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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งที่ คือ พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 316 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหื เชิง
พรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร จะน าไปเปรียบเทียบรายคู ่ โดยใช้วิธ ีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีเพศ และสถานภาพ
สมรส ต่างกัน ท าให้การวางแผนการการเงินส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน และพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การวางแผนการ
การเงินส่วนบุคคล ต่างกัน ส่วนปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) และปัจจัยแวดล้อม 



ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
ค าส าคัญ : การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ABSTRACT 

 The objective of this research is (1) To study personal factors, environment in financial 
planning of employee of Triple T Broadband Public Company Limited. (2) To study the 
influence of personal factors, environment in financial planning have a correlation with 
personal financial planning for employees of Triple T Broadband Public Company Limited 
 The sample group used in this study was 316 of employee of Triple T Broadband 
Public Company Limited. The questionnaire was used to be tool for collecting the data. The 
data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypothesis were tested by independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, (F-
test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by Least Square 
Difference method (LSD) and Multiple Regression Analysis. 
 The results were found that employees of Triple T Broadband Public Company 
Limited with gender and status different, making the personal financial planning was no 
different. And the employees of Triple T Broadband Public Company Limited with ages 
education and income per month different, making the personal financial planning was 
different. As for environment, information exposure doesn’t have relation with personal 
financial planning for employee of Triple T Broadband Public Company Limited. As for 
environment, economic and cognitive aspects of personal financial planning have positive 
relation with personal financial planning for employee of Triple T Broadband Public Company 
Limited. 
Keywords: Personal Finance Planning. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเงินส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อบุคคล
ทุกช่วงอายุ ดังนั้น ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อความมั่นคงของบุคคลและครอบครัวแล้วยังส่งผลต่อความมั่นคงของ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย การที่บุคคลสามารถวางแผนการเงินและน าไปปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้มีสุขภาพทางการเงินท่ีดี มีความมั่งค่ังและมั่นคงในการด าเนินชีวิตไม่ก่อให้เกิด
การเป็นภาระต่อสังคม เพราะแต่ละบุคคลรู้จักการจัดหา การออม การใช้จ่าย การขยายดอกผล เกิดเป็นการ
ลงทุนสร้างความเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ 



 การละเลยเรื่องการวางแผนการเงินนั้นนอกจากจะสร้างปัญหาให้กับตนเองแล้ว ยังอาจจะเป็นภาระ
ให้กับผู้อื่นและอาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายส าคัญด้านต่างๆของชีวิตได้ 
รวมไปถึงท าให้ไม่มีมาตรการในการรับมือทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิ ต เช่น การตกงาน 
การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กระประสบอุบัติเหตุกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพหา
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หรือถึงข้ันเสียชีวิตก้อนวัยอันควร ส่งผลให้ผู้อยู่ในอุปการะประสบปัญหา
การด าเนินชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน และนอกจากนี้การละเลยเรื่องการ
วางแผนการเงินยังก่อให้เกิดปัญหาไปยังสังคมและประเทศชาติ 
 ปัจจุบันพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  ส่วนใหญ่นั้นละเลยในเรื่องของ
การบริหารจัดการเงิน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตลด
ต ่าลง เกิดผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานลดลง อันเนื่องจากความเครียด ความ
กังวัลกับปัญหาด้านหนี้สินทั้งในระบบ นอกระบบ และรวมไปถึงเรื่องของจ านวนเงินที่ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันในแต่ละเดือน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน เพื่อน าผลงานวิจยั
ชิ้นนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่องค์กรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่อง
การบริหารจัดการเงิน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคเพื่อมาถ่ายทอดให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละบุคคล
เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตของตัวพนักงานเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถน าไปพัฒนา
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเริ ่มต้นการการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เมื่อ
พนักงานมีสุขภาพทางการเงินท่ีดีข้ึนก็จะสามารถคลายความเครียด ความกังวลของปัญหาทางด้านการเงิน ก็
จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและสามารถช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 



ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) มีชอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (Research Content) การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) มีแบบสอบถามเป็นเครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจ าแนก
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  

1.1.1 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

1.1.2 ตัวแปรปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 

 1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
  1.2.1 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน 
 2. ขอบเขตด้านการศึกษาด้านประชากร (Population) ได้แก่ พนักงานทุกระดับของบริษัท ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีปฏิบัติงาน ณ  ส านักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ขอบเขตการศึกษาด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีปฏิบัติงาน ณ  ส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) มีระดับความเชื่อมันที่ 95% ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 
5% ซึ่งเป็นค่าของความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ จากประชากรทั้งหมดจ านวน 1 ,492 คน ผลจาก
การค านวณโดยใช้สูตรนั้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการวิจัยเป็นจ านวน 316 
ตัวอย่าง 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา มีระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย เร่ิมต้ังแต่ เดือนมกราคม 
– เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื ่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าผลดังกล่าวไปแบ่ง Segmentation ของ
พนักงานในพัฒนาโครงการส่งเสริมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีให้เหมาะสม และพนักงานสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 2. สามารถน าผลการวิจัยเรื ่องปัจจัยแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการจัดอมรบให้ความรู้ เพื ่อให้
พนักงานในองค์กรรู้จักการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผล



ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินท่ีถูกต้องและเหมาะสมในแต่
ละบุคคล 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรเพื่อท่ีจะให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ข้ึนเมื่อมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้ว 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2555 : 18 - 19) การวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายใน
ชีวิต ท าให้บุคคลได้มีแนวทางการออมเงินและการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล ท าให้
มีหลักประกันในยามฉุกเฉินมีเงินทุนไว้ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ การวางแผนการเงินจะท าให้บุคคลได้รู้
แนวทางการใช้จ่ายเงิน การเก็บออมเงิน หรือการวางแผนการลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้ 
ดังนั้น การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นการบูรณาการแผนการเงินในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนรายได้และรายจ่าย การวางแผนการออมเงิน การวางแผนประกนัภัย 
การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 แนวคิดปัจจัยแวดล้อมด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
 สุขใจ น ้าผุด, อนุชนาฏ เจริญจิตกรรม และสมนึก วิวัฒนะ (2557 : 12) ในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นั้น จะพบว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วย 
การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญา การคิด ทัศนคติ และความเชื่อ ซึ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วย
ในการอธิบายกระบวนความคิดและการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี ได้มีทฤษฏีทาง
จิตวิทยา การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจัยหลายชิ้นที่ได้น าเอาองค์ประกอบดังกล่าวมาศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ นอกจากนี้ ได้มีความพยายามที่จะน าหลักการทางจิตวิทยา น าเข้ามาศึกษาร่วมกับหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์วิทยา ตัวอย่างเช่น การเงินเชิงพฤติกรรม การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ความเชื่อ ทัศนคติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางการเงิน 

 แนวคิดปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 ศิรินุช อินละคร (2562 : 7 - 9) ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต้องค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ อีกด้วย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และ
อัตราดอกเบี้ย  
 1. เงินเฟ้อ (inflation) คือ ภาวะการณ์ที่ระดับของราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนั้นเพิ่มสูงข้ึน 
ส่งผลท าให้อ านาจซื้อ (purchasing power) ของประชาชนลดลง รายจ่ายของบุคคลสูงข้ึน 



 2. การใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer spending) คือ ความต้องการสินค้าหรือบริการ (demand) 
ของผู้บริโภค ซึ่งการใช้จ่ายนี้ส่งผลต่ออัตราการว่างงานและรายได้ของประชาชน 
 3. อัตราดอกเบี้ย (Interest rates) อัตราดอกเบี้ยถูกก าหนด โดยการพิจาณาจากความต้องการ
เงินทุน และปริมาณของเงินทุน หากประชาชนมีการออมหรือการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณเงินที่เพิ่มสูงข้ึน
จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่หากประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐบาลต้องการเงินไปลงทุนเพิ่มข้ึน ท าให้มีความ
ต้องการเงินเพิ่มสูงข้ึน 

 แนวคิดปัจจัยแวดล้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินกับการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 
 สุขใจ น ้าผุด และคณะ (2557 : 20 - 21) การศึกษาเร่ืองความสามารถหรือทักษะทางการเงิน เป็น
การน าองค์ประกอบส าคัญของพฤติกรรมทางการเงิน ในเร่ือง ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ มาศึกษาอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรม เพื่อใช้ในการอธิบายและให้เข้าใจ พฤติกรรมทางการเงิน ความสามารถทางการเงิน ซึ่งบท
ศึกษาที่น่าสนใจที่ผ่านมา ในปี ค.ศ. 2005 Financial Service Authority หรือ FSA ที่ประเทศสหราช
อาณาจักร ได้ริเริ่มการก าหนดกลยุทธ์และการพัฒนาความสามารถทางการเงินของประชาชนในประเทศ โดย
ได้เริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่ได้รับการส ารวจ ตัวแบบของ
ความสามารถหรือทักษะทางการเงินท่ีน ามาใช้ในการศึกษาและทดสอบ ได้ระบุองค์ประกอบท่ีส าคัญ จ านวน 
3 องค์ประกอบ ที่เป็นตัวก าหนดความสามารถทางการเงินหรือพฤติกรรมทางการเงิน ซึ ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของพฤติกรรม คือ 1. ความรู้และความเข้าใจ 2. ทักษะและความช านาญเชี่ยวชาญ 3. ความเชื่อ
มันและทัศนคติ ซึ ่งองค์ประกอบเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และลักษณะ
อุปนิสัยบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ที่ได้สะสมมา ดังนั้นทักษะทางการเงินจึงสามารถสะท้อนและวัดได้จาก
พฤติกรรมของบุคคล 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 พัชรี นาเลา (2562) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 ตัวอย่าง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินสว่น
บุคคลของพนักงาน ไม่ต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
ต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน ต่างกัน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ด้านปัจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผน



ทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจไม่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ดวงหทัย โยมญาติ (2562) ท าการศึกษา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน ปัจจัยแวดล้อมในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท แปซิฟิก
ไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านภาวะเศรษฐกิจ รองลงมา ด้านการก าหนด
เป้าหมายทางการเงิน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 
ตามล าดับ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านวางแผนการออม รองลงมา ด้านการบริหารรายได้ และค่าใช้จ่าย ด้านการ
วางแผนเกษียณ และด้านวางแผนการลงทุน ตามล าดับ 
 พิมพ์นาราณัฐ พานิชนอก (2563) ท าการศึกษา การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรกลุ่ม 
Generation Y ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ จากผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ประชากร กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกัน ประชากร กลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี อายุ สถานภาพ ต่างกันท าให้การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ปัจจัยด้านความรู้ทางการเงินและปัจจัยด้านพฤติกรรมการเงิน ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเงิน ด้านการออม ด้านการลงทุน มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปัจจัยด้านความรู้ทางการเงินและปัจจัยด้านพฤติกรรมการเงิน 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการหารายได้ ด้านการใช้จ่าย ไม่มีผล
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 
Design) เป็นการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยท่ีไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็น
การรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือศึกษาเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ 



 ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ คือ คือ พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ  ส านักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมดจ านวน 1 ,492 คน ผู้
ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ผลจากการค านวณโดยใช้สูตร
นั้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการวิจัยเป็นจ านวน 316 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ดังนี้ ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูล
และข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน และการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ โดยผู้ท่ีมีการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน ท าให้การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t – test และผู้ที่มีการวางแผนการเงินส่วนของบุคคล
ของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ท าให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One way 
ANOVA หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และปัจจัยแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาวิจัย 
 1. ผลการส ารวจด้านปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย จ านวน 175 คน คิดเป็นละร้อย 55.40 โดยมีช่วงอายุ 26 – 35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิดเป็นละร้อย 47.80 มี
สถานภาพโสดจ านวน 199 คน คิดเป็นละร้อย 63.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 -25,000 บาท 
จ านวน 144 คน คิดเป็นละร้อย 45.6 
 2. ผลการส ารวจปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน พบว่า พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ปัจจัยแวดล้อมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 และด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ตามล าดับ 



 3. ผลการส ารวจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาได้แก่ ด้านการลงทุน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 ตามล าดับ 
 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการผลศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ไม่ต่างกัน 
 4.2 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ ไม่ต่างกัน และด้านการลงทุน ต่างกัน 
 4.3 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ต่างกัน 
 4.4 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ไม่ต่างกัน 
 4.5 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผล
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ต่างกัน 
5. ผลการศึกษาปัจจัยแวดล้อม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปการผลศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1 ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารรายได้ 
 5.2 ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารรายได้ 
 5.3 ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารรายได้ 

5.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน 
 5.5 ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน 
 5.6 ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน 



การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อภิปรายผล ดังนี้ 
 1.1 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสาริสา ฤทธิมาร 
(2562) ที่อธิบายไว้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน และไม่สอดคล้องกับสุทธิพงศ์ ชูงาน (2562) ที่กล่าวว่า พนักงาน
และลูกจ้างธนาคารออมสิน ที่มีเพศกันท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซึ่ง
พบว่า เพศชาย มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง 
 1.2 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุฑิตา ปิ่นแก้ว (2561) ท่ีอธิบายไว้ว่า 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ที ่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ต่างกัน มีการ
วางแผนทางการเงินแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับกษมา สุขสารพันธ์ (2562) ที่กล่าวว่า บุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ที่มีอายุ ต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังการ
เกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน 
 1.3 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลด้านการลงทุน ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Brincy M. (2018) ได้กล่าวว่า พนักงานเงินเดือน
ในเขตรัฐ Kerala ท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่างกัน พนักงาน
เงินเดือนในเขตรัฐ Kerala และสอดคล้องกับ นิภาพร เกิดสุข (2561) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 1.4 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสาริ
สา ฤทธิมาร (2562) ท่ีอธิบายว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับพัชรี นาเลา 
(2562) อธิบายไว้ว่า พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมต่างกัน การท่ีพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ซึ่งระดับการศึกษาท าให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ต่างกัน ท าให้
รูปแบบการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน 
 1.5 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุฑิตา 
ปิ่นแก้ว (2561) ท่ีได้อธิบายว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน 



มีการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับกษมา สุขสารพันธ์ (2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลัง
การเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน  สถานภาพโสด สมรส/อยู่ด้วยกัน หรือหม้าย/หย่าร้าง ส่งผลต่อ
ภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา ลูก สามี ภรรยา เป็น
ต้น ดังนั้นการวางแผนทางการเงินในแต่ละสถานภาพจึงมีความแตกต่างกันไป 
 1.6 พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผล
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านการบริหารรายได้ และด้านการลงทุน ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิ
พงศ์ ชูงาน (2562) ได้อธิบายว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคาร ออมสินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35 ,001 –40,000 บาท มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ และสอดคล้องกับกษมา สุขสารพันธ์ (2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคลากร
กรมบัญชีกลางในส่วนกลาง ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความ
พร้อมหลังการเกษียณอายุโดยภาพรวมต่างกัน ระดับของรายได้เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที ่มีผลต่อการด ารงชีพ 
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลต่างกัน ภาระความรับผิดชอบทางการเงินต่างกัน ดังนั้นการจะ
วางแผนทางการเงินได้อย่างดี จึงข้ึนอยู่กับรายได้ท่ีได้รับด้วย 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผลเป็นรายได้ ได้ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารรายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
พัชรี นาเลา (2562) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ พนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่อธิบายว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และไม่สอดคล้องกับพิมพ์นาราณัฐ พานิชนอก 
(2563) ที ่ท  าการศึกษาการวางแผนการเง ินส ่วนบุคคลของประชากรกล ุ ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อธิบายไว้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ทางการเงิน การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน มีผล
ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.2 ปัจจัยแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับรัชนีกร วงศ์จันทร์ 
(2555) อธิบายไว้ว่าการวางแผนการเงินนั้นยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื ่องจากปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ วึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการเงินส่วนบุคคล และสอดคล้องกับฐานิสร เธียรปรีชา (2561) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบายว่า ปัจจัย
ด ้านภาวะเศรษฐก ิจ ม ีอิ ทธ ิพลต ่อการวางแผนทางการเง ินส ่วนบ ุคคลของบ ุคลากรส  าน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



 2.3 แปรปัจจัยแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหาร
รายได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุฑิตา ปิ่นแก้ว (2561) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) อธิบายว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) และ
สอดคล้องกับกมลทิพย์ ขันสังข์ (2561) ที ่ท าการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร อธิบายไว้ว่า ปัจจัยความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.4 ปัจจัยแวดล้อมด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสรัลพร 
พจน์จ าเนียร (2561) ที่ท าการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการ
ลงทุนท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อธิบายว่า การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร 
ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ บทความต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน การ
เข้าอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อการการวางแผนการเงิ นส่วนบุคคล และไม่
สอดคล้องกับสาริสา ฤทธิมาร (2562) ท่ีท าการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อธิบายไว้ว่า ปัจจัยแวดล้อมด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้าน
การลงทุนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.5 ปัจจัยแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับศิรินุช อินละคร (2562) 
อธิบายว่า ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต้องค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ อีกด้วย โดยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราดอกเบี้ย ท้ังนี้ไม่สอดคล้อง
กับชญาดา วันสว่าง (2562) ท าการศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชนใน
ภาคตะวันออก อธิบายว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ/ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตŠอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ ของพนักงานบริษัทเอกชนในภาคตะวันออก 
 2.6 ปัจจัยแวดล้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Dave Anu Jayantilal. (2017) ท าการศึกษาปัจจัยความรู ้ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาพนักงานธนาคาร บาโรดา (เคนยา) จ ากัด อธิบายไว้ว่ า ความรู้ทาง
การเงินส่งผลต่อต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านทางเลือกการลงทุนส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้
สอดคล้องกับ Raras Risia Yogasnumurti, Isfenti Sadalia, and Nisrul Irawati (2019) ที ่ท าการศึกษา
ปัจจัยทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และความรู้ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล



ของนักศึกษาวิทยาลัย  อธิบายว่า ความรู้ทางการเงินมีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคล อย่างมี
นัยส าคัญ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหาร
รายได้ ต่างกัน จากผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือ
หรือระดับปริญญาตรี การวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้านการบริหารรายได้น้อยกว่าพนักงานบริษัท ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า อาจจะมีสาเหตุมาจากสาขาท่ีเรียนมานั้นไม่ได้มีการ
ให้ความรู้หรือปลูกฝังทางด้านการบริหารรายได้ ดังนั้นบริษัทควรให้การส่งเสริมเกี่ยวกับบริ หารรายได้ใน
ระดับที่ง่ายๆ ให้ข้อคิด หรือทัศนคติที ่ดีเกี ่ยวกับการบริหารรายได้ หรืออาจจะเชิญพนักงานที่ประสบ
ความส าเร็จเกี่ยวกับการบริหารรายได้มาแนะน าแนวทาง หรือแนวคิดดีๆ ท่ีใช้ส าหรับบริหารรายได้ให้ประสบ
ความส าเร็จ และส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า การท่ี
พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้านการบริหารรายได้น้อยกว่าพนักงาน
บริษัทท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้เงินท่ีระวัง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
รายได้ หรือก่อหนี้สินมากกว่ารายได้ท่ีได้รับ บริษัทควรให้ความช่วยเร่ืองพนักงานในการจัดการหนี้สิน อาจจะ
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์จัดโครงการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพนักงาน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารรายได้ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่ม และเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน 
ต่างกัน จากผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า การที่พนักงานที่มีช่วงอายุต ่านั้นมีการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลด้านการลงทุนน้อยกว่าพนักงานท่ีมีช่วงอายุท่ีมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากพึ่งเข้าสู่วัยท างาน 
ยังไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมาย และสุขภาพก็ยังแข็งแรง ยังมีก าลังท่ีจะใช้ในการหารายได้ ใช้เงินไปกับ
การสังสรรค์ ช้อปป้ิง และท่องเท่ียว จึงยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในด้านการลงทุนมากนัก ดังนั้นบริษัทควรเริ่ม
ให้ความรู้ ค าแนะน า และปลูกฝังให้พนักงานที่มีช่วงอายุต ่ารู้จักการลงทุน เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ
โอกาสท่ีจะมีอิสรภาพทางเงินเมื่ออายุเพิ่มสูงข้ึน รวมไปถึงภาระที่อาจจะเพิ่มข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ส่วนของระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือหรือ
ระดับปริญญาตรี การวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้านการลงทุนน้อยกว่าพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า อาจจะมีสาเหตุมาจากการศึกษาท่ีหลากหลายสาขาท่ีไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น อาจจะจบการศึกษามาจากสาขาทางการช่าง วิศวกรรม กฏหมาย เป็นต้น 
และส่วนมากสาขาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะมีความรู้ท่ี
เกี่ยวกับทางด้านการเงิน และการลงทุน ดังนั้นบริษัทควรจัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีระแบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน ต้ังแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานน าความรู้ไป



ใช้จริง และส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า การท่ีพนักงานท่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้านการลงทุนน้อยกว่าพนักงานบริษัทที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูงนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่า มีการบริหารจัดการเงินท่ีไม่ดี หรือการใช้
จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย ท าให้ไม่มีเงินเหลือเก็บเพื่อน าไปลงทุน บริษัทควรให้ความรู้ หรือสนับสนุนท าแอปพลิเคชันท่ี
เกี่ยวกับการท างบการเงินบุคคล และประเมินฐานะทางการเงินได้  รวมถึงให้ค าแนะน าว่าควรลดหรือเพิ่มใน
ส่วนใด เพื่อเป็นตัวช่วยให้พนักสามารถบริหารเงินให้มีเงินเก็บส าหรับไว้ไปลงทุนได้ 
 3. ปัจจัยแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน มี
ความสัมพันธ์ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
ด้านการบริหารรายได้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า บริษัทควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยฝาก รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ในภาวะเศรษฐกิจ โดยการร่วมมือเป็นพัธมิตรกับธนาคาร
พาณิชย์ในการจัดเคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าพิเศษส าหรับพนักงาน เช่น สินเชื่อที ่อยู ่อาศัย สินเชื่อเพื่อ
การศึกษา สินเชื่อรถยนต์ รวมไปถึงให้ความรู้กับพนักงานในเร่ืองของการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดใน
การผ่อนช าระค่าสินค้าและบริการแทนการเก็บออมเงินสดไว้ช าระในงวดเดียว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงิน
เฟ้อท่ีจะส่งผลต่อระดับราคาสินค้าและบริการที่เพิ ่มสูงขึ ้น และไม่ก่อให้เกิดหนี้เพิ ่มจากดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม และส่วนด้านด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน ผู้วิจัยเสนอแนะว่าบริษัทควร
ให้ความส าคัญกับความรู้ในการวางแผนทางการเงิน จัดอบรมสัมนาให้ความรู ้แก้พนั กงาน หรือจัดท าสื่อ
ความรู้ออนไลน์ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ง่าย และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาคอยแนะน าและให้ค าปรึกษากับ
พนักงาน ผ่านช่องทางของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงผลกระทบจากการที่ไม่มีการวางแผนทาง
การเงิน และประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องและ เหมาะสม รวมไปถึงความรู ้ในเรื่องการ
บริหารรายได้เพื่อออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ การประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนให้เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล เพื ่อให้พนักงานน าความรู ้ที่ได้ไปบริหารจัดการรายได้ที ่รับได้ให้เพียงพอต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และเพื่อต่อยอดให้เกินผลตอบแทน รวมถึงมีเงินส ารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 
 4. ปัจจัยแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการลงทุน  ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะจากผลการวิจัยว่า บริษัทควรให้ความส าคัญกับความรู้ในการวางแผนทางการเงินในด้านการลงทุนท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดอบรมสัมนาให้ความรู้แก้พนักงาน หรือจัดท าสื่อความรู้ออนไลน์ เพื่อให้พนักงาน
เข้าถึงได้ง่าย เช่น การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เจริญเติบโต หรือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเงินลงทุน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนให้พนักงานลงทุนเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และเพื่อความมั่งค่ัง 

 

 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่น 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความเชื่อมั ่น หรือกระบวนการวางแผนทางการเงิน เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและแก้ไขให้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของบุคคล 
 2. ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น พนักงานองค์กรในหน่วยงานของภาครัฐ พนักงานในองค์กรท่ี
มีการระดมทุนจากประชาชนผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คอยก ากับดูแล 
พนักงานในองค์กรขนาดเล็กท่ีประกอบธุรกิจ SME และพนักงานในองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น 
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