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บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงค ์(1) ) เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงินท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง จ านวน 388 ตวัอย่าง  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 

40 ปี  มีอาชีพ บริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท  มีสถานภาพโสด และมี

จ านวนผูท่ี้อยู่ในความดูแล จ านวน 1 – 2 คน ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน มีอิทธิพลในการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวม อยู่ใน

ระดับส าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง มากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน 

รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นภาวะเศรษฐกิจ และดา้นกฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มีอิทธิพลในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ค าส าคัญ: การเงิน, การวางแผนการเงินส่วนบุคคล, ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงิน 

 

ABSTRACT 

Independent research of factors affecting the personal financial planning of master of business 

administration students Ramkhamhaeng University. The objective of this study were (1) Demography and 

behavior of personal financial planning of Master of Business Administration Ramkhamhaeng University. 

(2) Financial planning knowledge factors influence the personal financial planning of Master of Business 

Administration Ramkhamhaeng University. 

The sample group was 388 sample of Master of Business Administration Students Ramkhamhaeng 

University. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed 

by using the frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression 

The results of hypothesis testing showed that demography of the study indicated that the data of 

most were female, age between 31-40 years, a career of employee, average monthly income is more than 

40,000 baht, single status and 1 - 2 person under responsibility and in total the financial planning knowledge 
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factors influence the personal financial planning of Master of Business Administration Ramkhamhaeng 

University on the most important level. The most of effect on result of influence the personal financial 

planning of Master of Business Administration Ramkhamhaeng University are a knowledge and 

understanding in financial planning factor. Second is external factor as a statistically significance level 0.05. 

The factors which does not influence of influence the personal financial planning of Master of Business 

Administration Ramkhamhaeng University are perception of information, economic condition and tax 
allowance. 

 

Key words: financial, personal financial planning, factors of personal financial planning  

 

บทน า 

สถานการณ์ปัจจุบนัของหลายประเทศทัว่โลก ก าลงัเผชิญกบัสภาวะโครงสร้างประชากรกลายเป็น

สงัคมสูงวยั ซ่ึงประเทศไทยมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปร้อยละ 16 ซ่ึงถือเป็นอนัดบัท่ี 2 ของกลุ่มอาเซียน สงัคม

ท่ีมีผูสู้งอายุจ านวนมากส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพราะมีก าลงัแรงงานลดลง คนวยัท างานตอ้งแบก

รับภาระการเล้ียงดูผู ้สูงอายุท่ี เพ่ิมมากข้ึน  ค่าใช้จ่ายภายในบ้านและรายจ่ายเก่ียวกับสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และในระยะยาวผูสู้งอายุจะมีแนวโนม้การออมและการลงทุนลดลง เน่ืองจาก

ผูสู้งอายุท่ีไม่มีรายไดจ้ะตอ้งใชจ่้ายจากเงินออมซ่ึงอาจไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ ประเทศในเอเชียท่ีมีบริบท

ใกลเ้คียงกบัประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น ท่ีมีการวางแผนรับมือกบัสภาวะดงักล่าว จึงเป็น

ประโยชนท่ี์จะน ามาเป็นตน้แบบส าหรับ การจดัการเตรียมรับสงัคมสูงวยั  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดเพ่ือเตรียมความพร้อมใหเ้ราสามารถด าเนินในแต่ละช่วง

ของชีวิตไดอ้ย่างดี โดยเฉพาะเม่ือถึงวยัเกษียณ และควรเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใชเ้งินท่ีดีมี

วินัยตั้ งแต่วยัเด็ก และเม่ือเข้าสู่วยัท างานก็ต้องรู้วิธีการวางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่าย

ประจ าวนัและส าหรับใช้จ่ายในอนาคต ในยามท่ีไม่สามารถท างานสร้างรายได ้ผูวิ้จยัตั้งใจศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพ่ือกระตุน้ความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล ตลอดจนมีแนวทางการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสม  สามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนา

รากฐานบุคคลท่ีมัน่คงดา้นการเงิน สามารถด าเนินชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขตลอดช่วงอาย ุต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความรู้ในการวางแผนการเงินท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ขอบเขตงานวิจยั 

1.ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 2561 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 12,263 คน 
ก าหนดค่าระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 โดยใช้สูตรการ
ค านวณกลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 1973 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 388 คน เป็นการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) 

2.ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมุ่งหมายวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล คือ ปัจจยัความรู้ในการ
วางแผนการเงิน 
 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ประกอบด้วย 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย ช่องทางการวางแผน กรอบระยะเวลาการ
วางแผน รูปแบบการวางแผน และอตัราผลตอบแทน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือทราบถึงขอ้มูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3. เพ่ือทราบแนวทางในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ใหก้บันกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงและ

บุคคลท่ีสนใจท่ีจะน าแนวทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
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ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดแ้ยกปัจจยัมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และใหนิ้ยามศพัทด์งัน้ี 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจและตอบสนองต่อข่าวสาร ความตอ้งการ โดยบุคคลกลุ่มเดียวกนัจะ ตดัสินใจและตอบสนองต่อ

ข่าวสาร ความต้องการ ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาข้อมูลด้านประชาการศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพการสมรส และจ านวนผูท่ี้อยูใ่นความดูแล 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน

ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทางออนไลน ์เวปไซต ์ต่างๆ หอ้งสนทนา รายการโทรทศัน ์วิทยุ บทความ นิตยสาร วารสาร 

หนงัสือพิมพร์วมไปถึงการเขา้รับการอบรม สมัมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินจากองคก์รต่างๆ  

ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน หมายถึง การทราบและเข้าถึงข้อมูลความรู้ ค าแนะน า 

ค าปรึกษาจากผูช้  านาษการวางแผนการเงิน เพ่ือให้ทราบ เขา้ใจและตระหนกัถึง ผลกระทบและประโยชน์ใน

การวางแผนการเงิน ขั้นตอนวิธีการ เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการวางแผนการเงิน 

ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง ภาวะการณ์ของ อตัราเงินเฟ้อ อตัรารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประชากรสภาวะ

หน้ีสินอขงประชากร การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย ท่ีอาจจะส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล 

กฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง ขอ้กฎหมายดา้นสิทธิประโยชน์ ส าหรับประชาชนท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการหรือลูกจา้งท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า รายไดทุ้กประเภทจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ือเสียภาษี ซ่ึงการ

จ่ายภาษีสามารถน ามูลค่าการลงทุนมาค านวณเพ่ือลดหยอ่นภาษีได ้เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ดอกเบ้ีย

เงินกูอ้สังหาริมทรัพย ์เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น เงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เงินลงุทน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินประกนัสงัคม และเงินท าบุญ  

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภัยธรรมชาติ หมายถึง ปัจจยัท่ีนอกเหนือการควบคุมดว้ยตวัเราเอง 

ไม่สามารถท าให้เพ่ิมหรือลดลงได้ ไม่สามารถควบคุมการเปลียนแปลงหรือควบคุมการผนัผวนได้ เช่น 

การเมือง ภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเม่ือมีการการเปล่ียนแปลงแลว้ส่งผลต่อการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง แนวทางและกระบวนการในการวางแผนการเงิน ขั้นตอน

และวิธีการการวางแผนการเงิน ส าหรับใช้จ่าย การเก็บออม การลงทุน เพ่ือให้มีเงินเพียงพอในทุกช่วงอาย ุ
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รวมถึงเพ่ือความมัง่คัง่ส่วนบุคคล โดยเม่ือวางแผนแลว้ตอ้งด าเนินการตามแผน ควบคุมใหไ้ดต้ามแผน ทบทวน

ปรับปรุงแผนอยา่งสม ่าเสนอเพ่ือใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

ในการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจยัไดด้งัน้ี 

 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการด าเนินวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา

ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ัง

เดียวโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 2561 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 12,263 คน 

ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อร้อยละ 5 โดยใชก้ารค านวณ

ปัจจัยความรู้ในการวางแผนการเงิน 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
- ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน 
- ภาวะเศรษฐกิจ 
- กฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของ

นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ช่องทางการวางแผน 

- กรอบระยะเวลาการวางแผน 

- รูปแบบการวางแผน 

- อตัราผลตอบแทน 
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ตามสูตร หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 388 

ตวัอยา่ง 

ผูวิ้จัยได้ด าเนินการเก่ียวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนของกลุ่ม

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และ

มีจ านวน 388 คน โดยใชเ้กณฑก์ารเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) 

เคร่ืองมือการวิจัย  ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 6 ขอ้ คือ เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพการสมรส และจ านวนผูท่ี้อยูใ่นความดูแล 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงินซ่ึงมีค าถามเก่ียวกบั การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายสิทธิประโยชนท์างภาษี และปัจจยัภายนอก
อ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามการใหร้ะดบัความส าคญั 
5 ระดบั โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการตีความหมายดงัต่อไปน้ี 5 = ส าคญัมากท่ีสุด 4 = ส าคญัมาก 3 = ส าคญั
ปานกลาง 2 = ส าคญันอ้ย 1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย ช่องทางการวางแผน กรอบระยะเวลาการวางแผน รูปแบบ

การวางแผน และอตัราผลตอบแทน ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ ท่ีเป็นค าถามในการแสดงความคิดเห็น 

5 ระดบั โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการตีความหมายดงัต่อไปน้ี 5 = ส าคญัมากท่ีสุด 4 = ส าคญัมาก 3 = ส าคญั

ปานกลาง 2 = ส าคญันอ้ย 1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงันี ้

1.ใช้ค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี(Frequency) ในการวิเคราะห์  ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพการสมรส และจ านวนผูท่ี้อยูใ่นความดูแล 

2.ใช้ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ี

ระดับการวดัเชิงประมาณ  ได้แก่ ประกอบด้วย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน

การเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ

และใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
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มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย ช่องทางการวางแผน กรอบระยะเวลาการวางแผน รูปแบบ

การวางแผน และอตัราผลตอบแทน 

2. สถิตอินุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงันี ้

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาปัจจยัความรู้ในการ

วางแผนการเงิน ประกอบดว้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ 

กฎหมายสิทธิประโยชนท์างภาษี และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพลในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี   
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูประชากรศาสตร์ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6  มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 137 คน

คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีอาชีพ บริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ านวน 232 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 40,000 บาท  จ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 30.2  มีสถานภาพโสด จ านวน 215 คนคิดเป็นร้อยละ 

55.4  และมีจ านวนผูท่ี้อยูใ่นความดูแล จ านวน 1 – 2 คน จ านวน 196 คนคิดเป็นร้อยละ 50.5 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน  

2.1 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงินโดยภาพรวม 

พบว่า นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ในการวางแผนการเงินโดยภาพรวมในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.23 และค่า S.D. เท่ากบั 0.730  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ซ่ึงมีระดบัความส าคญั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ตามดว้ย ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี และปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ มีระดบัความส าคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  4.17 และ 4.12 ตามล าดบั 

2.2 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  

พบว่า นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคัญเก่ียวกับ ความรู้ในการวางแผนการเงิน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยภาพรวมในระดับ
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ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และค่า S.D. เท่ากบั 0.783 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัวางแผนการเงินท าให้ท่านสนใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวางแผนการเงินเป็นประโยชน์กบัท่านในการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวางแผนการเงินท าให้ท่านทบทวน ปรับปรุงการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และ 4.30 ตามล าดบั 

2.3 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน 

พบว่านักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงินโดยภาพรวม 

ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และค่า S.D. เท่ากบั 0.779  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า

ขอ้ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ท าใหท่้านจะสนใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน ท าใหท่้าน

ตัดสินใจเลือกการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน ท าให้ท่าน

ทบทวน ปรับปรุงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ 4.30 ตามล าดบั 

2.4 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นภาวะเศรษฐกิจ 

พบว่านักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวม ในระดบัความส าคญัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 และค่า S.D. เท่ากับ 0.865 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อหากท่านทราบข่าวว่า

เศรษฐกิจไม่ดี ท่านจะทบทวน ปรับปรุงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านสนใจข่าวสารดา้นเศรษฐกิจเพ่ือน ามาตดัสินใจในการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล และ หากท่านทราบว่าเศรษฐกิจดีท่านจะมีความสนใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.16 และ 4.13 ตามล าดบั 

2.5 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นกฎหมายสิทธิประโยชนท์างภาษี 

พบว่านักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นกฎหมายสิทธิประโยชนท์างภาษีโดยภาพรวม ในระดบั

ความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และค่า S.D. เท่ากบั 0.876 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้การไดรั้บ

สิทธิประโยชน์จากการลงทุนทางการเงิน ท าให้ท่านสนใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 รองลงมาไดแ้ก่ การลงทุนวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีสามารถ
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น าไปลดหย่อนภาษีไดท้ าใหท่้านสนใจในวางแผนการเงินส่วนบุคคล และ ท่านศึกษากฎหมายสิทธิประโยชน์

ทางภาษี เพ่ือใชต้ดัสินใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และ 3.98  ตามล าดบั 

2.6 ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ 

พบว่านักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้

ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติโดย

ภาพรวม ในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และค่า S.D. เท่ากบั 0.907 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ ท่านศึกษาข่าวสารต่างๆ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาไดแ้ก่ หากการเมืองในประเทศมีความมัน่คง ไม่มีการประทว้ง 

หรือจลาจล ท่านจะมีความสนใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และ  หากประเทศชาติบา้นเมืองไม่มี

เหตุการณ์ภยัธรรมชาติใด ท่านจะมีความสนใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และ 

4.05 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความส าคัญเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาพรวมในระดับ

ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และค่า S.D. เท่ากบั 0.721 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้การ

พิจารณาเปรียบเทียบและคดัเลือก อตัราผลตอบแทนก่อนการลงทุน เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา

ไดแ้ก่ ช่องทางการวางแผนการเงิน รูปแบบการวางแผน และ กรอบระยะเวลาการวางแผน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.43, 4.38 และ 4.37 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงินท่ีมีอิทธิพล ในการการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลของ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการพยากรณ์ จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวั  พบว่ามีตวัแปร

อิสระ 2 ตัว มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง นั้นคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน และดา้นปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 

เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า significant ท่ี 0.000 เม่ือ

พิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบต่ออิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่าดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน (Beta = 

0.377) มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ (Beta = 0.260) 
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มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง ส่วนดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (Beta = 0.038) ไม่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามดว้ยดา้นกฎหมายสิทธิประโยชนท์าง

ภาษี (Beta = 0.108) ไม่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และดา้นภาวะเศรษฐกิจ (Beta = - 0.007) ไม่มีอิทธิพลในการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามล าดบั ซ่ึงค่า

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.666 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 66.6 ท่ีเหลืออีก 

33.4 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาใชใ้นการพิจารณา  
 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูวิ้จยัท าการอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

ผลการศึกษาปัจจยัความรู้ในการวางแผนการเงิน ประกอบดว้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความ

เขา้ใจในการวางแผนการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น 

การเมือง ภยัธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

เพ่ือหาความสมัพนัธ์ความรู้ในการวางแผนการเงิน ดา้นต่าง ๆ พบวา่ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชารวี บุตรบ ารุง (2555) 

เร่ือง รายไดแ้ละรูปแบบการออมเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่วยัสูงอาย ุของประชาชนอายรุะหว่าง 30 – 40 ปี ในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าส าหรับการออมนั้น มิไดค้  านึงถึง การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจาก
จ านวนเงินออมค่อนขา้งมีนอ้ย 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ธนพร จนัทร์

สว่าง (2560) ท่ีระบุว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) ท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
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มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของปรารถนา เหล่าคนดี (2558) ท่ีพบว่าความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการเงิน ของพนักงานบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั มีอิทธิพลต่อการออมของคนวยัท างาน ของพนกังาน บมจ.ฟู้ดโปรเจ็ค ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการออมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระดบัความเส่ียง ดอกเบ้ีย

ทบตน้ การลงทุน ความเส่ียง เงินเฟ้อ และการลดความเส่ียง  

ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ไม่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกพล สมวรรณ (2560) ได้

ศึกษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจออมของพนักงานบริษทัเอกชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้น

ลกัษณะการออม และดา้นผลตอบแทน 

ปัจจยัด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก เอ้ือจิระ

พงษ์พนัธ์, กนกวรรณ มีสุขและอรทยั เถาจู (2561) ท่ีพบว่าการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความสุขดา้น

การเงินของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีการลดหย่อนภาระภาษี 

และแผนการลดหย่อนภาษีในอนาคตก็ไม่มีการลดหย่อนภาระภาษี จากผลการวิจยับ่งบอกถึงการไม่มีการ

วางแผนของกลุ่มตวัอยา่งในดา้นการวางแผนทางภาษี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) 

ท่ีพบว่า การวางแผนภาษีอากรมีผูมี้รายไดม้ากส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินสมควร เน่ืองจากไม่ไดท้ าการศึกษา

ช่องทางท่ีจะช่วยในการประหยดัภาษีไดต้ามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชารวี บุตรบ ารุง (2555) 

เร่ือง รายไดแ้ละรูปแบบการออมเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่วยัสูงอาย ุของประชาชนอายรุะหว่าง 30 – 40 ปี ในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าส าหรับการออมนั้น มิไดค้  านึงถึง การน าไปลดหย่อนภาษีประจ าปีเน่ืองจาก

จ านวนเงินออมค่อนขา้งมีนอ้ย 

ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ ๆ พบว่ามีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ของ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิจติพร 

สิทธิพันธ์ุ (2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  



13 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับนักศึกษาหรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง แสดงใหเ้ห็นวา่ 
1. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงิน มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ดงันั้น ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตอ้งการกระตุน้ให้นักศึกษาหรือประชาชนทัว่ไป เกิดความตระหนกัในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลควรมีการให้ความรู้และท าความเขา้ใจในการวางแผนการเงินแก่ นักศึกษาหรือ
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบั ช่องทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กรอบ
ระยะเวลาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และอตัราผลตอบแทนใน
การเงินส่วนบุคคล 

2. ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเมือง ภยัธรรมชาติ การเงิน มีอิทธิพลในการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ดงันั้น ภาครัฐและภาคเอกชน ควรก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการเงินในช่วงท่ีท่ี
บา้นเมืองมีความสงบ เรียบร้อย เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสใหน้กัศึกษาและประชาชนทัว่ไป สนใจในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

3. จากผลการศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐและภาคเอกชนไม่จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อ 
การใหข้อ้มูลข่าวสาร ภาวะเศรษฐกิจ และกฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะผลการวิจยัช้ีว่าไม่มีอิทธิพล
ในการวางแผนการเงิน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีก าหนดปัจจยั ดา้นวงเงินในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามคิดวา่ควรเตรียมไวใ้ชเ้ม่ือสูงอายเุพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในอนาคต 

2. .ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรน าผลของการวิจัยมาจัดท าคู่มือทางการเงินส่วนบุคคล เพ่ือเป็น

ประโยชนต่์อผูส้นใจในดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
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