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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื ่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร   
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จังหวัดชุมพร 
(2) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำนวน 318 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมติฐานด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ ความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกัน และปัจจัยที่มีผลต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะเศรษฐกิจ และด้านขอบเขตใน
วางแผนการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบบุคคล มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบบุคคล 
 
คำสำคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล; ภาวะทางเศรษฐกิจ; บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
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Abstract 

 Research subject Personal Financial Planning of Personnel in Chumphon Khetudomsakdi Hospital 

Chumphon Province. The purpose of this research was to (1) study Personal Financial Planning of Personnel 

in Chumphon Khetudomsakdi Hospital Chumphon Province (2) study Personal Financial Planning of 

Personnel in Chumphon Khetudomsakdi Hospital Chumphon Province, classified by personal factors (3) 

Study factors influencing of Personal Financial Planning of Personnel in Chumphon Khetudomsakdi Hospital 

Chumphon Province. The sample population of Personnel in Chumphon Khetudomsakdi Hospital in this 

research was 318 people, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the 

analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-

test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods 

and using multiple regression analysis 

 Test results of the hypothesis found that population in the Personnel in Chumphon Khetudomsakdi 

Hospital Chumphon have different gender, age, status, and monthly Income causing Personal Financial 

Planning is different and the factors that influence personal financial the people who influence personal 

financial planning, The scope of personal financial planning, and economic conditions. have an effect on 

the Personal Financial Planning of Personnel in Chumphon Khetudomsakdi Hospital Chumphon Province. 

 

Keywords: Personal Financial Planning; Economic Conditions; People who Influence Personal Financial 

Planning 

 

บทนำ 
 เงินมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก 
อนาคตอาจมีความไม่แน่นอนและสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน การไม่รู้จักบริหารจัดการเงิน ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายให้
เกิดความเหมาะสม การใช้จ่ายเงินโดยไม่มีเป้าหมาย รวมถึงความไม่มีวินัยในการใช้เงินอาจทำให้ต้องทำงานหนักตลอด
ช่วงเวลาของชีวิต เพื่อให้มีเงินหนุมเวียนใช้จ่ายเฉพาะหน้า ฉะนั้นควรมีการวางแผนทางการใช้เงิน การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เงินอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ ซ่ึงเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ในชีวิตเรื่องของการเงิน 
 การวางแผนการเงินเป็นกระบวนการในการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายชีวิตตามลำดับความสำคัญที่ต้องการได้ทำให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และมีความสุขไปตลอดทุกช่วงวัย
ของชีวิต ซ่ึงการวางแผนยังรวมถึงการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการความเสี่ยง การออมเงิน หรือการ
กำหนดกลยุทธิ์สำหรับการลงทุนให้เหมาะสม การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนจะมีหนี้สินและบริหารจัดการหนี้สิน การ
วางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนมรดก อย่างไรก็ตามการวางแผนการเงินมีความสำคัญสำหรับทุกคนเนื่องจากชีวติมี
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ความไม่แน่นอนมากขึ้น ท้ังความไม่แน่นอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
ส่งผลให้ราคาอาหารและสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ต่อการดำรงชีพมีราคาแพงขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ปรับลดอัตราลง  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่ามี
ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ว่ามีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพรหรือไม่ 
เพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสู่การวางแผนและบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัด
ชุมพร 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร จำนวน 1,541 คน (ที่มา: ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ) 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบคุคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ด้านวัตถุประสงคข์องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้าน
ขอบเขตในวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบคุคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบคุคล ด้านภาวะเศรษฐกิจ และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัด
ชุมพร 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การดำเนินการศึกษาวิจัยเริ ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2565 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
จังหวัดชุมพร โดยผู้ที่จะสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ คือ หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ 
 2. ทำให้สามารถวางแผนการเงินในการดำรงชีวิต ช่วยบริหารรายรับ และรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จากการทำบันทึก
รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และทำให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริง หากประชาชนทั่วไปรู้ถึงสถานะทั้งหมดจึงเป็น
เรื่องที่ต้องทำเป็นอันดับแรกว่าท่านมีเงินสด ทรัพย์สิน และรายรับรายจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด 



4 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

 ในการศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบคุลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเปน็แนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบคุคล 

 Joehnk and Gitman (2008, อ้างถึงใน ธนภณ เรืองแรงสกุล, 2561) ได้กำหนดแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทาง

การเงินส่วนบคุคล โดยแบ่งออกเปน็ 5 ด้าน ดังนี ้

 1. การบริหารจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องอ่ืน ๆ คือ เงินสดหรือสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ใน

ระยะสั้น ได้แก่ เงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ ไม่รวมเงินฝากประจำ ตลอดจนเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูง 

การดำเนินชีวิตประจำวันนั้นบุคคลต้องมีสินทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย 

 2. การบริหารจัดการด้านเครดิต เครดิต คือสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งที่ผู้ขายหรือสถาบันการเงินให้กับผู้ซ้ือหรือ
ผู้บริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดจากการใช้จ่ายในสินค้าหรอืบริการ การใช้เครดิตนั้นจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยมี
ความคล่องตัว 
 3. การบริหารจัดการด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ คือ การประกันชีวิต เป็นการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การทำประกันชีวิตจึงเป็นการช่วยให้บุคคลผู้ทำประกัน
ดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีผลกระทบมากนัก 
 4. การบริหารจัดการด้านการลงทุนของบุคคล คือ การลงทุนเป็นการนำสินทรัพย์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ และ
ความมั่งคั่ง การลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตน และการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
 5. การวางแผนการเงินสำหรับเกษียณอายุ และการวางแผนจัดการทรัพย์สิน คือ การปลดเกษียณเป็นภาระที่บุคคล
ถอนตัวเองออกจากงานประจำที่ทำอยู่ ซ่ึงโดยทั่วไปวัยเกษียณจะมาถึงเมื่อบุคคลมีอายุระหว่าง 55 ปีถึง 60 ปี หรือมากกว่า
นั้น การปลดเกษียณเป็นการสิ้นสุดวาระของการทำงานที่เคยให้ผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มห น่วง ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะพบเจอปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหาทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปลดเกษียณอายุ บุคคลจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเงินต่าง ๆ 
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลตอ่การวางแผนการเงินส่วนบคุคล 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง สิ ่งที่บุคคลใช้เป็นตัวแปรในการกำหนดทิศทางการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงินสว่นบุคคล 

 รัชนีกร วงค์จันทร์ (2554, อ้างถึงใน รักษ์สุดา เหล่าคา, 2563) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลไว้ดังนี้ 1) เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน รู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ “เงิน” ในระบบเศรษฐกิจ 

และเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล  2) เพื่อให้มีความสามารถด้านการเงิน สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจทาง

การเงินในกิจวัตรประจำวัน อย่างคนรอบคอบและรอบรู้เฉลียวฉลาด รู้จักลำดับความสำคัญที่เก่ียวข้องกับการตัดสินในทาง

การเงิน 3) เพื่อให้มีความรับผิดชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจัดหาเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 4) เพื่อให้รู้

วิธีการบริหารและจัดการ “เงิน” สามารถปฏิบัติตามแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานะของ
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แต่ละบุคคลในการจัดหารเงิน การใช้จ่าย การลงทุนโดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงผลตอบแทนและผลกระทบของ

ทางเลือกต่าง ๆ 

 2. ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 พนมพล สุขวัฒนทรัพย์ (2558, อ้างถึงใน รักษ์สุดา เหล่าคา, 2563) ได้กล่าวถึง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่

ดีจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการโดยแผนการเงินหลัก ๆ  ท่ี

สำคัญที่ควรวางแผนเริ่มปฏิบัติ มีดังนี้  

 1) แผนการอดออม บุคคลควรศึกษาช่องทางในการออมเงินให้รอบด้านที่มีมากกว่าการฝากธนาคาร สลากออมสิน 

สลากสหกรณ์ แล้วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด 

 2) แผนการบริหารหนี้ เป็นแผนที่มีความจำเป็นต้องทำเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สิน  โดยเริ ่มต้นด้วยการที่บคุคล

จะต้องเรียนรู้เรื่องหนี้สินก่อน ว่ามีหนี้รวมทุกประเภททั้งหมดเป็นเทา่ไหร่ เพื่อต้ังใจชำระหนี้ก้อนเดิม และต้องหยุดสร้างหนี้สิน

ก้อนใหม่หรืออย่าสร้างหนี้เพิ่ม 

 3) แผนการลงทุน บุคคลจะต้องไม่ลืมกฎการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกับการออมเงิน คือ เลือกลงทุนในช่องทางที่

มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้  

 4) แผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญนั้น เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย ความเสี่ยงเหล่านี้เมื่อ

เกิดขึ้นจะสร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอยา่งมาก ฉะนั้น บุคคลจึงควรวางแผนบริหารความเสี่ยงไว้ด้วยโดยการทำประกัน

ชีวิต ประกันสุขภาพ  

 5) แผนเกษียณ บุคคลต้องวางแผนทางการเงินสำหรับวัยเกษียณ เพื่อรับมือกับช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นอาจจะต้องใช้

เงินมากขึ้นเนื่องจากในช่วงอายุนี้จะไม่มีรายได้ประจำที่เคยได้รับ 

 6) วางแผนภาษีอากร มีผู้ที่มีรายได้จำนวนมากวางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาดหลังจากที่พบว่าส่วนใหญ่เสียภาษี

มากเกินไปเนื่องจากไม่ได้ทำการศึกษาล่วงหน้าทั้งที่มีหลายช่องทางที่ช่วยในการประหยัดภาษีได้ และภาครัฐยังเปิดโอกาสให้

ใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นประกันเงินผ่อนบ้าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น 

 3. บุคคลท่ีมอีธิพลตอ่การวางแผนการเงินสว่นบุคคล 

 วิศิน สันหกรณ์ (2558, อ้างถึงใน รักษ์สุดา เหล่าคา, 2563) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่ม

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน และมีความเก่ียวข้องกัน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มระดับปฐมภูมิ คือ เป็น

กลุ่มคนใกล้ตัวท่ีมีความใกล้ชิด เช่น ครอบครัว 2) กลุ่มระดับทุติภูมิ คือ เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว เช่น เพื่อน

ร่วมองค์กรเดียวกัน 

 4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 ชารวี บุตรบำรุง (2555, อ้างถึงใน รักษ์สุดา เหล่าคา, 2563) วงจรการเรียนรู้ด้านการเงิน แบ่งออกเป็นดังนี ้

 1. วัยทารก เป็นวยัที่มคีวามสุข ไร้เดียงสา เพราะอย่างไม่ทราบว่าเงินมคีวามสำคัญต่อการดำรงชวีิต 

 2. วัยเด็ก ช่วงอายุ 4-5 ปี เป็นวยัที่เริ่มเรียนรู้การใชเ้งิน โดยรู้ว่าเงินนัน้สามารถซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอ่ืน ๆ  ได้ 



6 
 

 3. วัยเรียน ช่วงอายุ 6-23 ปี อยู่ในช่วงวยัเด็กตอนปลายและกำลังเข้าสูช่่วงวัยรุน่ เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ เริม่รู้จักว่า

เงินเป็นสิ่งที่มคีวามสำคัญและจำเป็นที่ต้องแลกมาด้วยการทำงาน 

 4. วัยทำงาน เปน็ช่วงอายุวัยทีเ่ริ่มตระหนักถึงความเปน็จริง ว่าเงินเปน็สิ่งที่มคีวามจำเปน็สำหรับทุกคนเพื่อการ

ดำเนินชีวิตและเพื่อความอยูร่อด 

 5. การจัดการเงิน เป็นช่วงระยะเวลาที่คนวัยทำงานเริม่มีความรู้เก่ียวกับการจัดการเงิน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่

ลึกซ้ึง จึงไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน    

 6. การเก็บออมและเรียนรู้ เป็นช่วงระยะเวลาที่คนเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นของการเก็บออมและการนำเงินไป

ลงทุน จึงเริ่มกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 

 7. การจัดสรรเงิน บุคคลทั่วไปรู้จักวิธีการจัดสรรเงินออมและเงินลงทุนเพราะเริ่มมีความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับมี

ประสบการณ์ที่มากขึ้น ทำให้เกิดความกล้าที่จะเสี่ยงมาก 

 8. อิสรภาพทางการเงิน เป็นช่วงที่มีความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่ง เริ่มมีความคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 9. ความสำเร็จในชีวิต เป็นช่วงระยะเวลาทีม่ีคณุภาพที่ดี เช่น บางคนสามารถที่จะเกษียณอายุก่อนวัยและมีชีวิตที่

สมดุล คือ มเีงินเพียงพอ มีเวลา และมีกำลังกาย เพราะรู้จักวิธีการใชเ้งิน  

 5. ภาวะทางเศรษฐกิจ 

 รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) กล่าวว่าภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่น 

สภาวะเงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นคือผู้ได้รับผลกระทบในด้านใด และใช้ประโยชน์จากสภาวะนั้นในการวางแผนทางการเงิน 

 6. การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

 กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556, อ้างถึงใน รักษ์สุดา เหล่าคา, 2563) กล่าวว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คือ 

กระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวการสื่อสาร ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลเปิดรับข้อมูลที่มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 สยานนท์ สหุนันต์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 

พัทยา โดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลต่อพฤติ

กรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติ

กรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านวิธีการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์ในการ

บริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ด้านแนวทางในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบริหารจัดการเงิน

ส่วนบุคคล สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาจะขึ้นอยู่กับรายได้เฉี่ยต่อเดือนมากที่สด เพราะมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาถึง 4 ด้าน และมีการรับรู้ข่าวสารทางการเงินจากสื่อ

ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นมือถือ มากที่สุด 
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 เจนจิรา กันธา (2562) ได้วิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลการวิจัย ได้

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของความสัมพันธ์การรับรู้และความเขา้ใจ และปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินกลุ่มบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุงาน 0-5 ปี มีรายได้ 20,000-25,000บาท และปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน

ทางการเงินบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ ขนาดรายได้ประจำ ขนาดค่าใช้จ่าย ขนาดภาระหนี้สิน สถานภาพ

ครอบครัว และตำแหน่งหน้าที่การงาน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่คนวัยทำงานทั่วไปตระหนักถึงและเห็น

ความสำคัญของการออม แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีการออมเงินหรือลงทุนนั้นมีความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในอนาคตจนถึ งวัย

เกษียณอายุ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย

ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวธิี

ทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 จำนวน 1,541 คน (ที่มา : ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ) 

 กลุ่มตัวอย่าง 318 คน โดยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรการคำนวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร 

ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลือ่นได้ไม่มากกว่าร้อยละ 5 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดมีดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ซ่ึงข้อคำถามเก่ียวกับปัจจัยประชากร 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 6 ด้าน จำนวน 18 ข้อ กำหนดให้ 5 = 

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = 

ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จำนวน 3 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อย

ที่สุด 

 ส่วนที่ 4 เป็นคำถามที่เกี ่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ข้อ 

 ช่วงเกณฑ์ความพึงพอใจเพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดให้ 4.21 – 5.00 = มีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = มีระดับความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = มีระดับความคิดเห็นปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 

มีระดับความคิดเห็นน้อย, 1.00 – 1.80 = มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีการวัดระดับเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีการ

วัดระดับเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล ด้านขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้าน

ความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 2. สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม

ศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำแนกตามเพศ 

  2.2 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ในการวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร จำแนกตาม อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหากพบ

ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

จังหวัดชุมพร ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล ด้านขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านความรู้

ความเข้าใจที่เก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

โดยรวมและรายข้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุมดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่มีเพศ อายุ 

สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยภาพรวมต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

จังหวัดชุมพร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
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  3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ด้านสภาวะเศรษฐกิจ และด้านขอบเขตในวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

  3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีผลต่อการวางแผนการเงิน

ส่วนบบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาวางแผนการเงินส่วนบบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัด

ชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถจัดการเงินและบริหารทรัพยกรทางการเงนิให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555, อ้างถึงใน รักษ์สุดา 

เหล่าคา, 2563) ที่ว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ในการบริหารทรัพยกรทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือได้มาให้บรรลุ

เป้าหมาย และสอดคล้องกับ พัฒนี ทองพึง (2557, อ้างถึงใน ธนภณ เรืองแรงสกุล, 2561) ที่ว่า การวางแผนการเงินเป็นการ

สำรวจเป้าหมายการเงินที่ต้องการ และสถานะทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถนำไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 2. ผลการศึกษาวางแผนการเงินส่วนบบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชมุพร  

โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ดังน้ี 

  2.1 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ที่มีเพศต่างกัน ทำให้การวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศต่างกันทำให้มีผลต่อกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับ สยานนท์ สหุนันต์ (2560) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัดุสิต

ธานี พัทยา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับแนวทางในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัดุสิตธานี พัทยา 

และไม่สอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร

ชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า เพศชายหรือเพศหญิงล้วนมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่

ต่างกัน 

  2.2 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ที่มีอายุต่างกัน ให้การวางแผนการเงินส่วน

บุคคลโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุของแต่ละบุคคลสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพราะในแต่

ละช่วงอายุทำให้กระบวนการวางแผนการเงินต่างกัน สอดคล้องกับ สนทยา เขมวิรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ช่วงอายุมี

ความสัมพันธ์กับการจัดการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่
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สอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า ในแต่ละช่วงอายุต่างกัน มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสนใจที่จะ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน 

  2.3 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่มีสถานภาพต่างกั น ให้การวางแผน

การเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ต่างกัน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด จะให้ความสำคัญกับ ตนเอง ลำดับต่อมาคือสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับ ขนิษฐา ตันสถาวี

รัฐ, ธฤตพน อู่สวัสด์ิ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำ

เซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า สถานภาพสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขต

กรุงเทพฯ และสอดคล้องกับ ทฤฒมน ชี้ก่ิง (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของข้าราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า สถานภาพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของข้าราชการกองบัญชาการ

กองทัพไทยต่างกัน 

  2.4 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ างกัน ให้การ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า รายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

เนื่องจากรายได้เป็นตัวเงินที่จะต้องนำมาพิจารณาในการใช้จ่ายที่มีความจำเป็นและวางแผนเงินนอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ 

พวงผกา ย้อยสวัสด์ิ (2560) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร พบว่า รายได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน 

 3. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินสว่นบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร สามารถสรปุได้ดังน้ี 
  3.1 ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตร  
อุดมศักด์ิ ไม่มีการเตรียมทางการเงินที่จะใช้จ่าย และมีการให้ความสำคัญกับครอบครัวตนเอง ทำให้ไม่ได้ลำดับความสำคัญ
ของการวางแผนการเงิน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ สถาพร อำนา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพละบริหารธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงิน
ประจำเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงในชีวิตและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว 
กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื ่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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  3.2 ปัจจัยด้านขอบเขตในวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร
ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ มีรูปแบบ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เน้นสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเลือกลงทุนในประเภทต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง
ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกัน ธนพร จันทร์สว่าง (2561) ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มี
ผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา และไม่สอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ 
พบว่า พฤติกรรมด้านขอบเขตของการวางแผนการเงินไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
  3.3 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจเรื ่องการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ในการ
ดำเนินชีวิต เชื่อในสิ่งที่ตนเองนั้นได้พิสูจน์เอง ซ่ึงสอดคล้องกับ รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรงุเทพ พบว่า พฤติกรรมด้านความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพราะนักศึกษาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่
ตนลงมือทำ ชอบลองล้มเหลวแล้วค่อยประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับธนพร จันทร์สว่าง (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สามารถนำหลักการเกี่ยวกับแผนการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ 
  3.4 ปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคคลที่มีผลต่อการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เนื่องจาก บุคลากรโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ มีครอบครัวท่ีมีการจัด
การเงินที่ดี และมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวเป็นตัวอย่างให้เรยีนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ, ธฤตพน อู่สวัสด์ิ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกในครอบครัว และสอดคล้องกับรักษ์สุดา เหล่า
คา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า พฤติกรรมด้านบุคคที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 
  3.5 ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงและผันผวน ไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ย
หรืออัตราเงินเฟ้อ มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ , ธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า 
ภาวะเศรษฐกิจมีอิทธิผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบรษัิทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ และสอดคล้อง
กับรักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า ถ้าสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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  3.6 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีการใช้
ประสบการณ์ชีวิตมาใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ, ธฤตพน อู่สวัสด์ิ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหน่ำเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่เลือกตอบในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ว่ามีอิทธิพลระดับมาก และไม่
สอดคล้องกับรักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า การที่ได้รับรู้ข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ล้วนส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลโดยแบ่งเป็น ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน

สถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม

ศักด์ิ จังหวัดชุมพรต่างกันเนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละคนทำให้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้ และแนวทาง

ปฏิบัติที่เก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของแต่ละคนแตกต่างกัน 

 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร มีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถจัดการการเงินตาม

เป้าหมายที่ตนเองได้ต้ังเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประโยชน์ ดังนั้น บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ควรมีการประเมิน

ค่าใช้จ่ายก่อนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย และสามารถบรรลุตาม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ  เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่น ปัจจัยการ

ลงทุน ปัจจัยค่าใช้จ่าย การวางแผนภาษี เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ ครบถ้วน 

 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร เท่านั้น ซ่ึงถ้า

ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มกลุ่มขนาด

ประชากร จากของเดิมเป็นเพียงโรงพยาบาลเขตรอุดมศักด์ิ อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดับภูมิภาค เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มี

ความหลากหลาย 

 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผลการ

วิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น หรือการลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง จากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก เป็นสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจงเพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
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