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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ วัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจ จัยด้าน
เศรษฐกิจ และความรู้ความเข้าใจทางการเงินของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ 
บุคคลทั่วไปของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ใช้สถิติทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไป เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธี Least-
Significant Different  (LSD) และสถิติการถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน สถานภาพโสด ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนในจังหวัดนครศรีธร รมราช ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท รายได้
เสริมต่อเดือน 1,000 – 5,000 บาท ไม่มีภาระหนี้สินต่อเดือน ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน พบว่า ประชาชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน โดย
ภาพรวมในระดับที่มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีเพศ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างกัน แต่ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างกัน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีรายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้
เสริมต่อเดือน ภาระหนี้สินต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างกัน ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน มีอิทธิผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
คำสำคัญ : การวางแผนทางการเงิน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this independent study are : (1) to explore demographic characteristics 
economic factor and financial knowledge of people in Nakhon Si Thammarat (2) to study the 
influence of demographic factors economic factors and financial literacy that affect the personal 
financial planning of people in Nakhon Si Thammarat the sample used for this independent 
study was the general public of 400 people in Nakhon Si Thammarat, using a questionnaire as a 
survey tool for collecting data the statistics used in the descriptive analysis were percentage, 
frequency, mean and standard deviation the hypotheses were tested by independent samples 
test (t-test), one-way ANOVA (F-test), in case of a significantly different result was found, LSD 
method would be used to test the hypothesis for each pair to see which pair is different and 
multiple regression analysis. 

Independent research found that demographic factors showed that people in Nakhon 
Si Thammarat the majority of the sample were female, aged 20-30 years, had a bachelor's 
degree, occupation of private company employees, single status economic factors found that 
people in Nakhon Si Thammarat most of the sample groups had monthly income 15,001 - 
20,000 baht, monthly expenses 5,000 - 10,000 baht, additional monthly income 1,000 - 5,000 
baht, no monthly debt burden. Financial knowledge found that people in Nakhon Si Thammarat 
that is most of the sample have a level of opinion on financial literacy overall at a very high 
level 

The results of the hypothesis testing can be concluded that demographic factors with 
different sex status, it does not affect personal financial planning of people in different Nakhon 
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Si Thammarat, but demographic factors, age, education level, occupation are different, this 
affects personal financial planning of people in different Nakhon Si Thammarat, economic 
factors with monthly income cost per month extra income per month monthly debt burden 
different It does not affect the personal financial planning of different people in Nakhon Si 
Thammarat, it has great influence on the personal financial planning of people in Nakhon Si 
Thammarat.  
 
Keyword: financial planning  
 
บทนำ 

การดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการทำงาน รายได้ และค่าใช้จ่าย ใน
ชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะทำอย่างไร เพื่อให้มีเงินสำรองเก็บไว้ สำหรับอนาคต
หรือสามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินออม
สำหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยในการออมเท่านั้น แต่ยังคงต้องมีแผนการลงทุนที่ดี
และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะทำให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่าย เพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุ ที่ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ นอกจากนั้นคนส่วน
ใหญ่ก็มักจะชะล่าใจและมั่นใจมากเกินไปในฐานะ และความมั่งคั่งที่ตนเองมีอยู่ ทำให้ไม่สนใจที่จะวางแผนทาง
การเงิน โดยคิดว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยขึ้น ดังนั้น เมื่อคิดว่าตนเองรวยอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่
จะต้องทำการวางแผนทางการเงิน ทำให้เกิดความประมาท ไม่ระมัดระวัง และอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่จะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ทำให้ความมั่งคั่งลดลงและอีกหลายคนที่มองว่า เรื่องการวางแผนทางการเงิน
เป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก ไม่อยากจะนึกถึงและทำตาม แต่ถ้ายิ่งไม่คิดถึงอนาคตก็จะยิ่งยุ่งยาก เมื่อเจออุปสรรคก็จะตั้งตัว
ไม่ทัน การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนที่ ที่จะช่วยนำทางให้บุคคลไปสู่จุดหมายได้อย่างไม่หลงทาง และการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะ สามารถช่วยให้การจัดการทางการเงิน
ของแต่ละบุคคล ให้เป็นตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายชีวิต เพราะว่า เงินจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจำวัน และเข้ามาเป็นปัจจัยที่
สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต ในด้านการใช้จ่าย การออมเงิน โดยภาพรวมการออมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการออมเบื้องต้นของประเทศอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาท 
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และคิดเป็นร้อยละ 34.8 ของ GDP ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
ถือว่าอยู่ในระดับต้น ๆ โดยมีการออมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก สลาก พันธบัตร ประกันชีวิต เป็นต้น 
สำหรับเงินฝากที่อยู่ในสถาบันการเงิน (ณ เดือนสิงหาคม 2561) อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ 13.2 ล้านล้านบาท และธนาคารเฉพาะกิจ 4.7 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อย
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ละ 3.8 และ 6.2 ตามลำดับ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน คาดว่าในระยะต่อไปตัวเลขการออมของ
ประเทศจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) ที่
ต้องการเม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก ขณะที่ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน (Saving-Investment Gap) มี
ความกว้างมากขึ้น สะท้อนการลงทุนภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมายังขยายตัวไม่มากนัก จึงทำให้เงินออมใน
ประเทศสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดข้ึนได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ (ปนัดดา ภู่
หอม, 2563) 

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกร ประมงหรือ
แม้แต่พนักงานเอกชน โดยดำเนินชีวิตของประชาชนสว่นใหญ่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทำงาน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะทำอย่างไร เพื่อให้มีเงินสำรองเก็บไว้ สำหรับ
อนาคตหรือสามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้ ยามฉุกเฉิน มีเงิน
ออมสำหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน  ใช้จ่ายให้เพียงพอและเหลือเก็บ โดยสามารถนำเงินไปลงทุนธุรกิจหรือ
ลงทุนในตราสารต่าง ๆ  

ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระจึงมีความสนใจในเรื่อง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
ความรู ้ความเข้าใจทางการเงิน ที ่ส ่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจัง หวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์
ต่อการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ 

1. เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และความรู้ความเข้าใจทาง
การเงินของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจทาง
การเงิน ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตัวแปรอิสระ คือ  
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ 
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน  รายได้เสริมต่อเดือน และภาระ

หนี้สินต่อเดือน  
3. ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 
ตัวแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ บุคคลทั่วไปของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 400 คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และความรู้ความเข้าใจทางการเงิน

ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจ

ทางการเงิน ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
กรอบแนวคิดในการค้นคว้าอิสระ 

 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้ต่อเดือน 

- ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

- รายได้เสริมต่อเดือน 

- ภาระหนี้สินต่อเดือน 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ (2538) ได้กล่าวไว้ว ่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน ประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อ 
เดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะที่สำคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากร ช่วยในการกำหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะทางด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม อธิบายถึง ความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายน้ัน ข้อมูลด้านประชากร สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกำหนดตลาดเป้าหมายคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถึง ลักษณะของประชากรได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ 
ระดับรายได้  อาชีพ เชื ้อชาติ สัญชาติ ซึ ่งโดยรวมแล้ว จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์ และ ปริมาณการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงินสว่นบุคคล 

ว่าหมายถึง การสร้าง ใช้งาน ปรับปรุง และแก้ไข แผนงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายการเงินของบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิดของแผน เน้นถึงเป้าหมาย นับตั้งแต่จุดแรกเริ ่มของการวางแผนการลงทุน 
มากกว่าการใช้เคร่ืองมือทางการเงินแบบใดแบบหนึ่ง หรือมากกว่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินบางปัญหาเท่านั้น 

กรวีร์ นันท์ชัยพฤกษ์ (2558) ที่พบว่า ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงความรู้ทาง
การเงินด้านประกันภัยและการลงทุน มีลักษณ์จำเป็นต่อการตัดสินใจทางการเงินที่ดีและการมีพฤติกรรมทาง
การเงินที่ดี ดังนั้น หากมีการพัฒนาระดับความรู้ทางการเงิน ปรับแนวคิดทัศนคติ และ ความรู้เพิ่มเติมด้าน
ประกันภัยและการลงทุนให้เพิ่มข้ึน ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นตามไปด้วย  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
ความหมายของการออม คำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ นิยามไว้ว่า

การออม คือการประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะประหยัด หรือเก็บหอมรอบริบ 
ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น การออม หมายถึง การใช้ทรัพย์สิน เงินทั้งหลายอย่างระมัดระวัง อย่างไม่ประมาท 
อย่างมีเหตุผล ทรัพย์สินเงินทอง เป็นปัจจัยในการดำรงชีพ ต้องรู้จักเก็บ รู้จักใช้การออมจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ
ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้มีผู้แนะนำ สั่งสอนให้เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการออม 

เบญญาภา สุขนึก (2562) กล่าวว่า การออม เป็นการแบ่งรายได้เป็นส่วนหนึ่ง โดยการเก็บสะสมไวเ้พื่อ 
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ การออมส่วนใหญ่มัก
อยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ำและได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการลงทุน 
เช่น การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝาก สลาก เป็นต้น จากสาเหตุเหล่านี้ หากไม่มีการออมก็จะทำ
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ให้ขาดรายได้ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การออมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการออมจะเป็นการสะสมรายได้
เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออม  

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายถึง การวางแผนทาง

การเงินจำเป็นต้องทำตลอดทุกช่วงอายุ จึงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการ
ดำเนินชีวิต ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน โดยต้องทำการวางแผน และกำหนดเป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การออม 
การลงทุน ภาระหนี้สิน สำหรับช่วงการเกษียณอายุ ส่งผลให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคตตามไปด้วย 

ทรรศนันทน์ ตรีอิทธิฤทธิกุล (2562) กล่าวว่า ความรู้ทางการเงิน (financial knowledge) หมายถึง 
ความรู้และความเข้าใจ แนวความคิด ที่เกี่ยวกับการเงิน และสามารถใช้ความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผล เพื่อมีความ อยู่ดีมีสุขทางการเงิน  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สาริสา ฤทธิมาร (2563) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐาน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกันทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมในด้านการรับรู้ ข้อมูลและ
ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

รุ ่งนภา ศรีจันทรา (2563) ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาเรื ่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตจตุจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตจตุจักร
ในด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการออม และด้านการลงทุน โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ภาวะการเป็นหนี้ 
ประเภทของหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใน การจ่ายหนี้สินต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนในเขตจตุจักร 
จำนวน 400 คน การวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจตุจักร ความคิดเห็นของ
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ประชาชนในเขตจตุจักรต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจตุจักรที่
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตจตุจักร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่าย และด้านที่อยู่ในระดับน้อย คือ 
ด้านการลงทุนและด้านการออมตามลำดับ 

กิจกรเกียรติ ทองแดง (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจาก บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 400 คน 
พบว่า ปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปตามกรอบการวิจัยที่กำหนด ณ 
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีความสัมพันธ์กับอาชีพหรืองานที่จะทำในวัยเกษียณอายุ ความรู้ความเข้าใจด้าน
การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ รูปแบบการ
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ และสาเหตุที่ต้องการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา ตำแหน่งรายได้ และภาระผูกพัน 

กานต์วิณีโรจน์วงศ์วรา (2563) กล่าวว่า การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย รามคำแหง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำแนกตามปัจจัยด้ านประชากร และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
แวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญา
โทมหาวิทยาลัย รามคำแหงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานผู้วจิัยใช้การวิเคราะห์ t-
test การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง 
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มี
อายุต่างกัน และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกัน และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน และสถานภาพต่างกัน ทำให้พฤติ
กรรมการบริหาร การเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารการเงินส่วนบุคคลทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้าน 2 ความรู้ความเข้าใจ ด้านเป้าหมายการเงินส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อพฤติ
กรรมการบริหาร การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
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วิธีดำเนินการศึกษา  
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั ้งนี ้เป็นการค้นคว้าอิสระแบบไม่ทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนาม แบบการค้นคว้าอิสระตัดขวาง โดยใช้เครื ่องมือการค้นคว้าอิสระเป็นแบบสอบถาม และทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 
1,170,680 คน (ข้อมูล ณ วันที่: 19 มกราคม 2563) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ  

ส่วนที่ คำถามคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับวางแผนทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคำถาม 1 ข้อ 
เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ สถานภาพ มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน และ ภาระหนี้สินต่อเดือน มีข้อคําถามจำนวน 4 ข้อ เป็นลักษณะ
คำถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ  

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจทางการเงินของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ เป็นลักษณะการประเมินค่าความสำคัญ 5 ระดับ (มากที่สุด = 5 , 
มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1 ) 

ส่วนที่ 5 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อคำถาม
จำนวน 5 ข้อ เป็นลักษณะการประเมินค่าความสำคัญ 5 ระดับ (มากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย 
= 2 , น้อยที่สุด = 1 )  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อ
เดือน และ ภาระหนี้สินต่อเดือน 
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1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ ตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
2.1 การศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำแนกตาม เพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ทดสอบ t-test 
2.2 การศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน และ 
ภาระหนี้สินต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least Significant Different (LSD) 

2.3 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการค้นคว้าอิสระ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมี
สถานภาพโสด 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท มีรายได้เสริมต่อเดือน 
1,000 – 5,000 บาท และ ไม่มีภาระหนี้สินต่อเดือน 

3. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน โดยใน
ภาพรวมในระดับที่มาก 

4. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับที่มาก 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ 
สามารถสรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดังนี้ 

5.1 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศ สถานภาพ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ต่างกัน 
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5.2 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ต่างกัน ทำ
ให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน 

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเง ินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อ
เดือน และภาระหนี้สินต่อเดือน สามารถสรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดังนี้ 

6.1 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริม
ต่อเดือน และภาระหนี้สินต่อเดือน ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชต่างกัน  

7. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถสรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดังนี้  

7.1 ความรู ้ความเข้าใจทางการเงิน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของภิรมยา ชัยศิลป์(2562) พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ มีความต้องการความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และมีภาระ
หนี้สินที่เกิดจากสินเชื่อรถ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการ เงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินสว่น
บุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศ ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้อง กับ ปรมะ สตะเวทิน. 
(2546) ได้กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างทางเพศ ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือเพศหญิง มี
แนวโน้มและความต้องการที่จะส่งเสริมและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการ ที่
จะส่งแต่จะรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ เกิดขึ้นจากการ
รับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื ่องความคิด 
ค่านิยม และทัศนคติ เพราะ วัฒนธรรมและสังคมจะกำหนดบทบาทและกิจกรรมของสองเพศไว้ต่างกัน  
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2.2 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ต่างกัน แสดงว่าสถานภาพ  ไม่มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำให้ผลการศึกษาคร้ังนี้ไม่สอดคล้อง กับ อดุลย์ 
จาตุรงคกุล. (2554) ได้กล่าวไว้ว่า สถานภาพการสมรส องค์การสหประชาชาติแบ่งประเภทของสถานภาพสมรส 
ดังนั้น 1)โสด 2)สมรส 3)หม้าย 4)หย่าร้าง 5)สมรส แต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ความแตกต่างใน
สถานภาพสมรสมีความสำคัญทางประชากรศาสตร์ เป็นอย่างมาก สัดส่วนของประชากร ในแต่ละสถานภาพ
สมรสมีผลต่ออัตราการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ชายและหญิงที่สมรสมีอัตราการตายต่ำกว่าคนโสด หม้าย
และหย่าร้าง ในกลุ่มอายุเดียวกัน 

2.3 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่าอายุ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ปรมะ สตะ
เวทิน. (2546) ได้กล่าวไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด และพฤติกรรม คน
ที่อายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี มากกว่าคนที่มีอายุมาก ในขณะคนที่
อายุมากจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวิต ที่แตกต่างกัน ลักษณะการสื่อสารมวลชนก็จะต่างกัน คนที่มีอายุมากจะใช้สื่อเพื่อแสวงหา 
ข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง  

2.4 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษา มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ภาคภูมิ บุญประเสริฐ. (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาเป็นตัวกำหนดสำคัญในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูง จะมีรสนิยมความต้องการที่แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่า 

2.5 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่า อาชีพ มีผลต่อการวางแผนทางการเงนิสว่น
บุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538) ได้กล่าวไว้ว่า รายได้การศึกษาและอาชีพ หมายถึง ตัวแปรที่สำคัญต่อการ
กำหนดส่วนของตลาด  โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ดี ครอบครัวที่
มีรายได้ต่ำ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ปัญหาสำคัญ ของการแบ่งส่วนการตลาดโดยยึดเกณฑ์รายได้เพียงอยา่งเดียว 
ก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือไม่มีความสามาถในการซื้อสินค้า 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน และ
ภาระหนี้สินต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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3.1 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่า รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี ้ สอดคล้องกับผ ล
การศึกษาของ พัชรนันท์ คงมั่น (2560) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง ความตระหนักของคนวัยทำงานต่อการวางแผน
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ พบว่า คนวัยทำงานมีความตระหนักต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณใน
ระดับที่มากที่สุด คือพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงานพบว่า ส่ วนใหญ่มีการออมเงินหรือการ
ลงทุน  

3.2 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ภิรมยา ชัยศิลป์(2562) ศึกษาเรื่อง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานระดับ
ปฏิบัติบริษัทในพื้นที่อำเภอ 13 เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่มีความต้องการ
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และมีภาระหนี้สินที่เกิดจากสินเชื่อรถ  

3.3 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายได้เสริมต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่ารายได้เสริมต่อเดือน มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สุพัตรา สมวงศ์ (2559) ได้ศึกษา เร่ือง การออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการออมเงินเพื่อวัยเกษียณในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 53.70 ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 65.90 อยู่ใน
รูปแบบของเงินฝากกับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 34.10 เหตุผลในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณเพื่อเก็บไว้ใช้ใน
ยามป่วยชรา คิดเป็นร้อยละ 37 เพื่อใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต คิดเป็นร้อยละ 23.50 เพื่อเป็นหลักประกันให้
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.10 เพื่อเป็นการยอมรับในสังคม คิดเป็นร้อยละ 12 เพื่อสร้างความมั่นคงให้
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.60 และ อื่น ๆ เพื่อการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 0.90  

3.4 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีภาระหนี้สินต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างกัน แสดงว่าภาระหนี้สินต่อเดือน มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ อรอนงค์ ไซยบุญเรือง (2552, หน้า 86) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าสายงานของบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กับการมีหนี้สิน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนมีหนี้สินมากที่สุด ทำให้ด้านหนี้สินมีผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอ เมืองเชียงใหม่   
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4. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ ได้
ให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ทั้งทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และการลงทุน ซึ่งเป็น
รากฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทรรศนันทน์ ตรีอิทธิฤทธิกุล (2562) 
กล่าวว่า ความรู้ทางการเงิน (financial knowledge) หมายถึง ความรู้และความเข้าใจ แนวความคิด ที่เกี่ยวกับ
การเงิน และสามารถใช้ความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล เพื่อมีความ อยู่ดีมีสุขทางการเงิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
จากผลการค้นคว้าอิสระ แสดงให้เห็นประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และสถานภาพที่ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ต่างกัน ดังนั้น ควรให้การ
ส่งเสริม นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการการเงิน ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตหรือหลังการเกษียณ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
จากผลการค้นคว้าอิสระ แสดงให้เห็นประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที ่มีรายได้ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน และภาระหนี้สินต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล 
ต่างกัน ดังนั้นควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องกับรายได้ต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน และภาระหนี้สินต่อเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ กับ
ประชาชน 

ความรู้ทางการเงิน 
จากผลการค้นคว้าอิสระ แสดงให้เห็นความรู้ทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ดังนั้น ควรมีองค์กรของภาครัฐ และสถาบันทางการเมืองต่าง ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเงินที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื ่อเป็นการจัดการด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป 

1. การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป หากต้องการขยายการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ควรเปลี่ยนเป็น
วิธีการค้นคว้าอิสระเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ให้สามารถได้ผล
การศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

2. การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป ควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปในพื้นที่อื ่น ๆ ที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อาจจะขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้ 
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3. การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อการลงทุนของกลุ่มผู้วางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เช่น ปัจจัยด้านผลตอบแทน ด้านความเสี่ยงการออม หรือด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางมา
พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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