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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินสวนบคุคลของพนักงานภาคเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลพนักงานภาคเอกชนสวนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล  (3) เพื่อศึกษาปจจัยทางทักษะทางการเงินมีผลตอพฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ

พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะนำไป

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที ่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดตางกัน ทำใหการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน นอกจากนี้ปจจัยทักษะทางการเงินดานความรูทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน 

และดานทัศนคติทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ :การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล; พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT 

 The propose of this research were to study the personnel financial management 

Planning for non-government employee in Bangkok classified by personal factors, and to study 

the financial literacy factors affecting the behavior of personal financial management planning 

behavior. The sampling group was used in this research was 400 non-government employees in 

Bangkok by using questionnaires as a survey tool for collecting data. Then the collected data 

were analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation. Moreover, the 

hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the differences were 

found, they would be analyzed in pair by LSD method and multiple regression analysis. 

 The results of the hypothesis test found that difference of gender, age, education level, 

and incomes affected the personal planning behavior of non-government employee in Bangkok. 

Moreover, financial literacy factor for financial knowledge, financial behavior and financial 

attitude were also affected to the personal financial planning for non-government employee in 

Bangkok. 

Keyword: The Personal Financial Management Planning; Non-Government employee in Bangkok 

 

บทนำ 

การดำรงคชีวิตใหมีความสุขในระยะยาวนั้น ปฏิเสธไมไดวา การวางแผนเพื่อออกแบบชีวิตสำหรับ

อนาคตเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับมนุษยเงินเดือน โดยเฉพาะอยางงยิ่งกับพนักงานที่อยูในภาคเอกชน ซึ่งพนักงาน

ภาคเอกชนจะไมมีสวัสดิการใด ๆ เมื่อสิ้นสุดการทำงาน ไมวาจะเปนการลาออก ถูกเลิกจาง หรือวาเกษียณอายุ

การทำงาน ดังนั้นการวางแผนการเงินสวนบุคคล (personal financial planning) หมายถึง การทำใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการดำเนินชีวิต (life goals) ของบุคคลโดยผานการบริหารและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งถูก

ออกแบบมาสำหรับแตละบุคคล ซึ่งเก่ียวของตั้งแตการวางแผนขอมูลทางการเงนิของบุคคล กำหนดวัตถุประสงค 

ตรวจสอบฐานะการเงินในปจจุบัน กำหนดกลยุทธและแผนทางการเงินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวใน

อนาคต อาจสรปุไดวา การวางแผนการเงินสวนบุคคลชวยเชื่อมชองวางทางดานการเงินระหวาง “เราอยู ณ ที่ใด

ในปจจุบัน” กับ “เราตองการไปที่ใดในอนาคต” ภายใตเงื่อนไขขอจำกัดเฉพาะของแตละบุคคล การตั้งเปาหมาย

เปนสิ่งที่สำคัญในการบริหารการเงินสวนบุคคล ถึงแมวาปจจุบันเราจะบริหารการเงินสวนตัวของเราจะดีมาก แต
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เราก็ตองกังวลถึงอนาคต ซึ่งเราตองการคงสภาพและปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตของเราปจจุบันใหดีขึ้นและยังคง

ตองเตรียมตัวไวสำหรับอนาคต 

การจัดการทางการเงินมีองคประกอบอยู 4 ดาน การจัดหารายได (how to earn) ดานการออม (How 

to save) ดานการใชจาย (How to spend) ดานการลงทุน เพื่อขยายดอกผล (How to invest) ซึ่งทั้ง 4 ดาน 

จะสงผลตอการรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน รูปแบบที่แตกตางกัน โดยที่อาจจะสามารถพูดไดวาการที่

บุคคที่สามารถหารายไดไดมาก ก็สามารถจะใหน้ำหนักกับดานการหารายไดมากกวาดานการบริหารใชจาย และ

คนที่หา รายไดไดนอยกวาอาจจะใหน้ำหนักกับการบริหารการใชจาย และการเก็บออมมากกวา 

การใชเงินเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่อยูในชีวิตประจำวันของทุกคน แตรายรับเราไมไดมีทุกวันเหมือนรายจาย แถม

เราจะสามารถหาเงินใชไดจนถึงเมื่อไหรก็ไมมีใครทราบได ดังนั้นทุกคนจึงตองวางแผนทางการเงินใหดี ใหพอใช 

ใหอยูสบาย เพื่อจะไดมีชีวิตอยูอยางราบรื่นไมลำบาก ใหมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และมีเงินเหลือไวใชยาม

ฉุกเฉิน มีเงินออมไวเก็บเกี่ยวดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางอนาคตที่สดใสและมั่นคง

นั่นเอง ดังนั้นการวางแผนทางการเงนิจึงเปนเรื่องที่ทุกเพศ ทุกวัยไมสามารถมองขามไปได โดยจึงมีเปาหมายทาง

การเงินที่แตกตางกัน ไมวาจะวัยไหน ๆ ก็ตองรจูักเก็บออมและวางแผนการเงินใหเหมาะสมกับวัยและอาชีพของ

ตนเอง เริ่มตั้งแตวัยเด็กที่ตองเริ่มฝกวินัยทางการเงนิเพ่ือเปนนิสัย 

วัยเด็ก เปนวัยที่พอแมจะบมเพาะนิสัยการเก็บออมและวินัยในการใชเงิน ซึ่งหากมีการปลูกฝงที่ดีตั้งแต

วัยนี้ เด็ก ๆ ก็จะเติบโตมาโดยมีนิสัยประหยัด มัธยัสถ มีวินัยในการใชเงินติดตัวมา จนเปนพื้นฐานที่ดีใหเขาเติบโต

เปนผใูหญที่ใชเงินเปน ซึ่งเปนการสรางนิสัย และเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

วัยทำงาน เปนวัยที่กำลังสรางเนื้อสรางตัว มีรายไดเปนของตัวเองและมีอิสระในการใชจาย ซึ่งหากไมมี

การวางแผนการเงินที่ดีแลว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสงัคม กิน เที่ยว ใช ช็อป ยอมเกิดข้ึนไดมาก และ

โอกาสที่จะสรางเนื้อสรางตัว เชน ซื้อรถ ซื้อบาน แตงงาน สรางครอบครัว ก็ยอมถอยหางออกไปเชนกัน 

วัยสรางครอบครัว การสรางครอบครัวเปนเรื่องใหญ เพราะไมไดรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง หากยังมี

สมาชิกในครอบครวัที่ตองดูแล จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผนการเงินใหรัดกุม เพราะนอกจากจะตองจัดสรร

รายไดใหเพียงพอตอรายจายในแตละเดือน เชน คากินใช คาขนมลูก คาผอนบาน ผอนรถ ฯลฯ แลวยังมี คาเทอม

ลูก และรายจายจำเปน เชน คาซอมรถ ซอมบาน คารักษาพยาบาล คาใชจายในการทองเที่ยว ฯลฯ 

วัยเกษียณ แมวาภาระการเงินตาง ๆ จะนอยลงแตก็ยังจำเปนตองวางแผนการเงินเชนกัน เพื่อไมเปน

ภาระของลูกหลาน เนื่องจากคนวัยนี้สวนใหญรายรบัจะนอยลง ในขณะที่รายจายดานการดูแลสุขภาพมีแนวโนม

เพิ่มข้ึน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงาน

ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสัมพนัธของปจจัยสวนบุคล และทักษะทางการเงนิสงผลตอ
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การวางแผนทางการเงิน และคาดวาผลการศึกษาจะเปนประโยชน เพื่อนำไปใชในการวางแผนและพัฒนาการ

วางแผนการเงินสวนบุคลลตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ ื ่อศ ึกษาถ ึง การวางแผนทางการเง ินส วนบุคคลของ พน ักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

2. เพ ื ่อศ ึกษาการวางแผนทางการเง ินสวนบุคคลพนักงานภาคเอกชนสวนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปจจัยประชากร  

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางทักษะทางการเงินมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลพนักงาน

ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระดับรายได 

ตางกัน มีผลตอการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลตางกัน  

สมมติฐานที่ 2  ทักษะทางการเงิน ดานความรู ดานพฤติกรรม และดานทัศนคติ มีผลตอมีผลตอการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ไดทาการเลือกกลุมพนักงานภาคเอกชนใกรุงเทพมหานคร

ที่เปนศูนยกลางของการธุรกิจของประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายใน ดานความคิด ดานความรูสึก ดานทัศนคติ 

ในการวางแผนทางการเงิน เปนตน ซึ่งจากความแตกตางกันในหลายๆดาน จึงทำใหมีความเหมาะสมในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 400 คน 

2. ดานเนื ้อหา คือ การศึกษาวิจัยการวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมุงหมายวิจัยการวางแผนทางการเงิน 4 ดานไดแกดานการจัดหารายได ดานการออม ดาน

การใช-จาย และดานการลงทุน 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได

เฉลี่ยตอเดือน และปจจัยดานทักษะทางการเงินประกอบดวย ดานความรทูางการเงนิ ดานพฤติกรรมทางการเงิน 

และดานทัศนคติทางการเงิน 
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2.  ตัวแปรตาม ไดแก การวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมุงหมายวิจัยการวางแผนทางการเงิน 4 ดานไดแกดานการจัดหารายได ดานการออม ดานการใช-จาย และ

ดานการลงทุน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพื่อใหทราบถึงการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหทราบถึงการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยทักษะทางการเงินที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

พนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

บททวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผวูิจัยไดแยกการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลรชันีกร 

วงศจันทร (2553) ไดแบงวัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคลไว 4 ดาน ดังนี ้

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการดานการเงินในระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการบริหารการเงินสวนบุคคลใหสูงขึ้น เพื่อใหมีความรูและความเขาใจดานการเงิน

รแูละเขาใจบทบาทและหนาที่ของ “เงิน” ในระบบเศรษฐกิจ รูและเขาใจผลิตภัณฑทางการเงิน 

ตลอดจนบริการทางการเงินที่เก่ียวของกับการเงนิสวนบุคคล เพือ่ใหสามารถตัดสินใจทางการเงนิ

ในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

2. เพื่อใหมีความสามารถดานการเงินรูและเขาใจแนวคิด รูหา รูเก็บ รใูช และรขูยายดอกผล ซึ่งจะ

ชวยใหบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ตั้งไวอยางมปีระสทิธิภาพ อีกทั้งรูหลักการแกไขปญหาทางการ

เงินที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมรวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเงินในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันและการแกไขปญหาทางการเงินที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อสรางสำนึกรับผิดชอบทางการเงิน รับผิดชอบในการจัดหาเงนิการใชจายเงนิ อยางเหมาะสม

คมุคาและมีจริยธรรมรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเขาใจ

ผลกระทบอันเกิดจากการละเลยในการวางแผนการเงินสวนบุคคลที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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4. เพื่อใหรวูิธีการบริหารจัดการเงินและสามารถปฏบิัติตามแผนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

เพื่อใหรวูิธีการบริหารและจัดการ “เงิน” รูและสามารถปฏบิัติตามแผนการจัดสรรทรพัยากรอยาง

เหมาะสมกับสถานการณและสถานะของแตละบุคคลในการจัดหาเงิน การออมการใชจาย การ

ลงทุน โดยการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลตอบแทนและผลกระทบของทางเลือกตาง ๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วินิจ เจนนพกาญจน (2540) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการ-เกษียณอายุงาน: ศึกษา

กรณีกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวาใหความสำคัญกับการวางแผนการเงินคอนขางนอย 

โดยเลือกรับเงินบำเหน็จบำนาญตามระบบ และตองการใหมีการจัดโปรแกรมการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการ

เกษียณอายุ 

อรอนงค ไชยบุญเรือง (2552) ศกึษาเรื่อง การวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา มีการวางแผนซื้อสินทรัพย โดยวางแผนเปนหนี้

จากสินเชื่ออเนกประสงค มีการวางแผนการออมและการลงทุนในรูปการฝากออมทรัพย การวางแผนภาษีโดยใช

การ-ประกันชีวิตเพื ่อลดหยอนภาษี วางแผนการนำเงินออมที่ไดรับจากกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพมาใชหลัง

เกษียณอายุ และเหตุผลที่ไมมีการวางแผนการเงินเนื่องจากไมมีเวลาในการวางแผน 

อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สงผลตอความสำเรจ็ในการวางแผนเกษียณของ

พนักงานองคกรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดานจำนวนเงินออมในปจจุบัน และความสมำ่เสมอในการออม 

แตกตางกัน อยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยสวนบคุคลดานอายุ สงผลตอความสำเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนักงานองคกรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดานจานวนเงินออมในปจจุบัน และ

ผลตอบแทนเฉลี่ยของการออมตอป แตกตางกัน อยางมนีัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ปจจัยสวนบุคคลดาน

ระดับการศึกษา สงผลตอความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองคกรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในดานความสมำ่เสมอในการออม และจำนวนป ในการออมเงินที่ผานมา แตกตางกัน อยางมนียัสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

วิธีดำเนินกำรวิจัย 

 การศกึษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัว

แปรใด ๆ ซึ่งเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนการเก็บขอมูล

เพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการทางสถิติโดยใช โปรแกรมสำเร็จรูป 
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 กลมุประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศยัอยูในเขตกรุงเทพมหานครซึ้งผูวิจัยไมสามารถที่

จะทราบจานวนประชากรที่อาศยัอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ของงพนักงานภาคเอกชนไดอยางชดัเจน ผูวิจัยจึงสุม

ตัวอยางแบบสะดวก เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดใชวิธีการหา

จำนวนกกลุมตัวอยางโดยการ เปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาด

ของกลมุตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจานวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคา

ความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดขนาด

ของกลมุตัวอยางจานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ในการวิจัยในครั้งนีผู้วิจัยไดใชแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช

การสรางแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย มีขั้นตอนในการดำเนนิการดังนี้  

ศึกษาคนควา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวของในเรื่องพฤติกรรมการวางแผนการเงิน

ตามประชากรศาสตรนิยามศพัทเฉพาะของตัวแปรตาม และตวัแปรอิสระ เพ่ือใหไดความหมายของตัวแปรแตละ

ตัวเพื่อที่จะสามารถใชวัดผลไดอยางชัดเจน นำนิยามศัพทเพื่อเฉพาะมาสรางขอคำถามที่มีความครอบคลุม 

สัมพันธกับนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรที่ใชในการวัดผล ดำเนนิการจัดทำรางแบบสอบถามโดยอางอิงจากนิยาม

ศัพทเฉพาะ ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี ้

แบบสอบถามโดยมีราบยละเอียดประกอบดวย 

1.1  ลักษณะสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา  และรายไดเฉลี่ยคตอเดือน มีจำนวนขอคาถามในแบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ 

1.2  ขอมูลเก่ียวกับทักษะทางการเงนิ ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบ

ไปดวยคาถามทั้งหมด 3 ดาน คอื ดานความรทูางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน ดานทัศนคติทางการเงิน ซึ่ง

จะประกอบไปดวยขอคำถามทั้งหมด 11ขอ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากทีส่ดุ, 4 =  ระดับความคิดเห็น

มาก, 3 = ระดับความคดิเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยสุด  

1.4   ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมนิความผูกพัน กาหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความคดิเห็น

มากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดับความความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความคิดเหนปานกลาง, 1.81 – 

2.60 = ระดับความความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความความคิดเห็นนอยทีส่ดุ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลมาแลว ผวูิจยัไดนาขอมูลที่ไดมา  

ประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.  สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1  ใชคารอยละและคาความถ่ีกับตวัแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยประชากร ดานเพศ 

อายุ ระดับการศกึษา รายได และอาชีพ  

1.2  ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงปริมาณ ไดแก ทักษะทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

2.   สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

2.1  เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนก

ตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test  

2.2  เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนก

ตาม อายุ รายได ระดับการศึกษา โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.3  เพื ่อศึกษาวาทักษะทางการเง ิน ที ่ม ีผลตอการวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการวางแผนทางการเงินของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพ มหานคร โดยรวม 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับไดแก ดานการการออม และ ดานการใชจาย และมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ในดานการหารายได และ ดานการใชจาย 

2.   ผลการเปร ียบเท ียบการวางแผนทางการเง ินของพน ักงานภาคเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน 

และรายไดตางกันมีผลตอการวางแผนทางการเงนิของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครตางกัน 
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3.  ผลการวิเคราะหปจจัยทักษะทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยทักษะทางการเงินทั้ง 3 ดาน คือดานความรทูางการเงนิ ดานพฤติกรรมทางการเงิน และ

ดานทัศนคติทางการเงิน มีผลตอวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการการศึกษาวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพ มหานคร 

โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

1.1 ดานการจัดหารายได ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับการจัดหารายได 

ภาพรวมในระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับรายไดตอเดือน ใน

ระดับมากที่สุด และสงผลตอการวางแผนทางการเงินในระดับมากที่สุด แตในสวนจำนวนชองทางการจัดหา

รายได นั้นพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นอยูในระดับนอย อันสงผลมาจากพนักงาน

ภาคเอกชนมีจำนวนชองทางการจัดหารายได จากเงินเดือนเปนชองทางหลักเพียงชองทางเดียว 

1.2 ดานการออม ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัย

มีความคิดเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับการออม ภาพรวมในระดับมาก โดย

พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความตระหนักในความสำคัญในการออมเงินในระดับมากที่สุด และให

ความสำคัญกับการจัดสรรเงินออมในแตละเดือนในระดับมาก แตทั้งนี้ระดับความพึงพอใจในปริมาณการออมอยู

ในระดับปานกลาง 

1.3 ดานการใชจาย ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับการใชจาย ภาพรวมในระดับ

มาก โดยใหความสำคัญกับการตัดสินใจกอหนี้ ในระดับมาก และใหความสำคัญในคาใชจายเพ่ือกรดำรงคชีวิต ใน

ระดับมาก และใหความสำคัญกับสินคาสินเปลืองในระดับปานกลาง 

1.4 ดานการลงทุน ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับการลงทุน ภาพรวมในระดับ

ปลานกลาง ซึ่งใหความสำคัญกับการลงทุนเพื่อประโยชนทางภาษีมากที่สุดในดานนี้ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

รองลงมาคือการลงทุนในตลาดหุน และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย ตามลำดับ 
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2. ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปจจัยประชากร 

2.1 พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันมีผลตอวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล

ตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรที่มีเพศแตกตางกันนั้นมีผลกับวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพศหญิง 

เพศชายที่มีความแตกตางทางกายภาพโดยพื้นฐานอยางชัดเจน และรวมไปถึงการตอบสนองในสิ่งเราภายนอกซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของอุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สงผลตอความสำเร็จในการ

วางแผนการเกษียณของพนักงานองคกรเอกชน 

2.2  พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรที่มีอายุแตกตางกัน การไดดารงชีวิตของมนุษย ในแตละชวงอายุ 

ตาง ๆ นั้น ทาใหเกิดการเรียนรู เกิด ทักษะ สะสม ประสบการณ มากนอยแตกตางกัน สงผลตอการวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่จะ ตอบสนองสิ่งเราตาง ๆ เหลานั้นซึ่งสอดคลอง

กับ เตชสิทธ กิตติสุบรรณ (2560) ปจจัยดานอายุสงผลตออัตราสวนระหวางเงินออมและเงินลงทุนในตลาด

หลักทรัพย โดยอายุจะเปนปจจัยที่ทำใหคนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกตางกัน 

2.3  พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาระดับการศึกษานั้นมีผลโดยตรงกับการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคล   นั้นมีระดับการศกึษาแตกตางกันหลายระดับ ทำใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลนั้นมีระดับการศึกษาแตกตางกันหลายระดับ ทำใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ วิธีการวางแผนทางการเงิน 

ในดานตางๆที่แตกตางกันสอดคลองกับ ญาดา วัลยานนทและศนินันท สุวรรณหงส (2556) ไดสรุบวาปจจัยการ

เตรียมตัวดานการออมและการลงทุนดานความรูความเขาใจ มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน 

และปจจัยการเตรียมตัวดานทรัพยสินกอนการเกษียณอายุ 

2.4 พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได ตางกันมีผลตอวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคลตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาระดับรายไดที่ตางกันนั้นมีผลโดยตรงกับการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลโดยตรง อันเนื่องมาจากสถานภาพทางการเงินของแตละบุคคลนั้น มีความแตกตางกันซึ่งมีผลตอความถ่ี

และจำนวนเงินที่จัดสรรมาเพื่อการวางแผนทางการเงินทั้ง 4 ดาน ซึ่งสอดคลองกับกันสอดคลองกับ วารสาร

วิทยาลัยดุสิทธานี ปที่ 12 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ไดสรุบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินสวนบุคคลมากที ่สุดถึง 4 ดาน คือดานวิธีการบริหารจัดการเงินสวนบุคคล

วางแผนทางการเงิน ดานแนวทางในการบริหารจัดการเงินสวนบุคคล และดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอบริหารจัด

การเงินสวนบุคคลมากที่สุดถึง 4 ดาน คือดานวิธีการบริหารจัดการเงินสวนบุคคลวางแผนทางการเงิน ดาน

แนวทางในการบริหารจัดการเงินสวนบุคคล และดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอบริหารจัดการเงนิสวนบุคคล 
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3. เพื่อศึกษาปจจัยทักษะทางการเงิน ที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงาน

ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

3.1  ปจจัยทักษะทางการเงิน ดานความรูทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล

ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับปจจัยดานความรูทางการเงินเนื่องจากมีปจจัยหลายอยางทีมีผลตอการการวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ ภรณกวินท อัครบวรเกียรติ (2561)  วารสารวิทยาลัยบัณฑติ เอเซีย ปที่8 ฉบับพิเศษ 

(เดือนตุลาคม 2561) ครัวเรือนที่มีทักษะทางการเงินมีแนวโนมที่จะมีการจัดการการเงินสวนบุคคลที่ดีกวา 

ครัวเรือนที่ขาดทักษะทางการเงินสงผลใหครัวเรือนมีเงินไดที่เพียงพอตอการบริโภคอยางสม่ำเสมอตลอดชีวิต 

3.2 ปจจัยทักษะทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ใหความสำคัญกับปจจัยดานพฤติกรรมทางการเงินเนื่องจากมีปจจัยหลายอยางทีมีผลตอการการวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินสวน

บุคคลกรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทำงาน วามีความรูความเขาใจตอการวางแผนทางการเงินสวนใหญมีการจัดทำ

งบประมาณรายรับ-รายจาย เพ่ือการวางแผนทางการเงนิ 

3.3   ปจจัยทักษะทางการเงิน ดานทัศนคติทางการเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล

ของพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาพนักงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ให

ความสำคัญกับปจจัยดานทัศนคติทางการเงินวามีความสำคัญและสงผลใหตอการจัดการวางแผนทางการเงิน

อยางมาก ซึ่งสอดคลองกับ ดลินา อมรเหมานนท และ แสงอรุณ อิสระมาลัย (2562)ไดกลาวไววาทักษะความรู

รอบทางการเงินของบุคคลควรมีองคประกอบ ดาน คือ ความรูทางการเงนิทัศนคติการใชจายเงิน และพฤติกรรม

ทางการเงนิ เพื่อวางแผนการเงินอยางชาญฉลาด 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื ่อใชใหเปนประโยชนและแนวทางสำหรับแนวทางการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยสวนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากร โดยแบงเปน ดานเพศ 

ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานรายได มีผลตอมีผลตอ การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงาน

ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน ดังนั้นในสวนงานตางๆ ควรใหความสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร 

เพื่อสรางความเขาใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อใหเหมาะสมกับ กับชวงอายุ เพศ ระดับการศกึษา 

รวมไปถึงรายไดเฉลี่ยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงนิ 
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 ปจจัยทางทักษะทางการเงินที่มีผลตอการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครประกอบดวย ดานความรูทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานทัศนคติทางการเงิน 

มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

1. ดานความรทูางการเงนิ จากการวิจัยพบวา ปจจัยทักษะทางการเงิน ดานความรทูางการเงิน มี

ผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั ้นจึงควรให

ความสำคัญกับดานความรูทางการเงินเพื่อเพิ่มทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเพื่อให

เหมาะสมกับชวงเวลาและสถานะทางการเงินของแตละคน 

2. ดานพฤติกรรมทางการเงิน จากการวิจัยพบวา ปจจัยทักษะทางการเงิน ดานพฤติกรรมทาง

การเงิน มีผลตอการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควร

ใหความสำคัญกับดานพฤติกรรมทางการเงิน โดยการสรางนิสัยในการใชจาย การตัดสินใจในการกอหนี้ การ

จัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อทำใหทราบถึงสถานะทางการเงิน เพื่อทำใหเกิดการวางแผนทางการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

3. ดานทัศนคติทางการเงิน จากการวิจัยพบวา ปจจัยทกัษะทางการเงิน ดานทัศนคติทางการเงิน 

มีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให

ความสำคัญกับดานทัศนคติทางการเงิน จึงเปนสวนสำคัญในการกอใหเกิดการวางแผนทางการเงิน การสราง

ทัศนคิตที่ดี เพื่อสรางใหมีมุมมองในทางการเงินเพื่อการจัดการทางการเงินเพื่ออนาคตจะตองมีการสราง และ

ปลูกฝงอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นจะตองมีแนวทางในการปลูกฝงตั้งแตเด็กโดยสราง

ใหเปนนิสัย เปนวัฒนธรรม และถูกปลูกฝงจนเปนกิจวรรธ ที่ทำกันเปนสวนใหญในสังคม 

เอกสารอางอิง  

สุดใจ น้ำผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตกรรม, สมนึก วิว ัฒนะ (2557) การเงินบุคคล. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศิรินุช อินละคร (2559) การเงนิบุคคล. กรุงเทพฯ: สานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กิตพันธ แสนทวีสุข (2557) เงินทองตองใสใจ เลมที่ 1 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 

บทความ 

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 

ธนาคารแหงประเทศไทย (2559) รายงานผลสำรวจทักษะทางกรเงินของไทย ป 2559 
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ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลม 

และไซเท็กซ จำกัด 

จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) การจัดการการเงินสวนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทำงานในเขต 

กรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ 

จำกัด. 

อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) การจัดการการเงินสวนบุคคลที่สงผลตอความสำเรจ็ในการวางแผนเกษียณของ 

พนักงานองคกรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม 

เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ (2560) การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลตอ

อัตราสวนระหวางเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดลินา อมรเหมานนท และ แสงอรุณ อิสระมาลัย (2562) เรื่องทักษะความรอบรูทางการเงินคืออะไร วารสาร

บริหารธุรกิจ นิดา เลมที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ภรณกวินท อัครบวรเกียรติ (2561) วารสารวิทยาลัยบัณฑิต เอเซีย ปที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2561) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

2558, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การวางแผนการเงินคืออะไร 
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