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บทคัดย่อ 
การศึกษาอิสระเร่ือง การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยและเพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินของข้าราการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน จากการสุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติงานจริงในปีพทุธศักราช 2562 จำนวน 390 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google forms) และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ โดยการใช้สถิติ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย  One way ANOVA        
(F - test), t – test และ Multiple Regression ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับสำคัญปานกลาง ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพ ต่างกัน ทำให้การวางแผน
ทางการเงินไม่ต่างกัน ส่วนข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ต่างกัน ทำให้      
การวางแผนทางการเงินต่างกัน และพฤติกรรมการออมเงิน ด้านช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ ด้านระยะเวลาในการออม ต่างกัน การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ต่างกัน  

คำสำคัญ: การวางแผนทางการเงิน การออม ข้าราชการกองบญัชาการกองทัพไทย 
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Abstract 

Independent study in term of the financial planning for government officer at Royal Thai 
Armed Forces Headquarter, it is to study the financial planning for government officer and to 
examine the personality factors relate to the financial planning for government officer. Furthermore, 
it is to access the core factors that involve with the money saving behavior that affect to the financial 
planning for government officer at Royal Thai Armed Forces Headquarter. From the random of 
government officers’ samples of Royal Thai Armed Forces Headquarter which passed the real 
operation in 2019 in total 390 samples, it was randomized by information collection both online 
questionnaire from Google website and statistics analysis by using Frequency, Percentage, One way 
ANOVA (F - test) and Multiple Regression) for hypothesis test  

The result of hypothesis is found that the personality factors affect the financial planning 
for government officer at Royal Thai Armed Forces Headquarter is quite differentiated that has 
significant at 0.05 except the gender, age, life status factor. Regarding the period time of saving in 
term of saving behavior factors have statistic significant at 0.05. However, Royal Thai Armed 
Forces Headquarter should set up support activities and promote the government officers to urge 
the financial planning for their happiness life.   
Keywords: the financial planning, saving, government officers at Royal Thai Armed Forces 
Headquarter 

บทนำ 
ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization phenomenon)  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1990 มีผลกระทบต่อสภาพ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง และมีความผันผวนอย่างมากในปัจจุบัน      
จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพื ่อปรับตัวสู่กระแสโลกาภิวัตน์ และสามารถดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น        
หากประชาชนไม่มีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีของรายได้ ก็จะเกิดปัญหาความยากจนตามมา การบริหารจัดการรายได้    
ที่ดีนั ้น อาจจะมีการทำบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นตัวบ่งชี ้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาเป็น
ตัวกำหนดในการตัดสินใจในการปรับลดค่าใช้จ่าย ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์  นอกจากนั้นจะต้อง    
มีเงินสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรวมถึงการออมที่สำคัญจะต้องมีวินัยตนเอง วางแผนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน        



 
 

และจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู ้ใหม่ๆ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ทำให้สามารถเข้าใจการพัฒนา         
และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาจากสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นการวางแผนทางการเงิน การแสวงหาผลตอบแทนหรือการออมลดลง
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับรายจ่ายแล้ว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีรายได้เท่ากับหรือน้อยกว่ารายจ่ าย          
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนไม่มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้น       
จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องวางแผนทางการเงิน โดยการให้ประชาชนรู้จักวางแผนการใช้และการออมเงินไว้ใช้       
ในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมตามมา และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่เป็น        
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากประชาชนมีการวางแผนการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและมีระเบียบวินัยในการออมเงิน 

รัฐบาลไทยได้เห็นความสำคัญการออมเงิน โดยเห็นชอบให้กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) เชิญชวนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐออมเงินกับ กอช. สำหรับบุคคลใดที่ประสงค์ต้องการเปลี่ยนเงินสดในส่วนของจำนวนเงินที่สามารถถอน
เป็นเงินสดจาก e-Money มาสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. ได้ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคง และยังได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยการส่งเงินสะสมการออม
ครั้งแรกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียง 50 บาท จะเริ ่มออมได้ทันทีพร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์เ พิ่ม 3 ต่อ และ         
สิทธิประโยชน์สำคัญของการออมเงินกับ กอช. จะช่วยให้สมาชิกมั่นใจว่าหากเริ่มต้นออมตั้งแต่วันนี้ จะเงินใช้จ่ายรายเดือน
หลัง อายุ 60 ปี ทุกเดือนแน่นอน และที่สำคัญ การออมเงินกับ กอช. มีความหยืดหยุ่นสูง คือไม่บังคับต้องส่งเงินทุกเดือน 
โดยที่สิทธิประโยชน์ที่ไดรับยังคงเดิม ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการออมเงินที่สามารถสร้างความมั่นคงชีวิตในวัยเกษียณของผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามการออมเงินหรือเงินออม หมายถึง เงินส่วนที่เก็บรักษาไว้จากรายได้ก่อนไปเป็นค่าใช้จ่าย  ในสิ่งที่
จำเป็นในการดำรงชีพ ดังนั้น เมื่อมีรายได้เข้ามาสิ่งแรกที่ควรทำคือ แบ่งเงินไว้เพื่อออม อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้    
ที่เข้ามา หรืออาจจะมีวิธีการอื่นในการออม ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและความต้องการของแต่ละบุคคล ที่สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมการออมของตัวบุคคล ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออม หรือในการดำรงชีพในอนาคต
จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง การวางแผนทางการเงินของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน วิจัยเรื ่องนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่อไป 
2. แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปาจรีย์ ปานขาว (2557)ได้กล่าวถึงรายได้ว่า สิ่งแรกที่จะกระทำเมื่อมีรายได้เข้ามา คือ การแบ่งเงินไว้สำหรับออม 
โดยจะมีการแยกบัญชีเป็นบัญชีหลักและบัญชีรอง ไว้สำหรับการเก็บเงิน โดยมีเทคนิคในการเก็บคือ รายได้ – เงินออม = 
ค่าใช้จ่าย รายได้ที่หักเงินออมแล้วที่เหลือคือ ค่าใช้จ่าย สำหรับนำมาใช้จ่าย โดยการแยกเป็นบัญชีที่ไม่มีการทำบัตร
เอทีเอ็ม เพื่อลดโอกาสการที่จะถอนเงินออกมาใช้ เมื่อทำเช่นนี้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยก็จะส่งผลให้มีเงินออมมากขึ้นเรื่อย ๆ
และยังสามารถออมเงินเพิ่มข้ึนได้จากรายได้พิเศษอ่ืนๆ  เช่น เงินโบนัส ค่าคอมมิชชั่น อีกด้วย 



 
 

นคร ศิริอนันต์เจริญ (2557) กล่าวเรื่องการออมไว้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการออมเงินของบุคคล คือ 
เงินออม ที่จะเป็นตัวกำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เช่นมีวัตถุประสงค์ว่า จะต้องมีบ้านเป็นของตนเอง        
ในอนาคต เงินออมจะเป็นปัจจัยที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ และยังเป็นปัจจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหา       
ทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงไว้อีกด้วย ดังนั้น การออมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของบุคคล
นั้นสำเร็จและควรมีการออมสม่ำเสมอให้เป็นนิสัย 
 สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2550)ได้กล่าวถึง การออม ไว้ว่า การออมคือ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือ
จากการหักจากรายได้แล้ว เรียกว่า เงินออม การออมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลมีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การที่จะ
เพิ่มเงินออมให้มากข้ึนอาจทำได้โดยการทำงานมากขึ้น ใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานประจำเพื่อหารายได้พิเศษ หรือการ
พัฒนา ปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น นอกจากนั้นการลดรายจ่าย การใช้จ่ายเท่าที่
จำเป็น นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นเงินออมได้ เมื่อลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง 
 ชนิด ศุทธยาลัย (2557) ได้กล่าวถึง การออม ไว้ว่า เป็นการเก็บสะสมอำนาจในการใช้จ่ายในปัจจุบัน เพื่อไว้
ตอบสนองความต้องการในอนาคตในการใช้จ่าย การที ่จะออมเงินได้นั ้นต้องมีเป้าหมายในการออม จึงจะประสบ
ความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ ในการออมก็จะแบ่งการออมเป็นระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน 
บางคนออมแบบระยะสั้น หรือบางคนจะมีการออมแบบระยะยาว เช่น บางคนอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองสักหนึ่ง  หลัง 
แต่ไม่มีเงินเพื ่อจะซื ้อในปัจจุบันสิ ่งนี ้ก็คือเป้าหมายสำหรับการออมเงินให้ได้จำนวนเงินที ่มากขึ้ น เพื ่อตอบสนอง          
ความต้องการของตนเองที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  สิ่งนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นการออมระยะยาว ส่วนการออมระยะสั้น อาจจะเป็น
การเก็บเงินเพื่อต้องการตอบสนองหรือซื้อสินค้าราคาแพง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็น
การออมระยะสั้นหรือระยะยาว สุดท้ายแล้วหากมีการออมเกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตมีความสุข หากเกษียณไปก็จะมีเงินออมไว้
สำหรับใช้จ่ายได้ตามต้องการ  
 ศุภวรรณ มณีพันธุ์วงศ์ (2552, หน้า 9)ได้กล่าวว่า การออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินจากรายได้ ส่วนที่ไม่มีการ
นำไปใช้จ่ายเพื ่อการอุปโภคหรือบริโภค หรือเป็นรายได้ส่วนที ่เหลือจากการใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันมี
วัตถุประสงค์ในการเก็บเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต อาจจะมีการนำไปฝากธนาคาร การนำไปซื้อหลักทรัพย์ หรืออาจจะเก็บไว้
ในรูปของเงินสด หรืออาจจะนำไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าก็ได้ส่วนรูปแบบของการออมจะมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น
การออมในรูปของสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีการเพิ่มข้ึนในอนาคต ผลตอบแทน
โดยส่วนใหญ่จะดีอาจจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และเกิดความมั่นคงได้  หากมีการซื้อสินทรัพย์
ชนิดนี้ไว้ หรืออาจจะเป็นการออมในรูปของทรัพย์สินแบบอัญมณี ทองคำ สิ่งเหล่านี้มีมูลค่าในอนาคตได้เช่นกัน ส่วนการ
ออมในรูปทรัพย์สินทางการเงิน จะสื่อถึงการเปลี่ยนจากเงินสดเป็นการออมในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเงินไปฝากกับ
สถาบันทางการเงิน จะดีกว่าการถือเงินสดไว้ในมือแต่ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนจะรับได้ 
 คำว่า สถาบันการออม มักจะมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีบทบาทในการระดมเงินทุนไป
จัดสรรให้เป็นระบบในระบบเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากที ่เก็บสะสมทรัพย์ซึ ่งมีความเสี ่ยงที ่เหมาะสมกับ
ผลตอบแทน สามารถถอนคืนได้เมื่อยามจำเป็น เช่น เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, สลากออมสิน, สลาก ธกส.    
รวมไปถึงการซื้อธนบัตรอีกด้วย 



 
 

 จาคินี เรืองธรรมศักดิ์ (2555) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านการออม ไว้ว่า เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจในการกำหนดตัวแปร
ของการออมแต่ละบุคคล อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของครอบครัว 
รสนิยม วัตถุประสงค์ของการออม จำนวนเงินในการออม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับการกำหนดปัจจัย        
ส่วนบุคคลทั้งสิ้น  
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2552) ได้อธิบายถึงความหมายของ พฤติกรรม ไว้ว่า เป็นการกระทำที่แสดงออกให้เห็น
ในลักษณะต่างๆ อย่างชัดเจน ธรรมชาติจะเป็นตัวสร้างให้เกิดพฤติกรรม มีแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อาจจะ
พิจารณาได้จากสภาวะทางจิต สติ หรือร่างกายที่มีการแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นโดยการเคลื่อนไหว มีอิริยาบถที่แสดง
ออกมา   และมีอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแสดงอีกด้วย มีการควบคุมสั่งการพฤติกรรมที่แสดงด้วยสมอง
สะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณของมนุษย์ 
 ณัฐพร ศิริกุล (2554)ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรม ไว้ว่า เป็นการกระทำ ปฏิบัติ กิจกรรมที่แสดงออกมา       
ให้เห็นผ่านการคิดพิจารณาแล้วสามารถวัดหรือตรวจสอบพฤติกรรมได้โดยรู้ตัว พฤติกรรมได้แบ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก 
ที ่สามารถมองเห็นได้เห็นการเคลื ่อนไหวไปตามทิศทางต่างๆ โดยมีการสั ่งการจากสมองก่อนมีการแสดงออกมา           
และพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่แสดงก็นับว่าเป็นพฤติกรรม
ภายใน เพราะบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนๆ นั้น รู้สึกอย่างไรในบางสถานการณ์ 
1.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

Hallman and Rosenbloom (2000) อ้างใน วีรชัย ผ่องศรี, 2559ได้กล่าวถึง การวางแผนทางการเงิน หรือ  
การออม ไว้ว่า การวางแผนทางการเงินเป็นการวางแผนส่วนบุคคล ที่บุคคลจะวางแผนเพื่อการจัดสรรรายได้ ให้สอดคล้อง
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์พื้นฐานที่บุคคลวางไว้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
หลายช่องทาง อาทิเช่น  เงินฝากออมทรัพย์ หุ้น กองทุน ประกันชีวิต เป็นต้น เครื่องมือหรือช่องทางเหล่านี้คือสิ่งสำคัญ
ของการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับบุคคล 

ศิรินุช อินละคร, 2548 ได้กล่าวถึง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไว้ว่า เป็นการคาดการณ์ คาดเดาสิ่งที่      
จะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากข้ันตอนการวางแผนทางการเงิน 
5 ขั้นตอน คือ 

1. การประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง คือ พิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงภาระหนี้สินด้วย 
ก่อนที่จะพิจารณาเงินออมต้องพิจารณาปัจจัยข้างต้นก่อน วิธีการประเมินสถานะทางการเงินอาจจะมีการจัดทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย หรือเป็นการจัดสรรการเงินส่วนบุคคล นั่นเอง 

2. การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน คือ ขั้นตอนที่สำคัญอันดับแรก ๆ สำหรับการวางแผนทางการเงินของบุคคล 
เพราะนอกจากบุคคลจะมีการวางแผนทางการเงิน มีวัตถุประสงค์ หรือมีเป้าหมายที่วางไว้ตามที่ต้องการแล้วยังต้องมีการ
จัดสรรสถานะทางการเงินของบุคคลให้เหมาะสมอีกด้วยจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3. การกำหนดทางเลือกที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการเงินตามที่กำหนดไว้หรือวางแผน
ไว้อย่างเหมาะสม สามารถพิจารณาได้จากสถานะทางการเงินของบุคคลที่มีการวางแผนไว้ในแต่ละเดือน อาจจะมีการ



 
 

ควบคุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลง รวมไปถึงเป้าหมายการลงทุนสำหรับอนาคตด้วย และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป
กับการลงทุนคือ ต้องพิจารณาด้านความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่จะได้รับอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการ
ประเมินทางเลือกการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

4. การสร้างและปฏิบัติตามแผนทางการเงินที ่วางไว้ คือ การระบุวิธีการปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์         
หรือเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้ หลังจากที่มีการวางแผน มีขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้ว แต่ถ้าหากไมม่ี
การเดินตามแผนที่วางไว้ก็ไม่ส่งผลให้บรรลุการวางแผนทางการเงินได้ เพราะฉะนั้นหากมีการวางแผนไว้ก็ควรเดินตามแผน
จึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. การติดตามผลที่ปฏิบัติตามแผน คือ การพิจารณาว่าแผนที่บุคคลวางไว้นั้นเหมาะสมหรือไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามได้หรือไม่ จึงจะบ่งบอกได้ว่าการวางแผนทางการเงินนั้นเหมาะสม หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ อาจจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนที่วางไว้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินคือ เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบุคคลอีกด้วย อาทิเช่น ความก้าวหน้า        
ในอาชีพของบุคคลจะเป็นตัวกำหนดว่า บุคคลที่มีรายได้สูงขึ้นอาจจะมีการออมเพิ่มข้ึน หรือสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำบุคคล
มีรายได้ลดลง อาจจะทำให้มีการออมลดลง ซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่สามารถกระทำได้  
คือ การคิดทบทวน ปรับปรุง การวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับสถานะทางการเ งินอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้       
การวางแผนทางการเงินเหมาะสมและสามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ และมีเงินออมในที่สุด 
 สุขใจ น้ำผุด,2545 อ้างใน พนมพล สุขวัฒน์ทรัพย์, 2558 กล่าวว่า การวางแผนบริหารเงินส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) และวิถีการดำเนินชีวิตของตัวบุคคล (Life 
Style) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อตัวบุคคลทั้งสิ้น โดยกล่าวว่า การที่ผู้มีอาชีพสูงขึ้นย่อมจะมีชีวิตที่
หรูหรา สะดวกสบายกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และจะมีการวางแผนเป้าหมายทางการเงินที่สูงกว่าไวด้้วย แต่คนทุกคนไม่ว่าจะมี
รายได้มากหรือน้อยก็ควรมีการวางแผนทางการเงินของตนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของชีวิตให้เหมาะสม
กับตนเองจัดสรรเงินไว้ใช้สำหรับอนาคต และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จ 
 ด้านรายได้ 

สุขใจ น้ำผุด, 2545 อ้างถึงใน พนมพล สุขวัฒนทรัพย์, 2558 กล่าวไว้ว่าการบริหารการเงินบุคคลมีองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับหลายสิ ่งอย่างเช่นอาชีพ  (Career Choice) รายได้ (Income) และวิธีการดำเนินชีวิต      
ของบุคคล (Life Style) เป็นต้นโดยการเลือกอาชีพรายได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคล 
(Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดีมีรายได้ (Income) สูงก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและสบายมากกว่าผู้มีรายได้น้อย   
และยอมที ่จะสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินของตนให้สูงกว่าได้ด้วยแต่ทุกคนไม่ว ่าจะมีระดับรายได้และ           
ความเป็นอยู่ในระดับใดก็ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน  (Financial Goals) ของตนไว้ซึ่งการตั้งเป้าหมายนี้    
ให้กำหนดในระดับที่เหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทำได้และจะสามารถบรรลุผลความสำเร็จที่หวัง 

Hallman and Rosenbloom (2000) อ้างใน วีรชัย ผ่องศรี, 2559 กล่าวว่า การวางแผนทางการเงิน หมายถึง  
การวางแผนส่วนบุคคลในการจัดสรรรายได้ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานทางการเงิน        



 
 

ของแต่ละบุคคล เครื่องมือทางการเงินมีหลายช่องทาง เช่น เงินฝาก หุ้น หุ้นกู้ กองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ  นับว่าเป็น       
สิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสม 

ด้านค่าใช้จ่าย 
ศิรินุช อินละคร, 2548 กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสามารถช่วยให้มีการคาดเดา คาดการณ์ที่

เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการวางแผนที่รองรับไว้ในขั้นตอนการวางแผนการเงิน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.การประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง พิจารณาได้จากรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ ภาระหนี้สิน รวมไปถึง

การออมด้วย วิธีการประเมินสถานทางการเงิน จะเป็นการจัดทำรายรับรายจ่าย หรือการจัดสรรเงินส่วนบุคคล 
2.การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นแรกในการวางแผนทางการเงินของตัวบุคคล 

เพราะนอกจากบุคคลจะมีเป้าหมายทางการเงินแล้ว สามาถนำไปเป็นแนวทางที่ต้ องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวบุคคล
กำหนดและวางแผนไว้ตามที่ต้องการ เช่น มีการวางแผนไว้ว่าจะมีการออมเงินเป็นรายวัน รายเดือน รายปี เป็นต้น 
นอกจากนี้เป้าหมายทางการเงินต้องเหมาะสมกับสถานะทางการเงินบุคคลอีกด้วย 

3.การกำหนดทางเลือกที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ พิจารณาจากทางเลือกที่เหมาะสม 
พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น การควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละเดือนของแต่ละบุคคล และสภาวะ          
ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงการวางแผนสำหรับการลงทุนเพื่ออนาคต นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความด้านความ
เสี่ยงของทางเลือกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก  

4.การสร้างและปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่วางไว้ เป็นการระบุวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ทางการเงินที่ต้องการ เมื่อได้กำหนดแผนการเงินและขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ หากมีการวางแผนไว้
อย่างดีแต่ไม่มีการปฏิบัติตามแผนก็จะไม่บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ 

5.การติดตามผลที่ปฏิบัติตามแผน จะพิจารณาว่าแผนที่วางทางการเงินนั้นจะเหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบัตไิด้
จริงหรือไม่ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินใหม่  นอกจากนี้ยั งขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม รวมไปถึงสถานะทางการเงินของตัวบุคคลอีกด้วย เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ทำให้บุคคลมีรายได้สูงขึ้น 
หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือดีขึ้น ก็เป็นตัวกำหนดให้รายได้ลดลงได้อีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็น
ผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นด้วย ดังนั้น ควรมีการทบทวน ปรับปรุงการวางแผนทางการเงิน        
อยู่สม่ำเสมอ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ คือ ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติงานจริงในปี        
พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 15,110 คน 
การสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่
กระจัดกระจายหรือรวมกลุ่มอยู่แล้วตามธรรมชาติ ลักษณะภาพรวมภายในกลุ่มคล้ายคลึงกันแต่ระหว่างกลุ่มมีความ
แตกต่างกัน โดย จำแนกข้าราชการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร แล้วสุ่มอย่างมี
ระบบภายในกลุ่ม 



 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การวางแผนทางการเงินของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์มาแล้ว จึงนำข้อมูลมาทำการประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)และค่าความถี่ (Frequency)กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้นยศและ   ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการออมเงิน, ช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และระยะเวลาในการออม 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตาม เพศ สถานภาพ และ    
ชั้นยศ ใช้การวิเคราะห์สถิติการทดสอบ t – test 
 2.2 การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
และพฤติกรรมการออมเงิน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. ชั้นยศ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน 

1. วัตถุประสงค์ของการออม 

2. ช่องทางการออมนอกจากกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

3. ระยะเวลาในการออม 

การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย 

1.  ด้านรายได ้

2.  ด้านค่าใช้จา่ย 

3.  ด้านการออม 

 



 
 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที ่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรง      
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ว่าแบบสอบถามใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างแรกที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 
30 คน เพื่อทำการตรวจสอบคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าความเชื่อมั่นของการวางแผนทางการเงิน
ของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้านรายได้ เท่ากับ 0.894 ด้านค่าใช้จ่าย เท่ากับ 0.792 และด้านการออม 
เท่ากับ 0.821 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ว ิจัยดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google forms) และส่งผ่านสังคม
ออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน ที่เป็นข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้
นำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS เพือ่หาค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ  (Percentage), 
ค่าความถี่ (Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean) และการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สถิติแบบทดสอบ t – test สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบ  เป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD   
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื ่อง การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการ        
กองทัพไทย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1.ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย            
ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการออม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านรายได้อยู่ในระดับน้อย  

 2.ผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั ้นยศ และจำแนกตามพฤติกรรมการออม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการออม          
ช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และระยะเวลาในการออม สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มี เพศ อายุสถานภาพ และวัตถุประสงค์ของการออม ต่างกัน ทำให้
การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ไม่ต่างกัน 

 2.2 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีชั้นยศระดับการศึกษา ช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ และระยะเวลาในการออม ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 



 
 

 1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
สำคัญปานกลาง 

  1.1 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ด้านรายได้        
ในระดับน้อย โดยข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนมากเชื่อว่า วางแผนทางการเงินด้านรายได้ ถือว่าเป็นปัจจัย
สำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ยังมีการวางแผนทางการเงินได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุขใจ น้ำผุด , 
2545 อ้างถึงใน พนมพล สุขวัฒนทรัพย์ , 2558 กล่าวไว้ว่า กล่าวไว้ว่าการบริหารการเงินบุคคลมีองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับหลายสิ่ง อย่างเช่น อาชีพ (Career Choice)รายได้ (Income) และวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคล
(Life Style) เป็นต้นโดยการเลือกอาชีพรายได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคล (Life Style)  
ผู้ที่มีอาชีพดีมีรายได้ (Income)  สูงก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและสบายมากกว่าผู้มีรายได้น้อยและยอมที่จะ
สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินของตนให้สูงกว่าได้ด้วยแต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้และความเป็นอยู่ในระดับใดก็
ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนไว้ซึ ่งการตั้งเป้าหมายนี้ให้กำหนดในระดับที่
เหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทำได้และจะสามารถบรรลุผลความสำเร็จที่หวัง  

  1.2 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ด้านค่าใช้จ่าย         
ในระดับปานกลาง โดยข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนมากเชื่อว่าการวางแผนการการเงินเร่ืองค่าใช้จ่าย สำคัญ
เพราะในแต่ละวัน แต่ละเดือนต้องใช้จ่ายในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พูนทรัพย์ รามนัฏ , 2526 อ้างใน 
พนมพล สุขวัฒนทรัพย์, 2558  กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไว้ว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก
รายได้ของแต่ละบุคคล โดยมีการถูกนำไปวางแผนเพื่อการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหรือการดำรงชีพ ได้แก่ 
ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และใช้จ่ายสำหรับความสะดวกสบายในชีวิต ขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นหรือความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญ  

   1.3 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ด้านการออม    
ในระดับปานกลาง โดยข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนมากเชื่อว่า เงินออมเป็นเป้าหมายสำคัญ  เพราะถ้าเก็บ
เงินออมได้เยอะก็จะมีเงินสำรองเพื่อจะซื้อของในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นคร ศิริอนันต์เจริญ (2557) 
กล่าวไว้ว่า เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทําให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกําหนดไว้ ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น กําหนดเป้าหมาย     
ไว้ว่า จะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริ งขึ้นมาได้ 
นอกจากนี้เงินออม ยังใช้สําหรับแก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อนทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย 
ดังนั้นบุคคลจึง ควรมีการออม อย่างสม่ำเสมอในชีวิต  

 2. ผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และชั้นยศ สามารถสรุป ดังนี้ 
  2.1ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีเพศ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน โดยภาพรวม  ไม่
ต่างกันผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีเพศ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินเหมือนกนั 
คล้ายกัน โดยมีเพศ ต่างกัน ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชาย



 
 

และเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและการวางแผนทางการเงินก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิง
อาจจะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา  แสนแก้ (2555) กล่าวไว้ว่า  การ
เปรียบเทียบพฤติการณ์การออมระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย
ศึกษารูปแบบและอัตราการออมเชิงเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดความต้องการการออมระหว่างนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง เป้าหมายในการออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเช่นเดียวกันกับนักศึกษาชายส่วนรูปแบบในการออมนั้น
นักศึกษาชายร้อยละ 54 เลือกที่จะเก็บไว้ส่วนตัวนักศึกษาหญิงร้อยละ 56 ก็เลือกที่จะเก็บไว้ส่วนตัวเช่นกันสรุปผล
การศึกษาพบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติที่เหมือนกันในเร่ืองของปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการออม  

 2.2 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีอายุ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน โดยภาพรวม           
ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีอายุ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน
เหมือนกัน คล้ายกัน โดยมีอายุ ต่างกัน ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วยช่วงอายุที่ต่างกัน 
สะท้อนถึงแต่ละวัยในการวางแผนทางการเงินที่มีความคิด ประสบการณ์ การวางแผนและเป้าหมาย ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชารวี บุตรบำรุง (2555) กล่าวไว้ว่า  จากการศึกษาวิจัย พบว่า ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 
30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายได้ไม่ต่างจากรายจ่ายมากนัก และรายได้กับรายจ่ายเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ 
ทำให้มีการออมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุได้น้อย หรือบางช่วงเวลาไม่มีการออมเงินเลย คือ มีรายได้เข้ามาก็ต้องใช้
จ่ายออกไป ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่จะจ่ายเก่ียวกับค่าอาหารและค่าเครื่องใช้  
  2.3 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม    
ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน
เหมือนกัน คล้ายกัน โดยมีสถานภาพ ต่างกัน ไม่สามารถบ่งชี้ถึงการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วยช่วงอายุ    
ที่ต่างกัน สะท้อนถึงแต่ละวัยในการวางแผนทางการเงินที่มีความคิด ประสบการณ์ การวางแผนและเป้าหมายที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยขอ พิกุล ปัญญา (2554) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ ผลการศึกษาจากการวิจัย การออมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพ เพราะจากที่วิจัย 4 
ตัวแปรได้แก่ สถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หม้าย/แยกทาง เพราะผลการศึกษาพฤติกรรมการออมพบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
การตลาดออม เงินน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน  

 2.4 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน  โดย
ภาพรวม ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ทำให้การ
วางแผนทางการเงินต่างกัน โดยมีระดับการศึกษา ต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วย
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน สะท้อนถึงแต่ละระดับในการวางแผนทางการเงินที่มีความคิด ประสบการณ์ การวางแผนและ
เป้าหมาย ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎี ยวิคิม (2555) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการออม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย รามคำแหง กรณีศึกษาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการ
ออม ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาพฤติกรรมออมของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเพื่อเสนอแนวทางในการรณรงค์การออมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 186 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล



 
 

ในด้าน อายุ สถานะ และระดับการศึกษา มีผลต่อการทัศนคติในการออมของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่ต่างกัน คุณลักษณะ ส่วนบุคคลในด้านอายุ และสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมในการออมบุคลากรคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 2.5 ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีชั้นยศ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม 
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีชั้นยศ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินต่างกัน 
โดยมีชั้นยศ ต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการวางแผนทางการเงินที่ต่างกัน อาจเนื่องด้วยชั้นยศที่ต่างกัน สะท้อนถึงการวางแผน
ทางการเงินที่มีความคิด ประสบการณ์ การวางแผนและเป้าหมาย ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ธำรงศักดิ์ ดีมงคล (2545)  กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของการออมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยวิธี
สมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ คือระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา 
เวลารับราชการ ขนาดของครัวเรือน รายได้ และทรัพย์สินที่มี พบว่า ข้าราชการที่มีรายได้มาก ระดับชั้นยศ และวุฒิ
การศึกษา และระดับชั้นยศต่ำ นอกจากนั้น ครอบครัวที่มีจำนวนผู้พึ่งพิงมากจะทำให้มีการออมน้อยลงด้วย และข้าราชการ
ส่วนใหญ่นิยมออมทรัพย์ด้วย การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเก็บเป็นเงินสด ข้าราชการส่วนใหญ่
มีจุดมุ่งหมายของการออมเพื่อไว้ใช้จ่าย เจ็บป่วย หรือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน  

  2.6พฤติกรรมการออมเงิน ด้านวัตถุประสงค์ของการออมไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินของข้าราชการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พฤติกรรมการออมเงิน ด้านวัตถุประสงค์ไม่มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเพราะข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการออม ในระดับมาก 
ในเรื่องของวัตถุประสงค์การออมเพื่อยามเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐานียา กัมพลาวลี ( 2552) กล่าวไว้ว่า 
วัตถุประสงค์   การออมของข้าราชการส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินและใช้จ่ายยามชรา ทำให้วัตถุประสงค์ไม่มีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินอาจจะเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการ 

   2.7 พฤติกรรมการออมเงิน ด้านช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างกัน การ
วางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าข้าราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทยให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในระดับมาก ในเรื่อง
ของ การฝากเงินประเภทออมทรัพย์/เงินฝากประจำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัญญารัตน์ วงศ์ชมภู หรือ อนงค์นุช 
เทียนทอง (2554) กล่าวไว้ว่า กลุ่มข้าราชการเลือกที่จะออมเงินในรูปแบบฝากออมทรัพย์ มากกว่ารูปแบบอื่น เนื่องจากมี
การยอมรับความเสี่ยงได้น้อย มีรายได้น้อยจึงทำให้มีการเก็บออมได้น้อย  

 2.8 พฤติกรรมการออมเงิน ด้านระยะเวลาในการออม ต่างกัน การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้าน
ระยะเวลาในการออม ในระดับมาก ในเรื่องของการออมช่วง 5 – 10 ปี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุสาห์ แช่มสุวรรณ 
(2542) กล่าวไว้ว่า การออมกับช่วงเวลามีทิศทางตรงกันข้ามกัน จึงส่งผลให้การออมมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 
ดังนั้น พฤติกรรมการออมด้านระยะเวลาจึงมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  

 



 
 

ข้อเสนอแนะการนำไปใช ้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับข้าราชการ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีเพศ 
ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ไม่ต่างกัน ดังนั้น องค์กร จึงไม่ควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศ
ของข้าราชการ เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศ
และการวางแผนทางการเงินก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิงอาจจะมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีอายุ 
ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ไม่ต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านอายุ
ของข้าราชการ เพราะอาจเนื่องจากข้าราชการ มีชั้นยศเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าเรื่องอายุ จึงส่งผลให้การวางแผนทาง
การเงินไม่ต่างกัน 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย         
ที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ไม่ต่างกันดังนั้น องค์กร จึงไม่ควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสถานภาพของข้าราชการ เพราะอาจเนื่องด้วยข้าราชการไม่มีความรู้ที่กว้างขวา งสำหรับการออมมากพอ        
จึงส่งผลให้การวางแผนทางการเงินที่ไม่แตกต่างกัน 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ต่างกันดังนั้น การศึกษาที่ ต่างกัน ทำให้มีวิธีคิด 
ทัศนคติ การดำรงชีวิตประจำวัน แตกต่างกันออกไปด้วย การศึกษาสูงขึ้นจะตระหนักในรายได้มากขึ้นทำให้มีความคิด
รอบคอบในการใช้จ่ายและการออม ส่วนข้าราชการที่มีการศึกษาลดลงมาอาจจะมีวิธีคิดที่ต่างจากข้าราชการที่มีการศึกษา
สูง จึงส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงินที่ต่างกันในด้านระดับการศึกษา 

5. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านชั้นยศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีชั้นยศ 
ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงินโดยภาพรวม ต่างกัน ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าข้าราชการที่มีชั้นยศที่สูงจะมีรายได้ที่สูง
จึงมีการออมมากกว่าข้าราชการที่มียศระดับที่ต่ำลงมา เพราะชั้นยศจะบ่งบอกถึงรายได้ ส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงิน
ที่ต่างกัน 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน 

1. ด้านวัตถุประสงค์ของการออม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการออมด้านวัตถุประสงค์ของการ
ออม ต่างกันทำให้การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่ต่างกัน ดังนั้นเหตุที่วัตถุประสงค์
ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินอาจจะมาจากที่ข้าราชการเห็นว่ามีการหักเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     
ในทุกเดือน และมีเงินยามเกษียณอยู่แล้วจึงทำให้วัตถุประสงค์ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเท่าไรนัก 

2. ด้านช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม
การออมด้านด้านช่องทางการออมนอกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน     



 
 

ของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ต่างกัน ดังนั ้นช่องทางการวางแผน มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน            
ของข้าราชการ เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่มีการออมเงินกับเงินฝากประเภทออมทรัพย์อาจจะเนื่องด้วยการยอมรับ
ความเสี่ยงได้น้อยและขาดความรู้ ในการจะออมเงินในวิธีอื ่นๆ จึงทำให้ด้านช่องทาง มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน        
ของข้าราชการ 

3. ระยะเวลาในการออม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการออมด้านระยะเวลาในการออม ต่างกัน 
ทำให้การวางแผนทางการเงินของข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ต่างกัน ดังนั้นระยะเวลามีผลกับพฤติกรรม        
การออม เนื่องจากการที่มีชั้นยศสูงขึ้นทำให้ข้าราชการ มีรายได้เพิ่ มขึ้นส่งผลให้มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้นและ       
มีเงินออมไว้ใช้มากข้ึนนั่นเอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื ่นๆ เพิ ่มขึ ้นด้วย ที ่อาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของข้าราชการ 
กองบัญชาการกองทัพไทยเช่น ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน ปัจจัยด้านจำนวนเงินในการออม เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับ
ใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมให้ข้าราชการหันมาเห็นประโยชน์ของการออมเงินมากข้ึน 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาข้าราชการ สังกัดกลาโหม, ข้าราชการ 
กองทัพบก, ข้าราชการ กองทัพเรือ และข้าราชการ กองทัพอากาศ เป็นต้น เพื ่อให้ทราบความคิดเห็นทัศนคติ              
ของข้าราชการที่มีความหลากหลายมากข้ึน อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสังกัด 
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