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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผนรายจ่าย ดา้นการวางแผนรายได ้ ดา้นการวางแผนเงินออม  ดา้น
การวางแผนการลงทุน  ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน  ดา้นบุคคลท่ีทรงอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูท่ี้มีการวางแผนทางการเงิน ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชายจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30    
มีสถานภาพโสด จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30  มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ ระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 267 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80  มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80   
 ผลการวจิยัพบวา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขกรุงเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น

การวางแผนรายจ่ายและดา้นการวางแผนรายได ้ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการ

ติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน ดา้นการวางแผนเงินออม ดา้นการวางแผนการลงทุนและ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ค าส าคัญ  :  การวางแผนทางการเงิน , ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 The objective of this study the  Personal financial planning of working-force age in Bangkok 
Area. The factors of research include  expenditure planning, income planning, savings planning, 
investment planning, monitoring and improvement of financial planning plans,  influencing personal 
financial planning.  

 The population in this research was the working-force age in the Bangkok area with personal 
financial planning. The sample used in this research amount of 400 people. The questionnaire was 
instrument of this research. Data was analysed by using SPSS for Social Science Research. The statistics 
were percentage , minimum , maximum , mean and standard deviation. 

 The results found that 1) People with financial planning a total of 400 people answered the 
questionnaire. Most are males 238 people representing 59.50%, Aged 20-30 years old  157 people  
representing 39.30%, Single 281 people representing 70.30%, Bachelor's degree 267 people representing 
66.80%, Employees of private companies  187 people  representing 46.80% , Average income per month 
50,001 baht up  83 people representing 20.80%. 

 The results found that 2) Personal financial planning of working-force age in Bangkok Area 
overall is at a moderate level. Considering each side, then that side is the high level expenditure planning  
and income planning respectively, The other side is  moderate level of monitoring and improvement of 
financial planning plans , savings planning, investment planning and influencing personal financial 
planning.  

Keywords : financial planning, population in Bangkok 
 

บทน า 
เม่ือปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการหดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง  อนัเกิดจากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลใหห้ลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยดุชะงกัลง บางธุรกิจตอ้ง
เลิกจา้งพนกังานและปิดกิจการไปในท่ีสุด ผูค้นมากมายตกงานอยา่งกะทนัหนั ไม่มีงาน ไม่มีรายได ้ ไม่มีเงิน
ไวใ้ชจ่้ายในชีวติประจ าวนัและอ่ืน ๆ หลายคนน าเงินเก็บส ารองมาใชใ้นยามฉุกเฉิน และอีกหลายคนไม่มี 
เงินเก็บส ารองท าใหต้อ้งไปกูย้มืจากสถาบนัทางการเงิน หยบิยมืจากคนรู้จกั หรือแยไ่ปกวา่นั้นบางคนไป 
ลกัขโมย จ้ี ชิง ปลน้ ซ ้ าร้ายบางคนอาจคิดสั้นเพราะหาทางออกกบัปัญหาไม่ได ้จากปัญหาท่ีกล่าวมา 
จะไม่เกิดข้ึนเลยหากเราทุกคนรู้จกัการวางแผนทางการเงินท่ีดี  เพียงแค่ศึกษาเรียนรู้ ท าความเขา้ใจเร่ือง 
การวางแผนทางการเงิน  ก็จะท าใหมี้แผนส ารองไวเ้ม่ือยามเกิดปัญหาอุปสรรค การวางแผนทางการเงิน 
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จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน การวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ถือไดว้า่เป็นแนวทาง
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จและส่งผลใหทุ้กคนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน   

ปัจจุบนัวถีิการด าเนินชีวติของประชากรส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
อาชีพ รายได ้และค่าใชจ่้ายต่าง ๆในชีวติประจ าวนั และยิง่มีการใชชี้วติอยูใ่นเมืองใหญ่จะมีค่าใชจ่้าย 
ค่าครองชีพสูง บางคร้ังอาจเกิดปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดปัญหาบางคนแกปั้ญหาดว้ยการ
หยบิยมืจากคนรอบขา้ง บางคนแกปั้ญหาดว้ยการใชเ้งินในอนาคตหรือใชเ้งินจากบตัรเครดิต  เม่ือแกปั้ญหา
ไม่ตรงจุดก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมวนอยูเ่ช่นน้ีไม่ส้ินสุด  ดงันั้นเราตอ้งมาทบทวนและหาวธีิป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ปัญหาเหล่าน้ี  หากไม่มีการวางแผนการเงินจะส่งผลใหมี้ความยากล าบากดา้นการเงินและการด าเนินชีวิต 
ในอนาคต  การวางแผนทางการเงินท่ีดีสามารถท าใหมี้เงินใชจ่้ายอยา่งเพียงพอเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไป
ตามอตัภาพของบุคคลโดยไม่พึ่งพาใคร และยงัเป็นการส ารองเงินไวส้ าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หากมีวางแผน
ทางการเงินเร็วเท่าไหร่ ก็จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายเร็วข้ึนน าไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินอยา่งแทจ้ริง 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร วา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรถูกมองขา้มหรือละเลยไป  
ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
เพื่อใหป้ระชากรไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการวางแผนทางการเงินของสังคมปัจจุบนั   
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บถา้มีการก าหนดแนวทางและเป้าหมายเพื่อใหมี้
ความส าเร็จทางการเงินท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ท าใหเ้กิดความมัน่คงและมัง่คัง่ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานเขต
กรุงเทพมหานคร  มีขอบเขตการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนรายจ่าย  ดา้นวางแผนรายได ้ ดา้นวางแผนเงินออม  ดา้นวางแผน

การลงทุน  ดา้นติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยัคือ ประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565 



4 
 

 
 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1.  สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานเขต
กรุงเทพมหานครได ้
 2.  สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการเงินเพื่อใชใ้นอนาคต ท าใหบุ้คคลสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายส าคญัในดา้นอ่ืน ๆ 
 3.  สามารถน าผลการศึกษาวจิยั  มาเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการท าวจิยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 
 ความรู้พื้นฐานทางประชากรศาสตร์ : เอกสารค าสอน สต 316 ประชากรศาสตร์เขียนและเรียบเรียง
โดย ผศ. ดร.ลคันา วฒันะชีวะกุลสาขาวชิาสถิติมหาวทิยาลยัแม่โจ ้: ประชากรศาสตร์ (Demography) 
หมายถึง การศึกษาเร่ืองประชากรมนุษยท่ี์เก่ียวกบัขนาดโครงสร้าง อาย ุและเพศ การกระจายตวั และการ 
เปล่ียนแปลงประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
1. ดา้นวางแผนรายจ่าย 
2. ดา้นวางแผนรายได ้
3. ดา้นวางแผนเงินออม 
4.  ดา้นวางแผนการลงทุน 
5. ดา้นติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผน
ทางการเงิน 
6.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล 
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 ขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จ  านวนสมาชิกหรือบุคคลทั้งหมดท่ีประกอบข้ึนเป็น
ประชากร ณ พื้นท่ีหน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพื่อทราบขนาดของประชากรในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
 โครงสร้างอายแุละเพศ (Age-sex Structure) หมายถึง จ านวนหรือสัดส่วนของประชากรท่ีจ าแนก
ออกเป็นเพศชายและหญิงและเป็นกลุ่มอายตุ่าง ๆ ในการแสดงใหเ้ห็นโครงสร้างอายแุละเพศ  
 การกระจายตวั (Population Distribution) หมายถึง การท่ีประชากรกระจายกนัอยูอ่าศยัตามพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ อาจแบ่งพื้นท่ีภูมิศาสตร์ออกลกัษณะพื้นท่ีต่าง ๆ 
 การเปล่ียนแปลงประชากร (Population Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงขนาด โครงสร้าง และ
การกระจายตวั ของประชากรในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง การเปล่ียนแปลงประชากรเป็นผลมาจากมีการ
เปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ 3 ประการ คือการเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน  
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ ตลาดทุน (TSI) สถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลน้ีมีความความรวมไปถึงแผนและกระบวนการวางแผน
ทางการเงินในทุกๆดา้น ไดแ้ก่ การวางแผนเงินออมเพื่อวยัเกษียณ  การวางแผนประกนัภยั  การวางแผนภาษี  
และการวางแผนการลงทุน เป็นตน้ ปัจจุบนับุคลากรในแวดวงธุรกิจการเงินมีความสามารถในการใหบ้ริการ
การวางแผนทางการเงินท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกดา้นต่อผูรั้บค าปรึกษา ถือวา่เป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการ
ใหบ้ริการทางการเงินแบบดั้งเดิมท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นหน่ึง ๆ ปรับเปล่ียนมาเป็นมุ่งเนน้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บค าปรึกษามากกวา่ ซ่ึงมีอยูห่ลายดา้นในคราวเดียว (customer focus) เป็นหลกัซ่ึงจะท า
ใหผู้ท่ี้มาขอรับค าปรึกษาเกิดวา่สะดวกสบาย ไม่ยุง่ยาก  กล่าวโดยสรุปการวางแผนทางการเงิน  เป็นขั้นตอน
การประเมินและปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดฐานะการเงินเติบโตข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่ท  าไดโ้ดยการน าเงินท่ีมีอยูข่อง
บุคคลนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์งอกเงยและรางวลัของการจดัการทางการเงินท่ีเหมาะสมก็คือ  
การยกระดบัมาตรฐาน การด ารงชีวติท่ีสูงข้ึน มีความมัน่คงและมัง่คัง่ในชีวติ 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สาริสา ฤทธิมาร (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง  การวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคลของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลฯ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุอาชีพ 
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั เม่ือพิจารณาปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลไม่ต่างกนั  ผลการวจิยัโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกตามรายดา้นพบวา่ 1) ดา้น
รายไดข้องกลุ่มประชากรฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ดา้นการใชจ่้าย ของกลุ่มประชากรฯ มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นการออมของกลุ่มประชากรฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4. ดา้นการ
ลงทุนของกลุ่มประชากรฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ภณิตา สุนทรไชย, รทวรรณ อภิโชติธนกุล, กอบชยั  นิกรพิทยา (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยั 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต 
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อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  มีผลการศึกษา ดงัน้ี 1) ระดบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  แบ่งรายดา้นพบวา่ ดา้นการประเมินสถานะ
ทางการเงินตามหลกัความพอประมาณอยูใ่นระดบัมาก  ถดัมาคือ ดา้นการก าหนดเป้าหมายทางการเงินส่วน
บุคคลตามหลกัความมีเหตุมีผล ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงินตามหลกัความรู้
และคุณธรรม ดา้นการปฏิบติัตามแผนการเงินตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัทางการเงิน  ตามล าดบั 2)  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฎวา่ รายได ้-  ค่าใชจ่้าย (x1) 
และ อตัราดอกเบ้ีย (x3)  เป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง (y)  ดา้นภาวะเงินเฟ้อ (x2) จะไม่มีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง (y) (นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 3)  รูปแบบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีการวเิคราะห์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ไดแ้ก่ y = 1.271 +0.326x1 + 
0.297x3  และรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Zy = 0.421Z1 + 0.365Z3 

ชฎาพร คุณช่ืน (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีวางแผนทางการเงินท่ีมีความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ รายไดต่้อเดือน การศึกษาและอาชีพ ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินต่างกนั แต่กลุ่ม
ประชากรท่ีมี อาย ุสถานภาพ ต่างกนัท าใหก้ารวางแผนทางการเงินไม่ต่างกนั  ผลวจิยัพบวา่การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลฯ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  แบ่งความคิดเห็นตามรายดา้น คือ 1) ดา้น
รายได ้มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 2) ดา้นการใชจ่้าย มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 3)ดา้นการ มีระดบั
ความคิดเห็นปานกลาง 4)ดา้นการลงทุน มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง   
 บุญญารัตน์  สร้อยสน (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครของลูกคา้ธนาคารพาณิชย ์ผลของการศึกษาพบวา่ 
การมีความแตกต่างของขอ้มูลเฉพาะบุคคลจะส่งผลถึงอิสรภาพทางการเงินฯ จากปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ส่งผลในดา้นการไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระต่ออิสรภาพทางการเงินของ
บุคคล แต่ปัจจยัดา้น เพศ อายุ ไม่ส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล ในส่วนของตวัแปรตาม พบวา่การ
วางแผนการเงินของบุคคลท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 ส่วน คือ  ค่าใชจ่้าย การออมและการลงทุน รายได ้ส่งผลถึง
อิสรภาพทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ผลวจิยัภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ แบ่งตามรายดา้นปรากฏวา่ ทั้งดา้นรายได ้ ค่าใชจ่้าย การออมและการลงทุน  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย
อยา่งยิง่เหมือนกนัทั้ง 3 ดา้น หากวเิคราะห์ตามรายขอ้ของแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 1) การวางแผนดา้น
รายได ้ไดแ้ก่  เร่ืองการรักษาต าแหน่งงานเพื่อใหบ้ริษทัมีการจา้งงานต่อไป การหางานท่ีมัน่คง การเรียนต่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการหางานพิเศษท า  2) การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ การเก็บเงิน
ส ารองส าหรับเหตุฉุกเฉิน ท างบประมาณการใชจ่้ายทุกเดือน มีการวางแผนการใชจ่้ายในเงินรายไดท่ี้มี และ
ไม่ใชจ่้ายตามใจตนเองโดยไม่ค  านึงถึงเหตุผล 3) การวางแผนดา้นการออมและการลงทุน ไดแ้ก่ การมีบญัชี
ออมทรัพยเ์พื่อใชจ่้ายประจ าวนั  แบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายทางการเงิน การมีเงินฝากประจ าไว้
ส าหรับการลงทุนและส ารองเล้ียงชีพ  และมีการลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหง้อกเงยมากข้ึน   
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 ธนาวฒิุ ธีรกิติกรและ สมศรี เวิน่ทอง (2563)  ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการออมเงินของประชากร 
ภาคกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อ
ความส าคญัเก่ียวกบัแนวทางการออมเงินของประชากรในภาคกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียนการ
ท างาน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จ าแนกตามรายดา้นพบวา่ ดา้นรูปแบบการออมเงินและดา้นทศันคติการ
ออมเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความรู้ทางการเงินอยูใ่นระดบันอ้ยผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบวา่วฒิุการศึกษา มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ไม่
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 

พชัรี นาเลา (2563) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมี เพศ อาย ุ 
แตกต่างกนั  ไมท่  าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั  พนกังานท่ีมี สถานภาพ ระดบั การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานแตกต่างกนั  ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนั  ส่วน
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัอ่ืน ๆ  
มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน  การอภิปรายผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือแบ่งตามรายดา้นพบวา่ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ  1) ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 2) ดา้น
วตัถุประสงคใ์นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 3) ดา้นกรอบระยะเวลาการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 4) ดา้นรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 
5) ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรวยัท างานท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล   

กลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงไดใ้ชว้ธีิการค านวณโดยใชสู้ตร  
W.G. Cochran (1953) สุ่มตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 50 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้384 
คน  แต่เพือ่ความสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจะท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 คน   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ใชแ้บบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งรายละเอียดของค าถามออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยขอ้ค าถามมีจ านวน 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการวดัความคิดเห็นมีท่ีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างาน  
ซ่ึงขอ้ค าถามมีทั้งหมด 33 ขอ้  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale)โดยจะใช้
การวดัขอ้มูลประเภท  มาตราวดัอนัตรภาค หรือช่วง (Interval)  และมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใชไ้ว ้5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร  และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่  จากนั้นน าไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา  ตลอดจนไปถึงความชดัเจน

และการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม  ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี                                                                                                         

 1. ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้                                                      

 2. ขอ้คาถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้Google Form  จ  านวน 400 คน   

 การวเิคราะห์ข้อมูล   
ท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  สูตรหาค่าร้อยละ  (Percentage)  
2.  สูตรค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ �̅�) 

 3.  สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ SD)  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มีการวางแผนทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และเพศหญิงจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และส่วนใหญ่มีอาย ุ
20 - 30 ปี จ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ถดัมาคือ 31 - 40 ปี จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ,  
41 - 50 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80, และ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 ถดัมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.30 และสถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
อยูท่ี่ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 ถดัมาคือ ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.30, ระดบัอนุปริญญา / ปวส. จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และระดบัมธัยมศึกษา / 
ปวช. จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 187 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 46.80 ถดัมาคือธุรกิจส่วนตวัจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80, ขา้ราชการ จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.50, พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.30 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80  ถดัมา
คือ 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50, 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ,  10,001 – 20,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50, 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั  
 ผลการวเิคราะห์ส่วนท่ี 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นการวางแผนรายจ่ายและดา้นการวางแผนรายได ้ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ ดา้น
ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน ดา้นการวางแผนเงินออม ดา้นการวางแผนการ
ลงทุนและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตามล าดบั 
 ด้านการวางแผนรายจ่าย 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ   
การใชจ่้ายเงินไปกบัรายจ่ายท่ีจ าเป็น เช่น ค่าอาหาร, ค่าน ้ า, ค่าไฟ เป็นตน้ การมีการวางแผนรายจ่ายไว้
ล่วงหนา้ การจ าแนกประเภทรายจ่ายในแต่ละเดือนและสามารถควบควบคุมรายจ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ค่าบุฟเฟต,์ 
ค่าดูหนงั  ตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ วางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุน 
ในสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต และวางแผนการใชจ่้ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั   
 ด้านการวางแผนรายได้ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
สามารถสร้างรายไดป้ระจ าเช่น เงินเดือนหรือรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ และมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย
จ าเป็น เช่น ค่าอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลางคือ มีการวางแผนในการหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีและเหลือเก็บออมเงิน มีการเตรียม
ความพร้อมในการวางแผนรายไดห้ลงัเกษียณใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และสามารถาหารายไดเ้สริม
เพิ่มเติมจากงานประจ า ตามล าดบั  
 ด้านการวางแผนเงินออม 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ
มีการจ าแนกประเภทของเงินออมไวช้ดัเจน เช่น  เพื่อการศึกษา เพื่อใชฉุ้กเฉิน มีการวางแผนเงินออมโดย
ค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ และมีการออมเงินจากรายไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ   
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือมีการวางแผนในการออมเงินและเพิ่มจ านวนมากข้ึนตาม
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน มีการวางแผนในการออมเงินอยา่งรอบคอบและเหมาะสมกบัแผนการเกษียน  และมีการออม
เงินในหลากหลายช่องทางอยา่งเหมาะสมกบัผลตอบแทน  
 ด้านการวางแผนการลงทุน 
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 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
ประชากรคิดวา่การลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง จะมีความเส่ียงสูง ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลางคือ การตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการวางแผนการลงทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการลงทุน
ท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวได ้ มีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนลงทุนในตราสารหน้ี กองทุนรวม หุน้  
มีการแบ่งรายไดป้ระจ าทุกเดือนไปลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้และความเขา้ใจ
ในการวางแผนลงทุน  
 ด้านการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
การปรับแผนรายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายรับ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  และมีการทบทวนรายได ้
รายจ่าย และแกไ้ขเม่ือเห็นความไม่เหมาะสม ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ มีการ
ตรวจสอบรายไดแ้ละรายจ่ายวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้สมอ สามารถจดัการการเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้
อยา่งมีประโยชน์สูงสุด มีการวดัผลและติดตามผลจากการตั้งเป้าหมายทางการเงินของท่านเสมอ  และ
ตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุง ท าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนส าเร็จตาม เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 ด้านบุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 
ปานกลางคือ คนในครอบครัว เพื่อน คนมีช่ือเสียง หรือคนท่ีท่านช่ืนชอบ มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้  าปรึกษา  
 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวจิยัพบวา่ผูท่ี้มีการวางแผนทางการเงิน ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.30   มีสถานภาพโสด จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30  มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ ระดบัปริญญาตรี  
จ  านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน  83  คน คิดเป็นร้อยละ 20.80   
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยั
พบวา่  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการวางแผนรายจ่ายและดา้นการวางแผนรายได ้ และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน ดา้นการวางแผนเงินออม ดา้นการวางแผนการ
ลงทุนและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

อภิปรายผล 
 ด้านการวางแผนรายจ่าย 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  การ
ใชจ่้ายเงินไปกบัรายจ่ายท่ีจ าเป็น  เช่น ค่าอาหาร, ค่าน ้า, ค่าไฟ เป็นตน้  การมีการวางแผนรายจ่ายไวล่้วงหนา้  
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การจ าแนกประเภทรายจ่ายในแต่ละเดือน และสามารถควบควบคุมรายจ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ค่าบุฟเฟต,์ ค่าดูหนงั  
ตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ วางแผนการใชจ่้ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต และวางแผนการใชจ่้ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สาริสา ฤทธิมาร (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคลของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลฯ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุอาชีพ 
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั  เม่ือพิจารณา
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลไม่ต่างกนั  ผลการวจิยัโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกตามรายดา้นพบวา่   
1) ดา้นรายไดข้องกลุ่มประชากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  2) ดา้นการใชจ่้ายของกลุ่มประชากรมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  3)ดา้นการออมของกลุ่มประชากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4) ดา้นการ
ลงทุนของกลุ่มประชากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านการวางแผนรายได้ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
สามารถสร้างรายไดป้ระจ าเช่น เงินเดือนหรือ รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ และมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย
จ าเป็น เช่น ค่าอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ  
มีการวางแผนในการหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีและเหลือเก็บออมเงิน  มีการเตรียมความพร้อม 
ในการวางแผนรายไดห้ลงัเกษียณใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และสามารถาหารายไดเ้สริมเพิ่มเติมจากงาน
ประจ า ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญญารัตน์  สร้อยสน (2562) ไดศึ้กษาผลของการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครของลูกคา้
ธนาคารพาณิชย ์พบวา่ การมีความแตกต่างของขอ้มูลเฉพาะบุคคลจะส่งผลถึงอิสรภาพทางการเงินฯ  จาก
ปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  ส่งผลในดา้นการไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระต่อ
อิสรภาพทางการเงินของบุคคล  แต่ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุไม่ส่งผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล  ในส่วน
ของตวัแปรตาม  พบวา่การวางแผนการเงินของบุคคลท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 ส่วน คือ ค่าใชจ่้าย การออมและการ
ลงทุน รายได ้ส่งผลถึงอิสรภาพทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ผลวจิยัภาพรวม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่  แบ่งตามรายดา้นปรากฏวา่ ทั้งดา้นรายได ้ค่าใชจ่้าย การออมและ 

การลงทุน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่  เหมือนกนัทั้ง 3 ดา้น หากวเิคราะห์ตามรายขอ้ของแต่ละดา้น 

มีรายละเอียดดงัน้ี 1) การวางแผนดา้นรายได ้ไดแ้ก่ เร่ืองการรักษาต าแหน่งงานเพื่อให้บริษทัมีการจา้งงาน
ต่อไป การหางานท่ีมัน่คง การเรียนต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการหางานพิเศษท า  
2) การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่  การเก็บเงินส ารองส าหรับเหตุฉุกเฉิน  ท างบประมาณการใชจ่้ายทุกเดือน 
มีการวางแผนการใชจ่้ายในเงินรายไดท่ี้มี  และไม่ใชจ่้ายตามใจตนเองโดยไม่ค  านึงถึงเหตุผล 3) การวางแผน
ดา้นการออมและการลงทุน ไดแ้ก่ การมีบญัชีออมทรัพยเ์พื่อใชจ่้ายประจ าวนั  แบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ ตาม
เป้าหมายทางการเงิน  การมีเงินฝากประจ าไวส้ าหรับการลงทุนและส ารองเล้ียงชีพ  และมีการลงทุนใน
กองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหง้อกเงยมากข้ึน   
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 ด้านการวางแผนเงินออม 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ
มีการจ าแนกประเภทของเงินออมไวช้ดัเจน เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อใชฉุ้กเฉิน มีการวางแผนเงินออม 
โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ และมีการออมเงินจากรายไดเ้ป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอ   ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือมีการวางแผนในการออมเงินและเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน มีการวางแผนในการออมเงินอยา่งรอบคอบและเหมาะสมกบัแผนการ
เกษียน  และมีการออมเงินในหลากหลายช่องทางอยา่งเหมาะสมกบัผลตอบแทน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนาวฒิุ ธีรกิติกรและสมศรี เวิ่นทอง (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการออมเงินของประชากรภาคกลาง  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความส าคญั
เก่ียวกบัแนวทางการออมเงินของประชากรในภาคกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียนการท างาน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากจ าแนกตามรายดา้นพบวา่  ดา้นรูปแบบการออมเงินและดา้นทศันคติการออม
เงินอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นความรู้ทางการเงินอยูใ่นระดบันอ้ยผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบวา่วฒิุการศึกษามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัวพบวา่ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 
 ด้านการวางแผนการลงทุน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
ประชากรคิดวา่การลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงจะมีความเส่ียงสูง  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลางคือ การตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการวางแผนการลงทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็น การ
ลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวได ้ มีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนลงทุนในตราสารหน้ี กองทุนรวม 
หุน้  มีการแบ่งรายไดป้ระจ าทุกเดือนไปลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้และความ
เขา้ใจในการวางแผนลงทุน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชฎาพร  คุณช่ืน (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีวางแผนทางการเงินท่ีมีความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล เพศ รายไดต่้อเดือน การศึกษา และอาชีพ ท าให้
การวางแผนทางการเงินต่างกนั แต่กลุ่มประชากรท่ีมี อาย ุสถานภาพ ต่างกนัท าใหก้ารวางแผนทางการเงินไม่
ต่างกนั  ผลวจิยัพบวา่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลฯ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง   
แบ่งความคิดเห็นตามรายดา้น คือ 1) ดา้นรายไดมี้ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 2) ดา้นการใชจ่้ายมีระดบั
ความคิดเห็นปานกลาง 3) ดา้นการออมมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 4) ดา้นการลงทุนมีระดบัความคิดเห็น
ปานกลาง   
 ด้านการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  
การปรับแผนรายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายรับ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  และมีการทบทวนรายได ้
รายจ่าย และแกไ้ขเม่ือเห็นความไม่เหมาะสม ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ มีการ
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ตรวจสอบรายไดแ้ละรายจ่าย วา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้สมอ  สามารถจดัการการเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ไดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด มีการวดัผลและติดตามผลจากการตั้งเป้าหมายทางการเงินของท่านเสมอ  และ
ตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุง ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆจนส าเร็จตาม เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตามล าดบั  ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภณิตา  สุนทรไชย, รทวรรณ  อภิโชติธนกุล, กอบชยั  นิกรพิทยา (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  มีผลการศึกษา ดงัน้ี  1) ระดบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  แบ่งรายดา้นพบวา่  ดา้น
การประเมินสถานะทางการเงินตามหลกัความพอประมาณอยูใ่นระดบัมาก  ถดัมาคือ ดา้นการก าหนด
เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัความมีเหตุมีผล ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผน
ทางการเงินตามหลกัความรู้และคุณธรรม  ดา้นการปฏิบติัตามแผนการเงินตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัทาง
การเงิน 2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฎวา่  
รายได ้-  ค่าใชจ่้าย (x1) และ อตัราดอกเบ้ีย (x3)  เป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลใหเ้ป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (y)  ดา้นภาวะเงินเฟ้อ (x2) จะไม่มีส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (y) (นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05)  3) รูปแบบของการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีการวเิคราะห์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
ไดแ้ก่ y = 1.271 +0.326x1 + 0.297x3  และรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Zy = 0.421Z1 + 0.365Z3 
 ด้านบุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลางคือ คนในครอบครัว เพื่อน คนมีช่ือเสียง หรือ คนท่ีท่านช่ืนชอบ มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ค  าปรึกษาตามล าดบั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรี นาเลา (2563) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุ แตกต่างกนั  ไม่ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั พนกังานท่ีมี
สถานภาพ ระดบั การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานแตกต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกนั  ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ปัจจยัอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน  การอภิปรายผลการวจิยั ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแบ่งตามรายดา้น
พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ 1) ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน  
2) ดา้นวตัถุประสงคใ์นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 3) ดา้นกรอบระยะเวลาการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 4) ดา้นรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน  
5) ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
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 จากผลการศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ดา้นการวางแผนรายจ่าย ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การใชจ่้ายเงินส่วนมากไปกบัรายจ่ายท่ีจ าเป็น เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าน ้า, ค่าไฟ เป็นตน้ ประชากรควรมีการลดรายจ่ายเช่น ท าอาหารไปรับประทานท่ีท างาน มีการ
ใชน้ ้า และไฟฟ้า อยา่งประหยดั ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น, มีการวางแผนรายจ่ายไว,้ การจ าแนกประเภทรายจ่ายใน 
แต่ละเดือน และควรจะตอ้งมีการแยกประเภทของค่าใช ้
 2. ดา้นการวางแผนรายได ้ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การสร้างรายไดป้ระจ าเช่น เงินเดือนหรือ รายได้
จากการด าเนินธุรกิจ ประชากรทุกคนควรมีรายไดป้ระจ าท่ีเขา้มาใหส้ม ่าเสมอ, มีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย
จ าเป็น เม่ือสามารถมีรายไดท่ี้แน่นอนไดแ้ลว้ ควรจดัสรรรายไดน้ั้นใหเ้พียงพอต่อรายจ่ายท่ีจ าเป็นต่าง ๆ   
มีการวางแผนในการหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีและเหลือเก็บออมเงิน หากรายไดท่ี้ไดรั้บมาเพียงพอ 
ส าหรับรายจ่ายแต่ไม่เหลือเก็บออม ควรมีการหารายไดเ้สริมเพิ่มข้ึนมาเพื่อใหมี้ไวส้ าหรับเก็บออมไดด้ว้ย 
 3. ดา้นการวางแผนเงินออม ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ มีการจ าแนกประเภทของเงินออมไวช้ดัเจน แบ่ง
เงินออมไวต้ามจุดประสงคต่์าง ๆ ท่ีผูอ้อมเงินตอ้งการ, การวางแผนเงินออมโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บเพื่อใหเ้งินออมมีมูลค่าเพิ่มข้ึน, มีการออมเงินจากรายไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 
และควรก าหนดเป้าหมายในการออมเงินไวเ้สมอเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการออมเงิน 
 4. ดา้นการวางแผนการลงทุน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงจะมีความเส่ียงสูง  
เม่ือผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนแลว้นั้น ควรตอ้งค านึงถึงความเส่ียงและสามารถรับความเส่ียงนั้น ๆได,้ มีการ
ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการวางแผนการลงทุน ควรตั้งเป้าหมายของการลงทุน , การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการ
ตั้งเป้าหมายของผูล้งทุนหากมีการตั้งเป้าหมายไวใ้นระยะสั้นอาจซ้ือเพื่อขายเก็งก าไรแต่หากมีการ
ตั้งเป้าหมายไวใ้นระยะยาวอาจจะซ้ือเพื่อไวส้ าหรับปล่อยใหผู้อ่ื้นเช่าแบบน้ีก็จะไดผ้ลตอบแทนในระยะยาว 
 5. ดา้นการติดตามและปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงิน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การปรับแผน
รายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายรับและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการวางแผนรายจ่ายรายรับไว้
ล่วงหนา้แลว้นั้น อาจเกิดเหตุการณ์หรือความจ าเป็นบา้งอยา่งนอกเหนือจากแผนท่ีวางไว ้ก็ควรตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง, มีการทบทวนรายได ้รายจ่าย และแกไ้ขเม่ือเห็น
ความไม่เหมาะสม และมีการตรวจสอบรายไดแ้ละรายจ่ายวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้สมอ เวลาท่ีกลบัมา
ทบทวนก็จะเห็นจุดบกพร่องและปรับแกไ้ขไดท้นัที 
 6. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ คนในครอบครัว 
เพื่อน และคนมีช่ือเสียง หรือคนท่ีช่ืนชอบ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน กล่าวคือ บุคคลดงักล่าว 
จะเป็นตวัอยา่งหรือแบบอยา่งในการวางแผนทางการเงินเพื่อใหเ้รามีเป้าหมายและท าตามบุคคลนั้น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
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 1. ควรจะศึกษาปัจจยัตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของบุคคลส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัดา้นความเส่ียง เพื่อให้สามารถพฒันารูปแบบการวางแผนทางการเงินใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปใหแ้ตกต่างไปจากการวจิยัน้ี  หรืออาจ
ขยายขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน เช่น ผูท่ี้มีการวางแผนทางเงินในระดบัภาคเพื่อให้เกิด
ความแตกต่างทางดา้นความคิด เพื่อจะไดผ้ลการวจิยัท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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