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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนจังหวัดปทุมธานี(2)เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวดัปทมุธานี

จ าแนกตามปัจจัยทางประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี จ านวน 409 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนจังหวัดปทุมธานี มีปัจจัยประชากรด้านเพศ  ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกัน และ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ที่มีปัจจัยประชากร ด้านอายุต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานีไม่ต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : การวางแผนทางการเงิน;ประชาชนจังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to (1) for  study the personal financial planning of 

the people in Pathum Thani (2)for study the classified by demographic factors of personal 
financial planning of the people in Pathum Thani  

The sample of this research was 409 people.by using questionnaires as a tool for 
data collection the statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-Way ANOVA. If differences were 
found, they would be compared in pairs. By means of LSD and multiple regression statistics  

The hypothesis test found that People of Pathum Thani there are personal factors, 
Gender Education, Occupations and Monthly incomes were level different, makes to 
personal financial planning different,and the people of Pathum Thani  with personal factors 
Age is different ,  making personal financial planning of the people of Pathum Thani  no 
different 

 
KEYWORD :  financial  planning ; people in Pathum Thani Province 
 
บทน า 

สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง เร่ิมต้นจาก
การมีผู้ติดเชื้อในประเทศจีน และแพร่กระจายไปทั่วโลก อันส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงส่งผลกระทบกับทั่วโลก ซ่ึงจะท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังเลวร้ายที่สุดอีกคร้ังนึง  วิกฤตคร้ังน้ีอาจ
ส่งผลให้การก่อหน้ีสูงขึ้น  และเลวร้ายลงไปอีก ส าหรับผลกระทบในประเทศไทย การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 กระทบไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง ทั้งการ
ยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ลามไปถึงการชะลอการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก อันส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุน นอกจากน้ียังรวมไปถึง 
การที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ (เช่นต้องซ้ือหน้ากากหรือเจลล้างมือ) รวมไป
ถึง การที่คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้านจนท าให้ขาดรายได้ จนถึงการเกิดความเครียดและปัญหาทาง
สุขภาพจิตตามมา นอกจากน้ี ในภาคการเงินเองการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ส่งผลต่อการตกลงใน
ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึงการที่อีกหลายประเทศเลือกที่จะท าการ “ปิดประเทศ” อันท าให้เกิดการถดถอย
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ดังน้ันจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เศรษฐกิจโลกของเราก าลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ 
(Global Economic Crisis) ซ่ึงมีที่มาจาก วิกฤตสุขภาพ (Global Health Crisis) เป็นส าคัญ  

นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 น้ีจะ
ส่งผลกับครอบครัวผู้ท่ีมีความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) เป็นหลัก โดยเฉพาะคนยากจน 
ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ ซ้ า ร้าย คนยากจนเหล่าน้ียังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้าน
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สาธารณสุขได้เท่ากับคนที่มีฐานะ ทั้งการหาซื้อหน้ากากอนามัย การหาซื้อเจลล้างมือ รวมไปถึงแม้กระทั่ง
การเข้าถึงบริการของการตรวจโรค และอาจจะส่งผลต่อการเสียชีวิตตามมาได้ เน่ืองจากผลกระทบน้ีมัน
เกิดขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ในเชิงสังคม และผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ า วันของ
ประชาชนส่วนใหญ่  เพราะมีส่วนเก่ียวข้องกับการท างาน รายได้ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันจึง
เกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะท าอย่างไรเพื่อให้มีเงินส ารองเก็บไว้ส าหรับอนาคตหรือสามารถจับจ่ายใช้
สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินออมส าหรับทุนการศึกษา
ของบุตรหลาน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยในการออมเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีแผนการลงทุนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายเพื่อสนอง
ความต้องการของบุคคล ซ่ึงเป็นต้นเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินที่มีไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้  

นอกจากน้ันคนส่วนใหญ่ก็มักจะชะล่าใจและม่ันใจมากเกินไปในฐานะและความม่ังคั่งที่ตนเองมีอยู่
ท าให้ไม่สนใจที่จะวางแผนทางการเงิน โดยคิดว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้รวยขึ้น ดังน้ันเม่ือคิดว่า
ตนเองรวยอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าการวางแผนทางการเงิน ท าให้เกิดความประมาทไม่ระมัดระวัง และ
อาจน ามาซ่ึงความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินท าให้ความม่ังคั่งลดลง และอีกหลายคนที่
มองว่า เร่ืองการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากไม่อยากจะนึกถึงและท าตาม แต่ถ้ายิ่งไม่คิดถึง อนาคต
ก็จะยิ่งยุ่งยาก เม่ือเจออุปสรรคก็ตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนจึงเป็นเหมือนแผนที่  ทีจ่ะช่วยน าทางให้บุคคลไปสู่
จุดหมายได้อย่างไม่หลงทาง ดังน้ันถ้ายิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็จะท าให้ถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นเท่าน้ัน  

การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคน และจะยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า เน่ืองจากชีวิตมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ ราคาอาหารและ
สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ ต่อการด ารงชีพมีราคาแพงขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลับลด
ต่ าลง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทางสังคม และการที่วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ท าให้คนเรา
มีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้เงินนานขึ้น จากปัจจัยความไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้ทุกคนต้องหันมา
ให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินมากขึ้น (ก าพล สุทธิพิเชษฐ์, ม.ป.ป.) 2  

การวางแผนทางการเงินที่ดีจัดได้ว่าเป็นเข็มทิศที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ และจะท าให้ทุกคนมี
อิสรภาพทางการเงินได้ เพราะถ้าหากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของคนที่มีสตแิละ
ปัญญา มีเหตุผล รู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกับปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น น่ันจะท าให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายได้อย่างถูกทาง ซ่ึงคนที่มีการวางแผนทาง
การเงินที่ดีก็ย่อมท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตได้ (กาญจนา หงษ์ทอง, 2551)  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวางแผนทางการเงินน้ันจึงเป็นเร่ืองหน่ึงที่ไม่ควรจะ
มองข้าม น่ันจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยตั้งใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี 

2.2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานีจ าแนกตาม

ปัจจัยทางประชากร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง  วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด

ปทุมธานี    ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย  ดังน้ี 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่อายุ  20  

ปีขึ้นไป  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 409 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sample) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 4.1  การวางแผนทางการเงินท าให้ทราบถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง  แล้วสามารถน ามา

วางแผนช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ 

 4.2  การวางแผนทางการเงิน  สามารถเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้จากการออมและการ

วางแผนภาษีได้ 

 4.2  การวางแผนทางการเงินสามารถน ามาวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตได้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Concepts and Theories of Personal Financial 

Planning) 

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (2549) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การค้นหา
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าเก่ียวกับปริมาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของ
เงินทุน และการจัดสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบประกอบการจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางการเงิน  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จากัด (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ไว้ คือ การสร้าง ใช้งาน ปรับปรุง และแก้ไขแผนงานเพื่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิดของแผนเน้นถึง
เป้าหมายนับตั้งแต่จุดแรกเร่ิมของการวางแผนการลงทุน มากกว่าการใช้เคร่ืองมือทางการเงินแบบใดแบบ
หน่ึง หรือมากกว่าน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาการเงินบางปัญหาเท่าน้ัน  

Hallman & Rosenbloom (2000) ได้กล่าวไว้ว่าการวางแผนการเงินน้ันคือการก าหนดเงิน รวมที่
สอดคล้องและน าไปปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมายทางการเงินของแต่ละคน ใจความของ สาระส าคัญน้ีคือการ
ก าหนดการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับการเงินของบุคคลและอยู่ในพื้นฐาน ของเป้าหมายของบุคคลน้ัน 
ๆ ส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือทางการเงินก่อนที่มีส าเร็จลุล่วงไปถึงเป้าหมาย ของการเงินทั้งหมด เช่น การซ้ือ
ประกันต่าง ๆ เงินปันผลจากหุ้น หรือการลงทุน สิ่งเหล่าน้ีจ าเป็น ส าหรับการวางแผนการเงินอย่างมาก และ  

Joehnk & Gitman (2008 อ้างใน ฐานิศร์ สุพัฒน์วัชรานนท์, 2553) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการ
วางแผนการเงินดังน้ี การจัดการสินทรัพย์สภาพ คล่องอ่ืนๆ โดยสินค้าที่เป็นในแบบเงินสดและสินค้าที่มีความ
คล้ายกับเงินสด แต่สามารถเป็นเป็นเงิน สดได้โดยไม่มีการลดมูลค่าจากสิ่งน้ัน ซ่ึงสินทรัพย์จ าพวกน้ัน อาทิ 
เงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน การจัดการเร่ืองของเครดิต เครดิตเป็นสินเชื่อชนิดหน่ึงโยทั่วไปจะเป็น
สินเชื่อในระยะสั้น เพื่อเปิดให้ ผู้คนได้มีเงินจ านวนหน่ึงไปใช้ในยามจ าเป็นหรือให้ได้มากกว่าที่เงินของบุคคล
น้ันมีอยู่การจัดการเร่ือง ของประกันชีวิต ประกันชีวิตน้ันเกิดขึ้นเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า ในขณะเดียวกันการ
เกิดอุบัติเหตุหรือ ภัยอันตรายน้ันสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ทุกเม่ือ และประกันชีวิตยังให้สิทธิ
ประโยชน์ กลับมาเหมือนเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผล รวมทั้งยังช่วยในเร่ืองของลดหย่อนภาษี 

ศิรินุช อินละคร (2548) ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไว้ว่า เป็นกระบวน
การในการจัดการกับเงินของบุคคล เพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  

กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การจัดท างบการเงินส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพ
ทางการเงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความม่ังคั่ง ใช้บอกว่าบุคคลอยู่ ณ 
ที่ใดในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้บอกว่าก าลังจะไปที่ใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการเดินทางปกติทั่วไปที่ต้องรู้ 
เป้าหมายหรือจุดหมายที่ก าลังจะไป ในที่  น้ีหมายถึง "เป้าหมายชีวิต" โดย "เป้าหมายในชีวิต" หมายถึง 
สภาพหรือเหตุการณ์ที่บุคคลต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตในอนาคต เช่น อยากเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินใช้
พอเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี ลูกๆ จบการศึกษาดี มีงานท า มีครอบครัวที่ดี มีทรัพย์สมบัติตกทอด
ให้กับลูกหลาน เป็นต้น ซ่ึงคนส่วนใหญ่มักจะมีความฝันอยากบรรลุเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆ อย่างน้ี แม้ว่า
รายละเอียดของวิธีการไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน เช่น บางคนใช้วิธีท าธุรกิจ บางคนใช้
วิธีการทางานเป็นพนักงานมืออาชีพในองค์กร เป็นต้น  

กาญจนา หงษ์ทอง (2551) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะเป็นตัวก าหนดทิศทาง 
และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ หากบุคคลใดเร่ิมต้น
ทาการวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย และสม่ าเสมอแล้ว บุคคลน้ันก็จะเข้าใกล้ความมี
อิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้น  
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ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553)  ได้กล่าวถึง  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  การจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ซ่ึงอาจ
เปรียบเทียบได้กับการวางแผนการเดินทาง  โดยจะต้องมีการส ารวจเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  และ
สถานะทางการในปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
เช่น  เดียวกับการวางแผนการเดินทางซ่ึงจะต้องมีการส ารวจจุดเร่ิมต้นและจุดหมายปลายทาง  เพื่อที่จะ
สามารถก าหนดเส้นทางที่เหมาะสม 

ปัจจัยด้านประชากร  

 พูนทรัพย์ รามนัฎ (2526) กล่าวว่า แนวคิดด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเกิดขึ้นจาก

รายได้ที่บุคคลได้มา ถูกน าไปวางแผนเพื่อการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ได้แก่ อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค นอกจากน้ันเป็นการจ่ายเพื่อความสะดวกสบายซ่ึงมักขึ้นอยู่กับ

ความจ าเป็นและความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญ  

สุขใจ น้าผุด (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเงินบุคคล มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับหลายสิ่งเป็นต้นว่า อาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) และวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล 
(Life Style) ฯลฯ โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
หรูหราและสะดวกสบายได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย และเช่นเดียวกันเขาก็ย่อมที่จะสามารถก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงิน (Financial Goals) ของตนให้สูงกว่าได้ด้วย   แต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้และความเป็นอยู่
อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนไว้ ซ่ึงการตั้งเป้าหมายน้ี
ให้ก าหนดในระดับที่เหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถท าได้ และจะบรรลุผลส าเร็จตามท่ีวางไว้ การก าหนด
เป้าหมายทางการเงินน้ันควรมีการก าหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว   กล่าวคือถ้าหวังจะให้ตนเอง
และครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ควรจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น (Short – 
Term Financial Planning) ไว้ แต่ถ้ามุ่งหวังจะให้ครอบครัวมีรากฐานที่ม่ันคงและตนเองมีความสุขสบายใน
บั้นปลายของชีวิตก็ต้องเตรียมการวางแผนการเงินระยะยาว (Long – Term Financial Planning) ไว้ด้วย 
ในการวางแผนทางการเงินที่ดีน้ัน ผู้วางแผนควรมีความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จักน า
เคร่ืองมือต่าง ๆในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การ
วางแผนดังกล่าวถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น  

ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนอกจากจะต้องค านึงถึงช่วงอายุ
ของบุคคลแล้วยังต้องค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆอีกด้วย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึงได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราดอกเบี้ย  
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ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 

หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 

ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซ้ือ

และใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ (เทวินทร์ ขอเหน่ียวกลาง, 2546 อ้างใน สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย , 2550, 

หน้า 11) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก (มพด.) 
โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดท าการส ารวจเร่ือง 
“ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเด็กและวัยรุ่น: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ส ารวจระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จากกลุ่มประชาชนอายุ 15 – 
60 ปี จานวน 1,255 คน จากงานวิจัยสรุปได้ว่า นิสิตนักศึกษาประสบปัญหาด้านการเงิน ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากการไม่วางแผนการเงิน ไม่จัดสรรระบบการเงินให้ดี 

ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ (2552) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ของ  New Gen 
หรือ คนรุ่นใหม่ท่ีมีเงิน กับการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยส ารวจจากตัวอย่างผู้
มีรายได้ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อายุระหว่าง 30 – 49 ปี จ านวนทั้งสิ้น 447 ราย เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ผลวิจัยคร้ังน้ีชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนมีรายได้สูงรุ่นใหม่อายุระหว่าง 30 
– 49 ปี ส่วนใหญ่ค่อนข้าง มีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม มีความระมัดระวังในการใช้เงินที่ต้องเห็นถึง 
“ความจ าเป็นและประโยชน์” ก่อนตัดสินใจ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีพฤติกรรมเก็บออมเงินสดของตนไว้
กับธนาคารมากที่สุด  

สุพานี โสพร (2548) ท าการศึกษาเร่ือง “การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาย ง 
ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์” โดยทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย ง ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง คนงาน คนสวน ช่างทั่วไป 
หรือผู้ให้บริการแรงงานทั่วไปตามแต่ที่หน่วยงานมอบหมาย ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและบางส่วนได้รับ
สวัสดิการให้พักอาศัยในหอพักเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลให้ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การวิจัยคร้ังน้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสน้ี มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการวางแผนทางการเงิน
เพื่อที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 59 ของกลุ่มประชากรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี มีสมาชิกอยู่ร่วมกันในครอบครัวท้ังหมด 3 
คน และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนโดยเฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 
บาท มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด และลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยในอดีตโดยมากเป็นลักษณะการเช่า 
นอกจากน้ียังพบว่า ร้อยละ 47.5 ของผู้ที่พักอาศัยในหอพักสวัสดิการได้พักอาศัยมานานเกินกว่า 10 ปี และ
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการซ้ือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อที่อยู่อาศัยเฉลี่ย
ประมาณ 639,535 บาท โดยร้อยละ 97.0 ใช้วิธีจัดการเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยการกู้เงิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะขอกู้จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยต่อเดือนจะอยู่ในช่วง 31-50% ของรายได้ โดยส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการวางแผนด้านที่อยู่อาศัยประมาณ 1 ปี ด้านอุปสรรคในการวางแผนที่คาดว่าจะพบ
มากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่สูงขึ้น รองลงมาคือ รายได้ไม่เพียงพอ ส าหรับผู้วางแผนเก่ียวกับที่
อยู่อาศัยทั้งหมดมีการออม ซ่ึงส่วนใหญ่จะฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯโดยมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อ
เป็นรายจ่ายในอนาคตของครอบครัวเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนด้านการออมและการกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย มีเพียงส่วนน้อยที่วางแผนด้านการลงทุน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากไม่มีเงินเหลือพอและไม่มีความรู้ในการ
ลงทุน  

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ทาการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะ
กลุ่มวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 512 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยท างานส่วนใหญ่มีวิธีการใช้รายได้
พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจ าเพื่อการใช้จ่าย ในด้านความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจัดทางบประมาณรายรับ – 
รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปี และเม่ือเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือกว่าร้อยละ 89.7 จะนิยม
ฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช้   จ่ายก็มักจะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง เร่ืองวินัยด้านการเงินของบุคคล
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินัยด้านการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายได้ และรายจ่าย พบว่ามีรายได้กับ
รายจ่ายในระดับพอๆ กัน กรณีเม่ือทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นลง ซ่ึงสอดคล้องกันในทุกระดับของรายได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.8 วางแผนเปอร์เซ็นต์การออมอยู่
ในช่วง 6 – 10% ของรายได้ ซ่ึงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้นๆ การเสนอแนะวิธีการจัดการ
การเงินของกลุ่มวัยท างานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแก้ปัญหากรณีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดย
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และการจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือน และมีวินัยในการออม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ตัวแปรอิสระ คือ  ปัจจัยประชากร  
ประกอบด้วย  

1. เพศ  
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา   
4. อาชีพ   
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    
    2.  ตัวแปรตาม คือ วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงประกอบด้วย 

 1.  ช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
2.   วัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
3.  กรอบระยะเวลา 
4.   รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานการวิจัย:  
ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกัน  ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด

ปทุมธานี  แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 

(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้าน

ประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
2.1 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัย

ทางประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.2 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัย

ทางประชากร ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
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สรุปผลการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี 

1. ผลการวิเคราะระดับความคิดเห็นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล  ด้านกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยทางประชากร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี  

2.1  ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน 

2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไม่ต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลกาศึกษาระดับความคิดเห็นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

1.1  ด้านช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของลักษณะประชากรที่วางแผนทางการ
เงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีโดยรวมในระดับปานกลาง  โดยประชากรในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการวางแผนทางการเงินได้เอง โดยไม่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานส ารวจ
ของ(วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2552) ได้ท าการส ารวจพบว่า คนอเมริกาส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้วิตก
กังวล ซ่ึงไม่ม่ันใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง กลัวการลงทุนที่มีความเสี่ยง และนิยมดูแลการเงินให้
ตนเอง รองลงมา จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอิสระ ที่พ่ึงพาตนเองได้ สามารถวางแผนทางการเงินด้วยตนเองได้ ท า
การลงทุนต่าง ๆด้วยตนเอง และกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ คนกลุ่มน้ีจะแสวงหา
ค าแนะน าจากมืออาชีพ เป็นกลุ่มที่ท าการเก็บออมและลงทุนเป็นสัดส่วนสูงเม่ือเทียบกับรายได้ของครอบครัว   
และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ  จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552)  ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้นๆ 
การเสนอแนะวิธีการจัดการการเงินของกลุ่มวัยท างานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแก้ปัญหากรณี
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รองลงมาหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และการ
จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการจัดการ
การเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น รองลงมาต้องมีการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน และมีวินัยในการออม  
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 1.2  ด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของลักษณะประชากรที่วางแผน
ทางการเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในระดับมาก  โดยประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มีภาระหน้ีสินที่มากเกินไป   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิรินุช อินละคร (2548)  กล่าวว่าเพื่อให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลมีภาระหน้ีสินมากเกินไป 
 1.3  ด้านกรอบระยะเวลา ของลักษณะประชากรที่วางแผนทางการเงินของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีในระดับมาก  โดยประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีการลงทุนระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี    เกินไป   ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายทางการเงินอาจก าหนด
ตามระยะเวลา ได้แก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว   

1.4  ด้านรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของลักษณะประชากรที่วางแผนทางการ
เงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในระดับมาก  โดยประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีรูปแบบในการออมเงิน
ไว้ใช้ในอนาคต  เช่น  เพื่อการเกษียณ  อาจอยู่ในรูปเงินฝากธนาคารหรือการลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การจัดท างบการเงินส่วนบุคคล และการ
ตรวจสุขภาพทางการเงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความม่ังคั่ง ใช้บอก
ว่าบุคคลอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้บอกว่าก าลังจะไปที่ใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการเดินทางปกติ
ทั่วไปที่ต้องรู้ เป้าหมายหรือจุดหมายที่ก าลังจะไป  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(กาญจนา หงษ์ทอง, 2551)  
กล่าวว่า  การวางแผนทางการเงินที่ดีจัดได้ว่าเป็นเข็มทิศที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ และจะท าให้ทุกคนมี
อิสรภาพทางการเงินได้ เพราะถ้าหากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของคนที่มีสตแิละ
ปัญญา มีเหตุผล รู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกับปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น น่ันจะท าให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายได้อย่างถูกทาง ซ่ึงคนที่มีการวางแผนทาง
การเงินที่ดีก็ย่อมท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักวิจัยเอแบค
โพลล์ (2552)  สรุปว่า  ประชากรส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม และมีความระมัดระวังใน
การใช้เงินมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบในการออมด้วยการฝากเงินกับธนาคาร และประกอบกับการที่ไม่
มีความเข้าใจในเร่ืองการลงทุนประเภทอ่ืนอย่างเพียงพอ ทาให้ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนใน
รูปแบบอ่ืน  

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามลักษณะของประชากรที่วางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  สามารถ
สรุปได้ดังน้ี 

2.1 ลักษณะประชากรกลุ่มวางแผนทางการเงินของจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศต่างกันท าให้การ
วางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากร
ของจังหวัดปทุมธานีมีเพศที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ซ่ึงเพศที่แตกต่างกันจะเป็นตัว
ก าหนดการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  และสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมล
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สมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากร (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร 
ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซ้ือและใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมี
พฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

2.2  ลักษณะประชากรกลุ่มวางแผนทางการเงินของจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกันท าให้การ
วางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมไม่ต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่
ประชากรของจังหวัดปทุมธานีมีอายุที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ซ่ึงอายุที่แตกต่างกันจะ
เป็นตัวก าหนดการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า ในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลนอกจากจะต้องค านึงถึงช่วงอายุของบุคคลแล้วยังต้องค านึงถึงปจัจยัทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆอีกด้วย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงได้แก่ เงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และ
อัตราดอกเบี้ย  และสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากร 
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความ
ต้องการของซ้ือและใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสาร
แตกต่างกันไปด้วย 

2.3  ลักษณะประชากรกลุ่มวางแผนทางการเงินของจังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาต่างกันท า
ให้การวางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่
ประชากรของจังหวัดปทุมธานีมีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ซ่ึงระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมล
สมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากร (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร 
ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซ้ือและใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมี
พฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

2.4  ลักษณะประชากรกลุ่มวางแผนทางการเงินของจังหวัดปทุมธานีที่มีอาชีพต่างกันท าให้การ
วางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากร
ของจังหวัดปทุมธานีมีอาชีพที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน ซ่ึงอาชีพที่แตกต่างกันจะเป็น
ตัวก าหนดการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุขใจ น้าผุด (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหาร
การเงินบุคคล มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับหลายสิ่งเป็นต้นว่า อาชีพ (Career Choice) 
รายได้ (Income) และวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ฯลฯ โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) 
รายได้ (Income) ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดีมี
รายได้สูงก็ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและสะดวกสบายได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย และเช่นเดียวกัน
เขาก็ย่อมที่จะสามารถก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนให้สูงกว่าได้ด้วย   และ
สอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากร (Demographic 
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Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซ้ือและ
ใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

2.4  ลักษณะประชากรกลุ่มวางแผนทางการเงินของจังหวัดปทุมธานีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอาชีพ
ต่างกันท าให้การวางแผนทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การที่ประชากรของจังหวัดปทุมธานีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกัน 
ซ่ึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
พูนทรัพย์ รามนัฎ (2526) กล่าวว่า แนวคิดด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากรายได้ที่บุคคล
ได้มา ถูกน าไปวางแผนเพื่อการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค นอกจากน้ันเป็นการจ่ายเพื่อความสะดวกสบายซ่ึงมักขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความพึงพอใจ
เป็นสิ่งส าคัญ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุขใจ น้าผุด (2545) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเงินบุคคล มี
องค์ประกอบและความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับหลายสิ่งเป็นต้นว่า อาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) 
และวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ฯลฯ โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ย่อมจะ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและสะดวกสบายได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย และเช่นเดียวกันเขาก็ย่อมที่จะ
สามารถก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนให้สูงกว่าได้ด้วย  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) กล่าววา่ ปัจจัยทางประชากร (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะ
ของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ 
อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซ่ึงล้วนจะมีผลต่อรูปแบบของความต้องการของซ้ือและใช้ที่แตกต่างกันในหลาย ๆ 
ด้านโดยจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการรับวางแผนทางการเงิน   

ปัจจัยประชากร 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  แสดงให้เห็นว่า 
1.  ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน 
2. ลักษณะกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลไม่ต่างกัน 
ดังน้ัน  ผู้ประกอบการที่รับวางแผนทางการเงินต้องให้ความสนใจกับปัจจัยประชากร ด้าน เพศ  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนข้างต้น  เน่ืองจากมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  และไม่
ต้องสนใจปัจจัยประชากรด้านอายุเพราะไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึง “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในจังหวัดปทุมธานี” 

เท่าน้ัน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในพื้นที่อ่ืน ซ่ึงอาจมีความ

แตกต่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง

ในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนต่อไป 
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