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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัแวดลอ้ม 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาตร์ ปัจจยัแวดล้อม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรกลุ่ม Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ 
t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพและอาชีพต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
โดยรวมไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้



ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การเงินส่วนบุคคล พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
ABSTRACT 
 The objective of this research is (1) to explore Demographic Characteristics, Environment, 
Knowledge and Understand of Financial Planning, Recognition of Financial Information and The 
Economic Situation of Generation Y population in Bangkok (2) To study the factor of Demographic 
Characteristics, Environment, Knowledge and Understand of Financial Planning, Recognition of Financial 
Information and The Economic Situation influencing Personal Financial Planning of Generation Y 
population in Bangkok, 400 people. The questionnaire was used as a tool for collecting data such as 
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. The hypothesis was tested using T-Test statistic 
and One-Way ANOVA statistic and if any differences were found, to compared in pairs were using LSD 
method and Multiple Regression Analysis 
 The hypothesis testing revealed that the Generation Y population in Bangkok with Sex, Age, 
Education and Different of Income got the different effect on The Personal Financial Planning Behavior 
of the Generation Y population in Bangkok to different and the Generation Y population in Bangkok with 
different status and occupations didn’t difference effect on The Personal Financial Planning Behavior. In 
addition, Environment, Knowledge and Understand of Financial Planning, Recognition of Financial 
Information, The Economic Situation and Economy affects to the Personal Financial Planning Behaviors 
of Generation Y Populations in Bangkok. 
Keywords: Financial Planning Behavior Factors of Personal Financial Planning 
บทน า 
 เศรษฐกิจโลกปี 2564 มีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกท่ีร้อยละ 4-5.5 จากท่ีติดลบร้อยละ 5ในปี 2563 
เน่ืองจากหลายประเทศทัว่โลกเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 (Lockdown) ท าให้
สามารถกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได ้สอดคลอ้งกบัดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจ เช่น การคา้โลก ท่ีมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง หากยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 และการแจกจ่ายวคัซีนทัว่ถึง      
ทัว่โลกยงัอาจตอ้งใชเ้วลานาน 12 ถึง 18 เดือน จึงท าใหเ้ศรษฐกิจโลกตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวัและอาจ
ต่อเน่ืองจนถึงปี 2565 ปัจจยัเส่ียงท่ีจะฉุดร้ังการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ท่ีส าคญั คือ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ท่ีอาจท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวัจนถึงติดลบอย่างรุนแรงอีกคร้ัง 
หรืออาจฟ้ืนตวัชา้กว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ตลอดจนภาคธุรกิจจ านวนมากยงัเส่ียงต่อการผิดนดัช าระหน้ีและอาจ
ลม้ละลาย กลายเป็นปัญหาลุกลามกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการเดินทาง นอกจากน้ีทัว่โลกยงัอาจเผชิญความเส่ียงจากผลกระทบระยะยาวจากการ



ด าเนินนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจเฉพาะหน้า ทั้งการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ในรูปแบบของ
การปรับลดอตัราดอกเบ้ียใหต้ ่าอีกดว้ย 
 เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโนม้ขยายตวัในทิศทางบวกเช่นเดียวกบัเศรษฐกิจโลกหลงัจากท่ีไดรั้บ
ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลงทุนภาครัฐจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะช่วย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเผชิญปัจจยัฉุดร้ังการขยายตวัอย่าง
รอบดา้น จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบว่า ภาคครัวเรือนทัว่ประเทศส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์หลกัของการเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา หรือเกษียณอายุ ร้อยละ 42.8 เพื่อใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิน/เจ็บป่วยร้อยละ 33.8 เพื่อใช้จ่ายเม่ือเวน้ว่างจากฤดูกาลเก็บเก่ียว/ท าการเกษตร/ท าธุรกิจ และ
การศึกษาร้อยละ15.3 และอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 8.1 คือเพื่อมีบา้นเป็นของตวัเองร้อยละ 3.9 จดัหาเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกและยานพาหนะร้อยละ 3.4 อ่ืน ๆอีกร้อยละ 0.5 เช่น ไวเ้ป็นมรดก ส าหรับท่องเท่ียว และค ้า
ประกนัเงินกูร้้อยละ 0.3 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ : การออมของครัวเรือนไทย, 2563) นอกจากน้ี การส ารวจ
ทศันคติและพฤติกรรมการออม พบว่าสัดส่วนผูมี้เงินออมในกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.7 ในปี 
2563 (จากร้อยละ 72.0 ในปี 2561) โดยคนส่วนใหญ่มีความตระหนกัเร่ืองการออมเงินเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน
และการออมเพื่อการเกษียณอายุ ซ่ึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ประชาชน
ตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเก็บเงินส ารองมากขึ้น มีเพียงร้อยละ 38 ท่ีมีเงินส ารองอยู่ไดเ้กิน 3 เดือน
หากตอ้งหยุดงานกะทนัหัน แสดงให้เห็นว่ายงัมีความจ าเป็นตอ้งส่งเสริมการออมให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี 
แรงจูงใจส าคญัในการออมมาจากการมีเป้าหมายหรือแผนท่ีชดัเจนท่ีจะตอ้งใชเ้งินในอนาคต แต่มีเพียงร้อย
ละ 19.7 ท่ีจดัสรรเงินเพื่อออมก่อนน าเงินไปใช้จ่ายจึงอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้เป้าหมายการออมไม่ส าเร็จ 
โดยแบ่งกลุ่มประชากรแบ่งเป็น 4 ช่วงวยั ได้แก่ 1.Generaton Baby Boomer ขึ้นไปผูท่ี้เกิดก่อนปี 2509 
2.Generation X ผูท่ี้เกิดปี 2509 – 2523 3.Generation Y ผูท่ี้เกิดปี 2524 – 2543 4. Generation Z ผูท่ี้เกิดตั้งแต่
ปี 2544 เป็นตน้ไป จากการส ารวจพบว่า ประชากรกลุ่ม Generation Y มีระดบัทกัษะทางการเงินดีท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัวยัอ่ืนเน่ืองจากมีดา้นความรู้และพฤติกรรมทางการเงินสูง แต่มีทศันคติทางการเงินค่อนขา้งต ่า 
รองลงมาคือ Generation X โดยทศันคติทางการเงินเป็นหัวขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุดเม่ือเทียบกับช่วงวยัอ่ืน 
Generation Z มีระดบัทกัษะทางการเงินค่อนขา้งต่า โดยมีคะแนนดา้นพฤติกรรมและทศันคติทางการเงิน
น้อยท่ีสุดในทุกช่วงวยัแต่มีพฒันาการของระดบัทกัษะทางการเงินดีขึ้นมากเม่ือเทียบกบัคะแนนปี 2561 
โดยเฉพาะดา้นความรู้และพฤติกรรมทางการเงิน และ Generation Baby Boomer ขึ้นไป มีระดบัทกัษะทาง
การเงินต ่าท่ีสุด โดยมีคะแนนดา้นความรู้น้อยกว่าช่วงวยัอ่ืน เม่ือพิจารณาระดบัทกัษะทางการเงินตามมิติ
สถานภาพพบวา่กลุ่มท่ีมีระดบัทกัษะทางการเงินดีกวา่กลุ่มอ่ืน ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
อาย ุ30 – 39 ปี อาชีพลูกจา้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (ทั้งท่ียงัมีสถานภาพการทางานอยู่และเกษียณอายุแลว้) 
ในขณะท่ีผูท่ี้ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพไม่มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
เช่น คนป่วย คนพิการ คนชรา เป็นกลุ่มท่ีควรได้รับการส่งเสริมทกัษะทางการเงินเป็นพิเศษเน่ืองจากมี
ระดบัดีนอ้ยกวา่สถานภาพอ่ืน ๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.,2563) 



 จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผู ้วิจยัจึงมีความสนใจในเร่ือง พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากร กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ        
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y โดยมีแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการคน้ควา้อิสระ ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2.ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้น
การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีส่งต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรกลุ่ม Generation Y หรือไม่โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการบริหารการ
วางแผนทางการเงินและแนวทางการด าเนินชีวิตในการวางแผนการเงินไปสู่เป้าหมายซ่ึงน าไปสู่อิสรภาพ
และความมัง่คัง่ในดา้นการเงินของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการ
วางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ของประชากรกลุ่ม Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาตร์ ปัจจัยแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร
กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ 
                   ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ  2 1-39 ปี  ไม่จ ากัดเพศ                 
จ านวน 400 คน 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  การเก็บขอ้มูลอยูใ่นระหวา่งวนัท่ี 09 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565  
 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. สถาบนัการเงินต่าง ๆน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่าง ๆให้สอดคล้องกับการ
วางแผนทางเงินส่วนบุคคล 
 2. รัฐบาลใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 
 3. รัฐบาลน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้ประชาชนสามารถเขา้ใจได้
ง่ายและใหท้ราบถึงขอ้ดีของการวางแผนทางการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อไวใ้ชใ้นอนาคต 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีต่างกนั 
  2. ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
ด้านสภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์  
 ธนชาติ ทองใบ (2563) กล่าวว่า ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์หรือ Demography หมายถึง              
การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ือง ขนาด โครงสร้าง การกระจายตวัและการเปล่ียนแปลงประชากรในเชิงท่ี
สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกลุ่ม Generation Y 
 ชิดชนก เลิศกุลธรรม (2562) กล่าววา่ กลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั ท าให้สามารถคน้ควา้และเรียนรู้ทุกอย่างได้จากทางอินเตอร์เน็ต ท าให้เคยชินกบัความสบาย     
ไม่ชอบการรอคอย ท าให้มีความอดทนต ่า นอกจากนั้นยงัเป็นคนท่ีกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก ท าให้มี
ความเป็นตวัของตวัเองและมีความคิดสร้างสรรค ์
 ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (2559) กล่าววา่ กลุ่มประชากรลุ่ม Generation Y เกิดในช่วงระหว่าง 
พ.ศ.2524-2543 เป็นคนท่ีชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอนาน ชอบสีสันสดใส 
บรรยากาศสนุกสนาน ชอบให้เอาอกเอาใจ มีลกัษณะการใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ ไม่ช่ืนชอบความเป็น
ทางการ มองโลกในแง่ดี มองทุกอย่างแบบสดใส และโลกสวย คนรุ่นน้ีมีเอกลกัษณ์ทางการใชภ้าษาแบบ
สร้างสรรค ์ฉีกกฎเกณฑ ์จึงท าใหเ้กิดภาษาปาก (Slang) มากมาย  
ความหมายและความส าคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล (2553) กล่าวว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial 
Planning) หมายถึง การท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินชีวิต (Life Goals) ของบุคคลโดยผ่านการ
บริหารและการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงถูกออกแบบมาส าหรับแต่ละบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งตั้งแต่การวางแผน



ขอ้มูลทางการเงินของบุคคล ก าหนดวตัถุประสงค ์ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบนั ก าหนดกลยุทยแ์ละ
แผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวในอนาคต อาจสรุปได้ว่า การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลช่วยเช่ือมช่องว่างทางดา้นการเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ท่ีใดในปัจจุบนั” กบั “เราตอ้งการไปท่ีใดใน
อนาคต” ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 ปรีชา มานพ (2564) กล่าว่า การวางแผนทางการเงิน ขั้นแรกคือ รายรับต้องมากกว่ารายจ่าย          
เม่ือไดรั้บเงินเดือนในแต่ละเดือน ให้ลบค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ออกไปก่อน เช่น ค่าท่ีพกั ค่ากินอยู่ ค่า
เดินทาง ค่าชอปป้ิง ไลฟ์สไตล์ และอ่ืน ๆ แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ 1. Short Term ระยะสั้น       
(0-1 ปี) คือ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น เก็บไวส้ ารองค่าใชจ่้ายเวลาจ าเป็น 2. Medium Term ระยะกลาง 
(3-7 ปี) คือ เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง เก็บไวส้ าหรับของท่ีอยากได้หรือจ าเป็น 3. Long Term 
ระยะยาว (มากกว่า 7 ปีขึ้นไป) คือ เป้าหมายทางการเงินระยะยาว เก็บไวเ้พื่อวยัเกษียณอายุหรือเป้าหมาย
ทางการเงินระยะยาวขึ้นไป 
 สถาบนัประกนัภยัไทย (2562) ไดก้ล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการวางแผนการเงิน คือการบริหารเงิน
ใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินและเพียงต่อความตอ้งการ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.เพื่อก าหนดทิศทางและวิธีการในการตดัสินใจทางการเงิน 
 2. เพื่อท าความเขา้ใจวา่เม่ือตดัสินใจเร่ืองการเงินดา้นใดก็จะส่งผลกระทบถึงการเงินดา้นอ่ืน ๆดว้ย 
 3.เพื่อใหบุ้คคลสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิตไดง่้ายขึ้นและมีความสงบทางใจ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการวางแผนทางการเงิน 
ความหมายพฤติกรรมทางการเงิน 
 จิราภรณ์ แผลงประพนัธ์  สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (2563) เผยแพร่ใน
กรุงเทพธุรกิจ คอลมัน์ วาระทีดีอาร์ไอ เม่ือ 27 สิงหาคม 2563 ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมทางการเงิน 
คือ พฤติกรรมการใชจ่้ายและการออม รูปแบบการเก็บออม การแกปั้ญหาทางการเงิน การไตร่ตรองก่อนซ้ือ 
การช าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา การเปรียบเทียบศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ และการตั้งเป้าหมายทางการเงิน
ระยะยาว นอกจากน้ีพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม รูปแบบการเก็บออม การแก้ปัญหาทางการเงิน      
การไตร่ตรองก่อนซ้ือ การช าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา การเปรียบเทียบศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ และการ
ตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาว 
ด้านวางแผนการใช้จ่าย 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2561) ไดส้รุปว่า การวางแผนใช้จ่ายเงิน อย่างแรก ควรแบ่ง
สัดส่วนค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนให้ชดัเจน โดยสามารถแบ่งค่าใชจ่้ายออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 1.ค่าใชจ่้ายเพื่อ
การออมและการลงทุน คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรกท่ีต้องกันไวทุ้กเดือนอย่างสม ่าเสมอ 2.ค่าใช้จ่ายคงท่ี คือ 
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนทุกเดือน เช่น ค่าผอ่นบา้น ค่าเช่าบา้น ค่าผอ่นรถ ค่าเบ้ียประกนั 
ค่าผ่อนสินคา้ หรือเงินกูต้่าง ๆ ฯลฯ 3. ค่าใช้จ่ายผนัแปร คือ ค่าใช้จ่ายท่ีมีจ านวนไม่เท่ากนัในแต่ละเดือน     
มีบ้าง ไม่มีบ้าง ไม่แน่นอน ยืดหยุ่นไปตามกิจกรรมท่ีท าในเดือนนั้น ๆ ส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ



ลกัษณะการด ารงชีวิตของแต่ละคน เช่น ค่าอาหาร ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเส้ือผา้ ค่าเดินทาง ค่ารัก
พยาบาล บนัเทิงเริงใจ เงินท าบุญ ฯลฯ 
 จิตติมา แจ่มอุบล (2561) ไดส้รุปว่า การใชจ่้าย คือ ส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต ซ่ึงจะแบ่งไดเ้ป็น
รายจ่ายจ าเป็น คือ ส่ิงท่ีตอ้งมีในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร ค่าผอ่นหรือเช่าท่ีอยูอ่าศยั และรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
ไม่ไดมี้ความส าคญัต่อการด ารงชีวิต เช่น ค่าเหลา้ ค่าบุหร่ี หรืออาหารพิเศษ การใชจ่้ายเงินท่ีมีความแตกต่าง
กนัออไปตามแต่บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
ด้านวางแผนการลงทุน 
 ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) กล่าวว่า รูปแบบการลงทุน คือ การน าเอาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะหมายถึงเงินสดไปด าเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนกลบัคืนมา
ในอนาคต โดยเราเช่ือว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีจะได้รับกลับคืนมาน้ัน จะสามารถชดเชย
ระยะเวลาอตัราเงินเฟ้อและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการลงทุนได้อย่างคุม้ค่า เช่น การ
ลงทุนในหุน้ ซ่ึงมีหลายชนิด  
 รุ่งตะวนั แซ่พวั (2560) การลงทุน คือการเก็บออมเงินเพื่อน าไปลงทุนเพื่อจดัตั้งธุรกิจหรือน าไป
ลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ด้านวางแผนประกันชีวิต 
 พิมพน์าราณัฐ พานิชนอก (2564) การวางแผนประกนัชีวิต คือ ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีให้ความ
คุม้ครองชีวิตและช่วยเฉล่ียความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตเรา การออมเงินใน
รูปแบบประกนัชีวิตจะช่วยให้ปกป้องความมัน่คัง่ของตวัเองท่ีนอกเหนือจะคุม้ครองชีวิตแลว้ เงินท่ีออมไป
กบัประกนัชีวิตจะสร้างผลตอบแทนในอนาคตไดอี้กดว้ย 
 สมาคมประกนัชีวิตไทย (2550) ไดก้ล่าวว่า การท าประกนัชีวิต จะช่วยคุม้ครองทั้งชีวิตและยงัเพื่อ
การออมทรัพย ์เป็นการออมเงินไปในสัญญา เม่ือถึงครบก าหนดสัญญา จะไดรั้บเงินกอ้นตามท่ีตกลงไว้
เหมือนกบัสถาบนัการเงินและบริษทัเงินทุน   
ด้านวางแผนการออม 
 ณิชากร ชยัศิริ (2562) กล่าวว่า พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระท าหรือลกัษณะท่ี แสดงออก
ในรูปแบบการออม โดยการออม แบ่งไดด้งัน้ี  
 1.การออมเงินโดยถือเป็นเงินสด หมายถึง เงิน เหรียญ ธนบตัร 
 2.การออมเงินโดยฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท บตัรเงินฝากท่ีออกโดย
ธนาคาร ถือเป็นการออมท่ีมัน่คงมาก  
 3.การออมเงินโดยฝากสหกรณ์ หมายถึง เป็นการฝากเงินเหมือนกบัฝากธนาคาร แต่ไม่มัน่คงเท่า
ธนาคาร  



 4.การออมเงินโดยซ้ือสลากออมสินพิเศษ หมายถึง เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมเงินโดยผฝาก   
จะได้รับดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกหนด พร้อมมีสิทธ์ิลุ้นรางวลัทุกเดือน ครบก าหนดได้เงินต้นคืนพร้อม
ดอกเบ้ีย 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อม 
ด้านความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) กล่าวว่า ทกัษะทางการเงินเป็นพื้นฐานส าคญัในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั ผูท่ี้มีทกัษะทางการเงินดี จะมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางดา้นการเงิน สามารถ
วางแผนและบริหารจดัการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการใชจ่้าย การเก็บออม และการจดัการ
หน้ีสิน ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กันทางการเงินส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มพูน ความมัง่คัง่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกบัความทา้ทายต่าง ๆ ไดอ้ย่างมัน่คง เช่น การบริหารจดัการหน้ีให้
เหมาะกบัความสามารถของตนและการเตรียมพร้อมส าหรับเขา้สู่วยัเกษียณ ซ่ึงน าไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดีอย่าง
ย ัง่ยืนของประชาชน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
เช่น การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุและสภาวะหน้ีครัวเรือนในระดบัสูง 
ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
 ธนพล จนัทร์แกว้เดช (2562) กล่าววา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร
นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็รเร่ืองราว
ขอ้เท็จจริง มีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ถูกวิเคราะห์กลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมาแลว้ 
 ธนิสร เธียรปรีชา (2561) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสาร จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
เร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต มีอิทธิพลในการรับรู้
ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว 
ด้านสภาวะเศรษฐกิจ 
 ดวงหทยั โยมญาติ (2563) กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้ราคาของ
สินคา้เพิ่มมากขึ้นการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินกูท่ี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ผูท่ี้วางแผนทางการเงิน จ าเป็นตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลทางเศรษฐกิจเพื่อใชใ้นการวางแผนทางการทางการเงินส่วนบุคคล 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุ่ม Generation Y ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากขอ้มูลสถิติประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 21-39 ปี จดัท าโดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งส้ิน 1,543,348 คน ซ่ึงทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตร Yamane ท่ีระดบัค่าความคลาดเคล่ือนได ้5% ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง  



 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีผูว้ิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบ
รายการ ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มแต่ละดา้นซ่ึงจะประกอบไปดว้ยค าถามทั้งหมด 3 ดา้น คือ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 9 ขอ้เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยเกณฑ์การให้คะแนน
ระดบัส าคญัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด = 5,มีระดบัความคิดเห็นมาก = 4,     
มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง = 3,มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย = 2,มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด = 1  
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะประกอบไปด้วยค าถามทั้ งหมด 4 ด้าน คือ ด้านวางแผน
ค่าใชจ่้าย ดา้นวางแผนการลงทุน ดา้นวางแผนประกนัชีวิต ดา้นวางแผนการออม จะประกอบไปดว้ยค าถาม 
12 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยเกณฑ์การให้คะแนนระดบัส าคญัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด = 5,มีระดบัความคิดเห็นมาก = 4,มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง = 3,    
มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย = 2,มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด = 1  
 ส่วนท่ี 4 ท่านมีแนวทางในการวางแผนการเงินอย่างไร เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนขอ้ค าถาม 1 ขอ้เป็นค าถามในลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้ 
  1.1 ใชใ้ชค้่าร้อยละ ( Percentage ) และค่าความถ่ี ( Frequency ) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
ดา้นภาวะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร    
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
  2.1 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test เน่ืองจากเพศมี        
2 กลุ่ม ชายและหญิง 



  2.2 พฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม อายุ  สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of  Variance หรือ ANOVA) หากพบความแตกต่างระหวา่ง       ตวั
แปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD 
  2.3 ปัจจัยแวดล้อม ด้านความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวนทั้ งส้ิน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวนทั้ งส้ิน              
140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 28-34 ปี จ านวนทั้งส้ิน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.25  สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00  มีอาชีพ
พนกังานเอกชน  จ านวนทั้งส้ิน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีระดบัการศึกษาปริญาตรี จ านวนทั้งส้ิน 267 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 
บาท จ านวนทั้งส้ิน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25  
 ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผน
การเงิน  ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเพทมหานคร ให้ระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้ม โดยรวมในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.5969 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเงิน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.85 และ ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ การเงิน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.85 รองลงมา ดา้น
สภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.82 ตามล าดบั 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเพทมหานคร ประกอบไปดว้ย ดา้นวางแผนการใช้จ่าย ดา้นวางแผนการลงทุน 
ดา้นวางแผนประกนัชีวิต และดา้นวางแผนการออม โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบว่า ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเพทมหานคร ให้ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.6784  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นวางแผนการ
ลงทุน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.79 รองลงมา ดา้นวางแผนการใชจ่้าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.71 ดา้นวางแผนประกนั
ชีวิต เท่ากบั 3.64 และดา้นวางแผนการออม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 



 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเพทมหานคร ท่ีมี สถานภาพ อาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน  ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน 
ด้านสภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรอิสระ ท่ีมีอิทธิลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เท่ากนั 3 ตวั
แปร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
 Y = 0.551 + 0.339 (ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน) + 0.229 (ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเงิน) + 0.249 (ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ) 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี ้
 1.1 ประชากรกลุ่ม Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินท่ีแตกต่างกนั โดยเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างทางกายภาพโดยพื้นฐานอย่างชดัเจน 
ทัศนคติ ความคิด หรือวิธีการตัดสินใจ ท าให้มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค กล่าววา่ เพศ
หญิงและชายท่ีแตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรรม ความจ าเป็นหรือความต้องการ
ผลิตภณัฑ์คุณลกัษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ และการเลือกรับส่ือและขอ้มูล ข่าวสารแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ธนภรณ์ ดีธนกิจชยักุล (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์โควิด-19 กล่าวว่า เพศ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์โควิด-19 เพศท่ีต่างกันย่อมมีพฤติกรรม ทัศนคติ         
การรับรู้และการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัออกไป  
 1.2 ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินท่ีแตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างย่อมมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคลลท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ช่วงอายแุต่ละช่วงจะมีความตอ้งในแต่ละดา้นท่ีไม่หมือนกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมา สุขสาร
พนัธ์ (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลงัการเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบญัชีกลางในส่วนกลาง กล่าววา่ อายท่ีุแตกต่างกนั ท าใหแ้ต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิตและ
ภาระหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป อายุแต่ละช่วงวยัก็มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้เงินไม่เหมือนกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชากร ชยัศิริ (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม



ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา กล่าวว่า ช่วงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการออม พบว่า บุคคลท่ีมีอายุไม่มาก 
เป็นช่วงเวลาของการเร่ิมต้นวยัท างาน ท าให้ยงัไม่มีรายได้สูงมากนัก เงินส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่าย         
แลว้น ามาเก็บออมจึงมีจ านวนนอ้ยตามไปดว้ย และเม่ือมีอายเุพิ่มมากขึ้นรายไดก็้ขะเพิ่มมากขึ้นตาม  
 1.3 ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ในปัจจุบนัสถานภาพ โสด สมรส/หม้าย/หย่ าร้าง การวางแผนทางการเงินท่ี
คล้ายคลึงกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิสร เธียรปรีชา (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กล่าวว่า สถานภาพแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินของบุคคลของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติมา แจ่มอุบล (2560) ไดท้ าการศึกษา 
เร่ือง  การจดัการการวางแผนทางการเงินของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บุคคลท่ีมี
สถานภาพต่างกนั ท าให้การจดัการการวางแผนทางการเงินโดยรวม ไม่ต่างกนั ไม่ว่าจะสถานภาพ โสด 
สมรส/หมา้ย/หยา่ร้าง ต่างมีความตอ้งการในการจดัการการวางแผนทางการเงินเหมือนกนั 
 1.4 ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นอาชีพ จะมีความเก่ียวพนักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการศึกษา ดา้น
สถานภาพ และดา้นรายได ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการวางแผนทางการเงินท่ีทุกคนสามารถ เขา้ถึงไดง่้าย จะใช้
ตวัแปรด้านสถานภาพเป็นตวัแปรในการวิจัย ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีญานุช บุตรน ้ าเพชร 
(2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์  โควิด-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัในช่วงสถานการณ์ โควิด-19ไม่มีผลต่อเช่น
ไม่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์โควิด-19ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ใน
สถานการณ์โควิด – 19 ทุกอาชีพต่างไดรั้บผลกระทบหมดไม่ทางตรงหรือทางออ้ม   
 1.5 ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างย่อมมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคลลท่ี
แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาเป็นการวดัระดบัความคิดเห็น ระดบัทศันคติ และระดบัการศึกษาจะสามารถบ่ง
บอกถึงความเป็นอยู่และความสนใจในส่ิงต่างๆได ้เช่น การวางแผนทางการเงินท่ีมีหลากหลายรูปแบบ
แตกต่างกนั ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินและขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลให้พฤติกรรมการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
พิมพน์าราณัฐ พานิชนอก (2564) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวว่า บุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ในการท างานต่างกนั ท าให้การจดัการการวางแผนทางการเงินของ
บุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครฯต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพล จนัทร์แกว้เดช (2562)  
ไดท้ าการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนกัลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าว
ว่า ระดบัการศึกษานั้นมีผลโดยตรงกบัพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยเน่ืองจากนัก



ลงทุนรายย่อยนั้นมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัหลายระดบั ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเง่ือนไขการ
ลงทุนและขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 1.6 ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างย่อมมีการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคลลท่ีแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัดา้นเศรษฐกิจท่ีก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
รายไดแ้สดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ  รายไดท่ี้แตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการวางแผนทางเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิดชนก เลิศกุลธรรม (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ศึกษา
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความมัน่คงในชีวิตหลงัเกษียณ กรณีศึกษา กลุ่ม Generation Y ได้
สรุปไวว้า่ พฤติกรรมการวางแผนการใชจ่้าย ผูท่ี้มีรายไดป้านกลางถึงสูง จะมีการวางแผนใชจ่้ายในปัจจุบนั
มากกว่าผูมี้รายได้ต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีรายได้สูงมีแนวโน้มสร้างวินัยทางการเงินและมีระเบียบมากกว่า  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินดาภร ศรีวิลยั (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ระดบัรายไดต้่างกนัมีผลต่อวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ซ่ึงรายได้ท่ีต่างกันท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจะไม่เหมือนกัน เช่น ด้านการ
วางแผนใชจ่้าน ท่ีแต่ละบุคคลจะมีการวางแผนการใชจ่้ายแต่ละเดือนใหเ้หมาะสมต่อตนเอง 
 2.ผลการวิจัยปัจจัยแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี ้
 2.1 ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากร
กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบับทความของธนาคารแห่งประเทศไทย (2563)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ทกัษะทางการเงินปี 2563  
กล่าวว่า ผูท่ี้มีทกัษะทางการเงินดี จะมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับความรู้ทางด้านการเงิน สามรถ
วางแผนและบริหารจดัการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการใชจ่้าย การเก็บออม และการจดัการ
หน้ีสิน ในปี 2563 โดย Generation Y  มีระดบัทกัษะทางการเงินดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวยัอ่ืนเน่ืองจากมีคะแนน
ด้านความรู้และพฤติกรรมทางการเงินสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก เลิศกุลธรรม (2562) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความมัน่คงในชีวิตหลงัเกษียณ กรณีศึกษา 
กลุ่มGeneration Y กล่าววา่  ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบและสัดส่วน
การออมและการลงทุน แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของปัจจยัทางดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  
 2.2 ปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสนใจท่ีจะศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล สามารถเขา้ถึงไดง่้าย บุคคล ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพร ภุมภิรักษ ์(2558) 



ไดศึ้กษาเร่ือง การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการส่ือสาร กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเงิน ส่วนใหญ่มีการคน้หาขอ้มูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางข่าวสารทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บทนัเหตุการณ์ 
และข่าวสารการลงทุนทางการเงิน การใชข้่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุน สอดคลอ้งกบับทความของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ทกัษะทางการเงินปี 2563 กล่าววา่ ความรู้ทางการเงิน
ของคนไทยมีพฒันาการดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ควรให้ความส าคญักับการเช่ือมโยงองค์ความรู้เขา้กับความ
สนใจและเหตุการณ์ในชีวิต เพื่อใหป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน์และสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้ริง นอกจากน้ี 
รูปแบบการส่ือสารควรเขา้ใจง่าย มีความสร้างสรรค ์และเลือกใชช่้องทางท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละช่วงวยั  
 2.3 ปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเงิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความสนใจต่อสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัณิชากร ชยัศิริ (2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา กล่าวว่า ปัจจยัเศรษฐกิจระดับ
จุลภาคมีผลต่อพฤติกรรมการออมของ พบว่า ดอกเบ้ีย มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจก้เป้นตวัก าหนดอตัราดอกเบ้ียด้วยเช่นกัน หากก าหนดอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่า
สามารถส่งผลต่อระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น จ านวนบุคคลในครอบครัว             
ภาระหน้ีสิน เป็นตน้ 
 2. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรกลุ่ม Generation Y ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเพิ่มเป็นประชากรในระดบั
ภูมิภาค เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั 
 3. การเลือกใชเ้ทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการ
วิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเปล่ียนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเฉพาะมาก
ยิง่ขึ้น 
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