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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสํารวจและสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีต่อปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม

การดาํเนินชีวิต รวมทั้งการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล (2) เพ่ือวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตและ

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงได้ทําการตรวจสอบจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.94 ตวัอย่างจาํนวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอย่าง

แบบแบบสะดวก สถิติท่ีใช้ประกอบสถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ทั้งน้ีการ

ทดสอบสมมุติฐานทาํท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเป็นจริงต่อสภาพแวดล้อมในการดาํเนิน

ชีวิตในระดบัมาก ในขณะท่ีพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตมีความเป็นจริงในระดบัปานกลาง นอกจากน้ี

ในการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความเป็น

จริงในระดบัมาก 



จากการทดสอบสมมติฐานท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการดาํเนินชีวติส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล

ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตวัรวมกนัจะส่งผลตอ่

การจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญั 

ซ่ึงตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตัวเป็นอิสระต่อกัน โดยตัวแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อการจดัการ

การเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกัน นั่นคือ พฤติกรรม

การดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต 

คําสําคัญ : การจดัการการเงินส่วนบุคคล, สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต,  

    พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 

Abstract 

The purposes of this study aimed to (1 )  investigate the working population's 

attitude toward environment, lifestyle behavior and personal finance management by 

working population around Bangkok Metropolitan District and Virginity area; (2 ) 

analyze the effects of environment and lifestyle behavior on personal finance 

management by working population around Bangkok Metropolitan District and 

Virginity area, the administered questionnaire with the reliability value of 0 .9 4  and 

approved content validity by the experts were employed for data collection. The 2 0 0 

samples were randomly selected by using the convenient sampling method. Both 

descriptive and inferential statistics were applied including percentage calculation, 

frequency, mean, standard deviation, as well as, multiple regression analysis. 

The research findings were revealed that the average respondents rather strongly 

real for their attitudes toward environment, while lifestyle behaviors were moderately 

real. Moreover, the respondents rather strongly real about their personal finance 

management by working population around Bangkok Metropolitan District and 

Virginity area. 



According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, 

it was proved that environment and lifestyle behaviors affecting personal finance 

Management by working population around Bangkok Metropolitan District and 

Virginity area. The two influence variables combined had a significant impact on the 

personal finance management by working population. When the two influence variables 

are independent of each other Influence variables affect personal financial management 

differently; lifestyle behaviors effect of personal finance Management by working 

population the most and environment. 

Keywords : Personal Finance Management, Environment, Lifestyle behaviors 

สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวิจัย 

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลส่วนหน่ึงท่ีมาจากการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้อตัราการ

ว่างงานเพิ่มขึ้น โดยสถานะทางการเงินของครัวเรือนหลายกลุ่มไดร้ับผลกระทบ ทาํให้ประชาชน

รายย่อยและภาคครัวเรือนมีการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น เพ่ือให้ผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ไปได้ ประชาชนรายย่อยตอ้งมีการบริหารทรัพยากรทางการเงินให้ยงัคงมีความสามารถ และมี

สภาพคล่องทางการเงินให้มากท่ีสุด (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย,2564) 

การท่ีจะบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมัง่คัง่ ย ัง่ยืน และมีเสถียรภาพทางการเงินสูงสุด 

ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่าง ดงัท่ี (จารุณี จอมโคกสูง,2555) ไดอ้ธิบายว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนยัสําคญั 

ในขณะท่ี (สนทยา เขมวิรัตน์ฃ,2556) และ(ชนิกานต์ ภูกัณหา,2563) อธิบายว่าปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป ส่งผลต่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล ในส่วนของ

(ทฤฒมน ช้ีกิ่ง,2562) และ(จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย,2551) อธิบายว่าพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตมีผลต่อ

การจดัการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนยัสําคญั โดยมีตอ้งความรู้ทางดา้นการเงิน รวมถึงการมีวินยั

ทางการเงิน 

สําหรับการศึกษาในครั้ งน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ และชดัเจน

มากขึ้นกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ท่ีจะนําไปสู่ผลสรุปของการศึกษา

ท่ีว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการ



การเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอปัญหา 

ของการวิจยัของการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

1. กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ให้ระดับความเป็นจริงอย่างไรต่อการ

จดัการการเงินส่วนบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการ

จดัการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่ในลกัษณะใด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขึ้น ดงันั้นวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาในครั้ งน้ี ไดแ้ก่  

1. เพ่ือสํารวจและสรุปความคดิเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมี

ต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต พฤตกิรรมการดาํเนินชีวิต รวมทั้งการจดัการการเงิน

ส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวติและ

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย  

1. องคก์รและหน่วยงานท่ีจะไดร้ับประโยชน์ ไดแ้ก่ องคก์รและหน่วยงานท่ีบริหารจดัการ

เกี่ยวกบัการเงินส่วนบุคคล มีนโยบายให้บุคลากรเขา้ใจและปฏิบตัิ  

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัศึกษา และบุคคลวิชาชีพต่างๆ โดย ท่ีกลุ่ม

บุคคลเหล่าน้ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ อาทิ เป็นขอ้มูลสําหรับการวจิยั

ครั้ งต่อไป ขยายผลการศึกษาให้มีมุมมองท่ีหลากหลาย เป็นประเด็นในการศึกษา และแนวทางใน

การเพ่ิมความรู ้

3. กลุ่มนกัวิชาการ สามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน ์อาทิ เป็นขอ้มูลสําหรับการวิจยั

ครั้ งต่อไป เป็นขอ้มูลในการเขียนผลงานทางวิชาการ และเป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้

ใหม่ 

 



การทบทวนแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

จากบทความทางวิชาการ เอกสาร รวมถึงงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนําข้อมูลมาเป็น

องค์ประกอบสําหรับการวิจยั โดยจะมีหัวขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการศึกษาเกี่ยวกบัการวิจยัใน

ครั้ งน้ีโดยแบ่งเป็น 

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต 

สิริอร วิชชาวุธ (2562) และJones (2558) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน คือ ทุกส่ิงทุกอย่างรวมทั้งหมดท่ีอยู่ลอ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลต่อของบุคคลไดใ้นการดาํเนินชีวิต 

Burgess and Locke (2562) และ สุมทันา สินสวสัด์ (2557) ไดอ้ธิบายว่า ครอบครวั 

เป็นสถาบนัหน่ึงในสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ผ่านจากการ 1) มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั 2) การแบ่งงานกนั 

3) การมีผูน้าํ 4) การร่วมมือกนัสมาชิกในครอบครัว และ 5) การส่ือสารกนัและกนั ซ่ึงความสัมพนัธ์

น้ีมีอิทธิพล และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบ การกระทาํและการ

ตดัสินใจในส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการดาํเนินชีวิต 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 

Berkman, Lindquist and Sirgy (2564)  Kotler(2560)  และสฤณี อาชวานันนทกุล

(2556) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลาย

ปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ท่ีผ่านมา ลกัษณะบางอย่างท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด และสถานการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงบุคคลจะมีแบบการดาํเนินชีวิตตามแบบฉบบัของตนเอง และจะได้รับการปรุงแต่งขดั

เกลาโดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกันไป เช่น ค่านิยม ความสนใจ ความคิดเห็น และ

ความเช่ือ ซ่ึงพฤติกรรมดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะแสดงออกหรือตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองส่ิงเร้าต่างกนั 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการการเงินส่วนบุคลล 

Richard (1988 อา้งถึงใน สนทยา เขมวิรัตน์ และคณะ,2556) อธิบายว่า ทฤษฎีตวั

แบบของการจดัการการเงินส่วนบุคคลเกี่ยวขอ้งการบริหารการเงินสําคญั ๆ  ของบุคคลใน 6 ลกัษณะ 

คือ 1) การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงินหรือสุขภาพทางการเงิน 2) การรู้จกัใชเ้งินอย่างฉลาด 

3) การใช้เงินเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 4) การสร้างความมัน่คงให้แก่ชีวิตและทรัพยสิ์น 5) การลงทุนประเภท

ต่าง ๆ 6) การวางแผนการเงินสําหรับอนาคตยามปลด 

Like (1984 อา้งถึงใน กมลพร เก้าเอ้ียน, 2556) อธิบายว่าทฤษฎีตวัแบบของการ

จดัการการเงินส่วนบุคคลมีหลายองคป์ระกอบท่ีเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ลกัษณะของอาชีพ รายได ้และ

วิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล การดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงตอ้งมีการ



กาํหนดการวางแผนทางการเงินออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การวางแผนทางการเงินระยะส้ัน 2) การ

วางแผนทางการเงินระยะยาว  

Louis, David and Douglas (2000 อ้างถึงใน กานต์วิณี  โรจน์วงศ์วรา, 2562) ได้

กล่าวถึง ทฤษฎีตวัแบบของการจดัการการเงินส่วนบุคคล ว่ามีหลายองคป์ระกอบท่ีเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

ส่ิงแรกตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินออกเป็น 2 อย่าง คือ 1) เป้าหมายระยะ

ส้ัน  และ 2) เป้าหมายระยะยาว ซ่ึงเป้าหมายของบุคคลโดยทัว่ไปมี 2 ลักษณะคือ 1) เป้าหมาย

เกี่ยวขอ้งกบัเงิน 2) เป้าหมายท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัเงิน ขอบเขตการจดัการการเงินส่วนบุคคล 

ขอ้สรุปจากการทบทวนขา้งตน้นําไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกับความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะของการส่งผลระหว่างพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต กบั การจดัการการเงินส่วนบุคลล ดงัน้ี 

สมมุติฐานท่ี 1 : สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคลล 

กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 สมมุติฐานท่ี 2 : พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต ส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล กลุ่มคน

วยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กรอบแนวความคิด 

ภาพตวัแปรและเส้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างแปร 

 
ภาพ 1  เส้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา 

คาํอธิบาย 

ภาพขา้งตน้เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผล

ระหว่าง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีต่อ การ

𝒙𝒙𝟏𝟏 (ตัวแปรอิสระ) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิต 

1.  ในครอบครัว 

2.  ในท่ีทาํงาน 

 

𝒙𝒙𝟐𝟐 (ตัวแปรอิสระ) 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

 

Y (ตัวแปรตาม) 

การจัดการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวัย

ทํางาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

1. ดา้นการหารายได้ 

2. ดา้นบริหารค่าใชจ้่าย 

3. ดา้นการออม/การลงทุน 

4. ดา้นการบริหารหน้ีสิน 

5. ดา้นการบริหารความเส่ียง 

6. ดา้นการวางแผนภาษี 

7. ดา้นการวางแผนเกษียณอายุ 



จดัการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงในท่ีน้ีอธิบายได้

ดงัน้ี  

1. ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ

กลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยท่ี (สนทยา เขมวิรัตน์ และคณะ,2556) 

สภาพแวดลอ้มในครอบครัว และท่ีทาํงานเป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ

จดัการการเงินส่วนบุคคลได ้อาจเป็นเพราะเป็นสถานท่ี ท่ีไดร้ับอิทธิพลในด้านการสร้าง ความเช่ือ 

และค่านิยมต่างๆ ได้ ในขณะท่ี (ชนิกานต์ ภูกัณหา, 2563) อธิบายว่า สภาพแวดลอ้มส่งผลต่อการ

ปรับตวัดา้นการเงิน ถา้บุคคลไดเ้ห็นหรือรับรู้ว่าบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อเขาไดท้าํพฤติกรรมนั้น ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะคลอ้ยตามและทาํตามดว้ย  นอกจากน้ี (จารุณี จอมโคกสูง,2555) ได้อธิบายว่า บุคคล

จะจดัการการเงินส่วนบุคคตามบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในสังคม 

2. พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยท่ี (จารุณี จอมโคก

สูง,2555) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีการคาํนึงในการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  โดยพิจารณาประโยชน์เป็นสําคญั ในขณะท่ี 

(จนัทร์เพญ็ บุญฉาย,2551) ไดอ้ธิบายว่า โดยพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินมีความแตกต่างไปแต่ละบุคคล 

แต่พฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่จะมีหลกัการและมีเหตุผลในการใช้จ่าย นอกจากน้ี (ทฤฒมน ช้ี

กิ่ง,2562) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมการบริโภคนิยมเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต่อการจดัการการเงิน

ส่วนบุคคล แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีการประพฤติปฏิบตัิตนตามวินยัแบบธรรมเนียมทหาร ไดร้ับ

อิทธิพลจากการบริโภคนิยม แต่ไม่มากนกั  

ประชากร 

ผูว้ิจยัได้มีการกาํหนดคุณสมบตัิไวเ้พ่ือให้ไดป้ระชากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีได้รับจาก

ประสบการณ์ของตนเองและ/ หรือไดร้ับจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ อาทิ ผูท่ี้มีความสนิทใกลชิ้ด 

เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน เป็นตน้ ความรู้และความเขา้ใจดงักล่าว ส่งผลให้ประชากรสามารถ

ให้ขอ้มูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกับประเด็นท่ีผูว้ิจยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบตัิ

ของประชากร ไดแ้ก ่

1. เป็นบุคคลท่ีกลุ่มคนวยัทาํงานและอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต 

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต และการจดัการการเงินส่วนบุคคล  

จํานวนประชากรท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทราบจํานวนท่ีแน่นอนได้

เน่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได ้



ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง หมายถึง ตัวแทนของประชากรท่ีนํามาใช้ในการศึกษาเน่ืองจากขนาดของ

ประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ และผูว้ิจยัจะใชต้วัอย่างท่ีมีคุณสมบตัิตรงกบัประชากรของการศึกษา ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ไดต้วัอย่างท่ีมีคุณสมบตัิดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1. ทบทวนคุณสมบตัขิองประชากรท่ีกาํหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

2. ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการสํารวจ คือ เขตกรุงเทพ

และปริมณฑล  

3. การเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างนั้น ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใช้

แอพพลิเคชัน่สําเร็จรูปจาํนวน 200 ชุด และไดร้ับความร่วมมือในการตอบกลบัจาํนวน 200 ชุด 

4. จาํนวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอนเพราะไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลท่ีรายงานจาํนวนดงักล่าวได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคาํนวณจาํนวน

ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณของ Cocrancs (1977) ซ่ึงเป็นสูตรการคาํนวณท่ีใช้ในกรณีท่ีผูว้ิจยั

ไม่ทราบจาํนวนประชากรดงัน้ี 

𝑛𝑛 =   
𝑍𝑍2

4𝑒𝑒2
 

ในท่ีน้ี  n = จาํนวนหรือขนาดตวัอย่าง 

    Z = ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 93 เท่ากบั 1.89 

     e = ค่าความคลาดเคล่ือนของจาํนวนหรือขนาดตวัอย่างท่ียอมรับได ้  

         เท่ากบั 0.07 

แทนค่าสูตรจะไดจ้าํนวนหรือขนาดตวัอย่างเท่ากบั 182 ตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัจะใชจ้าํนวน 200 ตวัอย่างเน่ืองจากตอ้งการสํารองความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการตอบคาํถามของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผิดพลาดหรือตอบไม่ครบถว้นสมบูรณ ์

เคร่ืองมือในการศึกษา 

1. ท่ีมาของเคร่ืองมือ ในท่ีน้ีหมายถึง คาํถามท่ีอยู่ในแบบสอบถามท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกับตวั

แปรท่ีใช้ศึกษาทุกตัว และทุกประเภทนั้น ซ่ึงผูว้ิจัยได้ดาํเนินการคน้ควา้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง ผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน คาํแนะนาํ

จากผูท้รงคณุวุฒิ คาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 



2. องค์ประกอบของเคร่ืองมือ แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

สําหรับการศึกษา ประกอบดว้ยคาํถามซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และอายุ มีคาํถาม

จาํนวนทั้งส้ิน 2 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามในส่วนท่ี 1 น้ีจะเป็นคาํถามชนิดปลายปิด แบบให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบ  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามท่ีเกี่ยวขอ้งกับตวัแปรเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตมีคาํถามจาํนวน

ทั้งส้ิน 11 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ ครอบครัว และท่ีทาํงาน 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามท่ีเกี่ยวกบัตวัแปรเร่ืองพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตมีคาํถามจาํนวนทั้งส้ิน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามท่ีเกี่ยวกบัตวัแปรเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลคาํถามจาํนวนทั้งส้ิน 23 ขอ้ 

แบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่ ด้านการหารายได้ ด้านบริหารค่าใช้จ่าย ด้านการออม/การลงทุน ด้านการ

บริหารหน้ีสิน ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการวางแผนภาษ ีและดา้นการวางแผนเกษียณอายุ   

ลกัษณะของคาํถามในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามชนิดปลายปิดแบบแบ่ง

ระดบัคะแนน โดยค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 

3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคาํถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะ

นาํไปแจกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

3 . 1  ก า ร ต รวจสอ บ ความ ตรง ของ เ น้ือ หา  (Content Validity) ผู ้วิ จัยได้นํา

แบบสอบถามให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นคาํถามท่ีจะใช้วดัความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งนําเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอความคิดเห็น หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงเก็บ

รวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขสําหรับขอ้คาํถามท่ีมีการทว้งติดและแนะนาํ

จากผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

3.2 การตรวจความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลอง

โดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกบักลุ่มทดลองจาํนวน 30-40 คน ซ่ึงกลุ่มทดลอง

จะตอ้งมีคุณสมบตัิของประชากรอย่างครบถว้น เม่ือได้รับคาํตอบแลว้จะนําคาํตอบไปคาํนวณค่า

โดยวธีิการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) (Cronbach, 1970 อา้งใน ภิรม

ยา ชยัศิลป์, 2562) คา่สรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัน้ี 

ช่ือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟ่า 

1. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต 0.74 

2. พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 0.86 



3. การจดัการการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

0.93 

ค่ารวม 0.94 

ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.94 

และอยู่ในช่วง 0.7-1.00 แสดงว่าผูว้ิจยัสามารถนําแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาใน

ครั้ งน้ีสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ 

ประเภทของสถิติที่ใช้ 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติสําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา

ในครั้ งน้ี คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พ่ือตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ 

1.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใช้เพ่ือวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญตัิ และมาตรวดัจดัอนัดบั (ฐิตา วานิชยบ์ญัชา,2558) 

1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้เพ่ือวิเคราะห์และอธิบายความเป็น

จริงของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต และการจดัการ

การเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงใช้มาตรวดัอนัตรภาค(ฐิ

ตา วานิชยบ์ญัชา,2558)  

2. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ํามาใช้เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสีและคณะ,2564) 

การแปลผลทางสถิติ 

 ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดช่วงชั้น ซ่ึงสะดวกต่อการแปลผล โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ฐิตา วานิชยบ์ญัชา

,2558) 

     ช่วงห่างระหว่างช่วงคะแนน   =     ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

                              ระดบัชั้น 

      ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 

      5 = ระดบัค่าคะแนนสูงสุด 

    1 = ระดบัค่าคะแนนตํ่าสุด 



      ดงันั้นการแทนค่าสูตรจะได ้       5 – 1  = 0.80 

           5  

2. ทาํการกาํหนดช่วงชั้นสําหรับกาแปลผล ดงันั้นในการแปลผลต่างๆ ท่ีคาํนวณไดข้อง

งานวิจยัฉบบัน้ี จึงมีความหมาย ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระดับความเป็นจริงของสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวิต และการจดัการการเงินส่วนบุคคล   แปลผลไดว้่า 

1.00 – 1.80 แปลผลไดว้่า มีระดบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

1.81 – 2.61 แปลผลไดว้่า มีระดบัความเป็นจริงนอ้ย 

2.62 – 3.42 แปลผลไดว้่า มีระดบัความเป็นจริงปานกลาง 

3.43 – 4.23 แปลผลไดว้่า มีระดบัความเป็นจริงมาก 

4.24 – 5.00 แปลผลไดว้่า มีระดบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

สรุปผลการศึกษา 

1. สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

     ผลการศึกษาขอมู้ลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สรุปไดว้่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี  

2. สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

    ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก ่

2.1 ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมี

ต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเป็นจริง

ในระดับมากต่อเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความ

เป็นจริงในระดบัปานกลางต่อเร่ืองสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

               ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมี

ต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเป็นจริงในระดบัมาก ไดแ้ก่

เร่ือง ชอบซ้ือสินคา้/บริการท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย นิยมการทาํบุญ และนิยมท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีต่างๆ  ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเป็นจริงในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่

เร่ือง ท่ีนิยมพบปะสังสรรคก์บัเพ่ือนฝูง ชอบซ้ือสินคา้/บริการท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม นิยมการเส่ียงโชค 

ชอบรับประทานอาหารนอกบา้น และนิยมเขา้ชมภาพยนตร์/ร่วมงานการแสดงต่างๆ นอกจากน้ียงั



พบว่าผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเป็นจริงในระดับนอ้ย ได้แก่เร่ือง การซ้ือของสะสมเป็น

งานอดิเรกอยู่เสมอ และนิยมใชข้องใชท่ี้มีมูลค่าสูง/แบรนด์เนม 

             ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมี

ต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเป็นจริงในระดบัมาก 

ได้แก่เร่ือง การวางแผนเกษียณอายุ บริหารค่าใช้จ่าย และการออม/การลงทุน ในขณะท่ีมีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเป็นจริงในระดับปานกลาง ไดแ้ก่เร่ือง การวางแผนภาษี การบริหาร

หน้ีสิน การบริหารความเส่ียง และการหารายได ้ 

2.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีต้องการวิ เคราะห์และสรุปอิทธิพลของปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วน

บุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิทธิพลทั้ง

สองตวัรวมกนัจะส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญั ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีเสนอไวอี้ก

ดว้ย 

ตารางทดสอบสมมตฐิาน 

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

1. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต 0.34 0.33 5.22 0.00* 

2. พฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 0.36 0.41 6.54 0.00* 

ค่าสถิติ : R-square = 0.39, df = 2, 197, F = 63.46, P ≤ 0.05* 

ผลการศึกษาอธิบายได้ว่า โดยภาพรวมตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตวัรวมกันจะส่งผลต่อการ

จดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 39 (R2 

= 0.39) อย่างมีนยัสําคญั โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตวัเป็นอิสระต่อกนั (F=63.46, P ≤ 0.05) ทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบว่ามีค่าตํ่ากว่า 0.05 ในขณะเดียวกนั

ยงัพบว่าตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั กล่าวคือ พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงิน



ส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากท่ีสุด (beta=0.41) ตามดว้ยปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิต (beta=0.33) 

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี

และงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งโดยอภิปรายเป็นลาํดบัต่อไปน้ี 

1.  ผลการศึกษาท่ีพบว่าสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วน

บุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิริอร 

วิชชาวุธ (2562) และJones (2558) ไดอ้ธิบายว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คือ สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลต่อของบุคคลไดใ้นการดาํเนินชีวิต และ Burgess 

and Locke (2562) และ สุมทันา สินสวสัด์ (2557) ไดอ้ธิบายว่า ครอบครัว เป็นสถาบนัหน่ึงในสังคม

ท่ีมีความสายสัมพนัธ์กนั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีมีอิทธิพลต่อบุคคล โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบการ

กระทาํ ท่ีเกิดขึ้นในการดาํเนินชีวิต และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (สนทยา เขมวิรัตน์ และคณะ

,2556) ท่ีอธิบายว่า สภาพแวดลอ้มในครอบครัว และท่ีทาํงานเป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ ความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลได ้ อาจเป็นเพราะเป็นสถานท่ี ท่ีไดร้ับอิทธิพลในด้าน

การสร้าง ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆ ในขณะท่ี (ชนิกานต ์ภูกณัหา, 2563) อธิบายว่า สภาพแวดลอ้ม

ส่งผลต่อการปรับตวัด้านการเงิน ถา้บุคคลได้เห็นหรือรับรู้ว่าบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อเขา ได้ทาํ

พฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโนม้ท่ีจะคลอ้ยตามและทาํตามดว้ย นอกจากน้ี (จารุณี จอมโคกสูง,2555) ได้

อธิบายว่า บุคคลจะจัดการการเงินส่วนบุคคตามบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในสังคม ความ

สอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายได้ในการศึกษาครั้ งน้ีว่า สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินชีวิตส่งผล

ต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมี

นัยสําคญั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพแวดลอ้มดังกล่าว เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี

ความใกลชิ้ดในการดาํเนินชีวิตท่ีสุด ดังนั้น ส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบโดยตรง อาทิ ด้าน

ครอบครัวผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให้ทุกคนในครอบครัวอาศยัอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขมี จึงมี

ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูง และในดา้นท่ีทาํงานผูต้อบแบบสอบถามอาจจาํเป็นท่ียอมรับ

อิทธิพลทางความเช่ือ ค่านิยม เพ่ือความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

2. ผลการศึกษาท่ีพบว่าพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล

ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Berkman, 

Lindquist and Sirgy (2564)  Kotle(2560)  และสฤณี อาชวานนันทกุล(2556) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรม

การดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ 



ลกัษณะเฉพาะตวั สถานการณ์ในปัจจุบนั และจะไดร้ับการปรุงแต่งขดัเกลาโดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมแตกต่างกนัไป ซ่ึงการแสดงออกหรือตดัสินใจในต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ (จารุณี จอมโคกสูง,2555) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อการจดัการการเงิน

ส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการคาํนึงในการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ โดยพิจารณาประโยชน์

เป็นสําคญั ในขณะท่ี (จนัทร์เพญ็ บุญฉาย,2551) ไดอ้ธิบายว่า โดยพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินมีความ

แตกต่างไปแต่ละบุคคล แต่พฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่จะมีหลกัการและมีเหตุผลในการใช้จ่าย 

นอกจากน้ี (ทฤฒมน ช้ีกิ่ง,2562) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมการบริโภคนิยมเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวม

ต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีการประพฤติปฏิบตัิตนตามวินัยแบบ

ธรรมเนียมทหาร ไดร้ับอิทธิพลจากการบริโภคนิยม แต่ไม่มากนกั ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถ

อธิบายได้ในการศึกษาครั้ งน้ีว่า พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล

ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองดว้ยพฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวิตของกลุ่มคนวยัทาํงาน จะมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการการเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี มีการ

วางแผนสําหรับการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให้การเงินเกิดความมัง่คัง่ ย ัง่ยืน และมีเสถียรภาพ

ทางการเงินมากท่ีสุด จึงมีพฤติกรรมต่อการใชจ้่ายเงินในเชิงบวก 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการพิจารณาให้ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลมีคุณสมบตัิท่ีตอบโจทย์

กลุ่มเป้าหมายไดน้ั้น องคก์รทางธุรกิจควรพิจารณาให้ความสําคญัในเร่ืองปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้ม

ในการดาํเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายโดยให้

ผลิตภณัฑค์รอบคลุมหรือส่งผลถึงสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายดว้ย 

2. ในการพิจารณาให้ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวกบัการเงินส่วนบุคคลตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายได้

นั้ น องค์กรทางธุรกิจควรพิจารณาให้ความสําคัญในเร่ืองพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณสมบตัิท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกคุม้ค่า อาทิเช่น การจดัโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายให้กบัผลิตภณัฑ ์เพ่ือดึงดูดความสนใจในตวัผลิตภณัฑม์ากขึ้น 

3. การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวกบัการเงินส่วนบุคคล องค์กรทางธุรกิจควรพิจารณา

ให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดยผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณสมบตัิท่ีครอบคลุมถึง

ช่วงวยัเกษียณอายุของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเป็นเงินออมในอนาคตไดอี้กดว้ย  

 



ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะประเด็นท่ีควรจะมีการนาํไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดงัน้ีคือ 

1. ผูว้ิจยัสําหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือขยาย

ผลการศึกษาให้กวา้งขวางมากขึ้น เพ่ือนาํผลมาเปรียบเทียบเพ่ือให้ไดค้วามรู้ในมุมมองท่ีกวา้งขวาง

เพ่ิมขึ้นซ่ึงจะไดส้รุปเป็นภาพรวมของประชากรท่ีมีต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล ไดช้ดัเจนเพ่ิม

มากขึ้นกว่าประชากรกลุ่มใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลอย่างไร 

2. ผูว้ิจยัครั้ งต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวจิยัประเภทอ่ืน เช่น การใช้เทคนิคการวิจยั

เชิงคุณภาพ ร่วมดว้ยเพ่ือประโยชน์ในเร่ือง ความแม่นยาํของผลท่ีไดร้ับ และคน้หาเหตุในเชิงลึก 

3. ผูว้ิจยัครั้ งต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอ่ืนๆ ท่ีทาํให้ผลการศึกษามีความชดัเจนมากขึ้น 
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