วนใหญ่มีวิธีการใชร้ายไดพ้ิเศษ โดยรวมกบัรายไดป้ระจ า

เพื่อการใชจ่้าย ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และ

ความเขา้ใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน 

ใชจ่้าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจดัท างบประมาณรายรับ –รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 

2 ปีและเม่ือเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือกว่าร้อยละ  89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่

พอใชจ่้ายก็มกัจะเลือกวิธีลดค่าใชจ่้ายลง เร่ืองวินยัดา้นการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินยั

ดา้นการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายได ้และรายจ่าย พบว่ามีรายไดก้บัรายจ่ายในระดบัพอๆกนั กรณีเม่ือ

ทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง ซ่ึงสอดคลอ้งกันในทุก

ระดบัของรายได ้กลุ่มตวัอยางร้อยละ 30.8 วางแผนเปอร์เซ็นตก์ารออมอยู่ในช่วง 6 – 10% ของรายไดซ่ึ้ง

กลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมไดเ้พียงระยะสั้นๆ การเสนอแนะวิธีการจดัการการเงินของกลุ่มวยัท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแกปั้ญหากรณี ค่าใชจ่้ายมากกวารายได ้โดยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง 

รองลงมาหารายไดเ้สริมเพื่อเพิ่มรายได ้และการจดัท าบญัชีรายรับ–รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการจดัการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็น 

รองลงมาตอ้งมีการวางแผนใชจ่้ายในแต่ละเดือน และมีวินยัในการออม 
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ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบ สมมุติฐานท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ถึงภาวะวิกฤต มีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตของพนกังาน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) มีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ วิสิฐ ตนัติสุนทร (2559) ท่ีอธิบายวา่ การมีชีวิตท่ีสุขสบาย และมีหลกัประกนัทางการเงินท่ี

มัน่คงในอนาคต จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการเงินท่ีดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือความเปล่ียนแปลง

ในสภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นอยูเ่สมอยิง่ท าให้การวางแผนการเงินเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะ

ช่วยให้เรารับมือกับความเปล่ียนแปลงได ้และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ 

(2552) ท่ีอธิบายว่า ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ของ New Gen หรือคนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน 

กบัการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยส ารวจจากตวัอย่างผูมี้รายได ้75,000 บาท

ต่อเดือนขึ้ นไป อายุระหว่าง 30 – 49 ปี จ านวนทั้ งส้ิน 447 รายเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง18 

มกราคม พ.ศ. 2552 ผลวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มคนมีรายไดสู้งรุ่นใหม่อายุระหว่าง 30 - 49 ปี ส่วนใหญ่

ค่อนขา้งมีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม มีความระมดัระวงัในการใชเ้งินท่ีตอ้งเห็นถึง “ความจ าเป็น

และประ โยชน์” ก่อนตดัสินใจ มีรายรับมากกวา่รายจ่าย มีพฤติกรรมเก็บออมเงินสดของตนไวก้บัธนาคาร

มากท่ีสุด โดยมีเพียงส่วนน้อยท่ีน าไปลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ ผลส ารวจท่ีคน้พบเช่นน้ีอาจมองปัจจัยได้

อย่างน้อยสามดา้นคือ  ดา้นท่ีหน่ึงธนาคารและสถาบนัการเงินยงัคงเป็นองค์กรท่ีไดรั้บความเช่ือถือจาก

ประชาชนเพราะเห็นว่ามีความเส่ียงต ่า จึงน าเงินไปเก็บออมไวแ้มอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บต ่ามากก็ตาม 

ดา้นท่ีสองสถาน การณ์การเมืองภายในประเทศขณะน้ี (พ.ศ. 2552) และสภาวะเศรษฐกิจโลกในยุควิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ท าให้คนกลุ่มน้ีมีความกังวลสูงต่อฐานะการเงินของตน ท าให้ไม่กล้าน าเงินสดออกมา

ลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดา้นท่ีสามคนกลุ่มน้ีอาจยงัไม่มีขอ้มูลท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ไดม้ากเพียงพอ ยิง่

ไปกวา่นั้น รัฐบาลและองคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเช่ือมัน่ในผลตอบแทนจากการลงทุนยงัท างาน

ไดไ้ม่ตรงใจของกลุ่มคนท่ีถูกศึกษาคร้ังน้ีในเร่ืองของการช้ีแนะการบริหารความเส่ียงในการลงทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าให้คนท่ีมีเงินเหล่าน้ีเลือกการฝากเงินไวใ้นธนาคารมากกว่าจะน าเงินไปลงทุนเพื่อหวงั

ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ประชากรส่วนใหญ่จะมี

การวางแผนใชจ่้ายเงินอย่างรัดกุม และมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ

ในการออมดว้ยการฝากเงินกบัธนาคารและประกอบกบัการท่ีไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนประเภท

อ่ืนอยา่งเพียงพอ ท าใหต้อ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้                

การท่ีพนกังานใน บมจ.วิริยะประกนัภยั (ส านกังานใหญ่) จะบรรลุวตัถุประสงคใ์นการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคตไดน้ั้น ตอ้งค านึงถึงตวัแปรอิทธิพลในดา้นต่าง ๆ และผลจากการส ารวจการตอบ

แบบสอบถามของพนักงาน ตวัแปรอิทธิพลดา้นความมัน่คงในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัใน

อนาคตมากท่ีสุด ตามดว้ย ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ดา้นการรับรู้ถึงภาวะวิกฤต และดา้นพฤติกรรมการ 

บริหารการเงินส่วนบุคคล ตามล าดบั สรุปไดว้่าพนักงานจะตอ้งมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินท่ีดี ให้ความ 

ส าคญัในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมา พนกังานจึงจะไดม้าซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีคาดหวงัในอนาคต 
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