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บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้ดา้นการใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจและ

ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและมีการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) หาค่าความถ่ี 

(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศัยหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและมีการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.75 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,000 – 40,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศัยหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและมีการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบั

จากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่าดา้นการหารายได ้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นรูปแบบการวางแผน

ทางการเงิน และดา้นการใชจ่้าย ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การวางแผน, การเงินส่วนบุคคล 
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ABSTRACT 

 The objective is to study the factors affecting the personal financial planning of people in the West 

Bangkok Area. Including income, expenditure, economy, knowledge, understanding and financial planning 

models. 

 The population of this research is Residents living or working in the West Bangkok Area and planned 
individual financial authorities, a sample group that answered the questionnaire, numbered 400 people. The tool 
used for data collection is a questionnaire, conducting data analysis using SPSS for Social Science Research. The 
statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that a total of 400 people in the West Bangkok Area and planned individual financial 
authorities, mostly female, accounted for 59.75 percent of them of the 31 - 40 years old generation, 162 people, 
40.50percent, had undergraduate education, 281 people, 70.25percent, and 177 children's/employees of the 
company were employed, and 44.25percent had an average monthly income. 20,000 - 40,000baht 152 people, or 
38percent. 

The research found that Residents living or working in the West Bangkok Area and planned individual 
financial authorities. When considering the items, the items in the highest order from the average side were found 
to be income, economy, literacy, financial planning, and expenditure, respectively. 
Keywords: Planning, Personal finance  
 

บทน า 

 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หลายท่านมองวา่เป็นเร่ืองยาก วุน่วาย เหมาะสมกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา
ทางดา้นการเงินหรือทางดา้นเศรษฐศาสตร์มา แต่การด ารงชีวิตของบุคคลโดยทัว่ไปในปัจจุบนัมกัจะเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผนทางการเงิน การใช้จ่ายถือเป็นทักษะอย่างหน่ึงของมนุษย์ท่ีต้องควบคุม จัดสรร ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การด ารงชีวิตในช่วงนั้นๆ 

 ในสถาณการณ์ปัจจุบนั การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตไปสู่ความมัง่คัง่ในอนาคต ควรสร้างพฤติกรรมการออมและการใช้เงินอย่างมี
เหตุผลตั้งแต่อายยุงันอ้ย ในวยัท างานท่ีสามารถสร้างรายไดห้ลกัจากเงินเดือนหรือจากการประกอบธุรกิจก็ควรมีการ
จดัสรรรายไดบ้างส่วนมาเก็บออม เน่ืองจากหากแต่งงานมีครอบครัวหรือเกษียณอายุแลว้ จะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น 
อาทิ ค่าศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงหากไม่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดีอาจก่อให้เกิดปัญหาได ้การด าเนินชีวิต
อาจจะล าบาก อีกทั้ งโรคร้ายต่างๆก็มีหลากหลายและรุนแรงมากขึ้ น ในขณะท่ีวิทยาการทางการแพทย์ท่ี
เจริญกา้วหน้าท าให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น ดงันั้นการวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีเงินไวจ้บัจ่ายใชส้อยอย่างไม่ขาด
แคลนในทุกๆเร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งใส่ใจและใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ 
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก เน่ืองจากตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีส่วนส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารการเงินส่วน
บุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เช่น เป้าหมายการเกษียณ เป้าหมายการวางแผนอนาคตส าหรับบุตร และ
เป้าหมายส าคญัด้านอ่ืนๆ รวมไปถึงเป็นองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจวางแผนทาง
การเงินของตนเองใหบ้รรลุเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวนัตก 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก โดยมีขอบเขตงานวิจยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก 
ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้ดา้นการใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้น
รูปแบบการวางแผนการเงิน 
 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและ

มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 15 เขต ดงัน้ี เขตบางกอกใหญ่ เขตบางขุนเทียน เขตธนบุรี 

เขตคลองสาน เขตบางกอกนอ้ย เขตตล่ิงชนั เขตภาษีเจริญ เขตบางพลดั เขตทวีวฒันา เขตจอมทอง เขตบางบอน เขต

บางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ (ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21/02/2565) 

โดยผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตรไม่ทราบจ านวน

แน่นอนประชากร ของ W.G. Cochran ระดบัสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มอยู่ท่ี 50% ระดบันัยส าคญั 

0.05 ความเช่ือมัน่ 95%  ค่า Z=1.96 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 384 คน และไดท้ าการเก็บแบบสอบถามมา

ทั้งหมด 400 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 - เดือนเมษายน 2565 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย  
 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝ่ังตะวนัตก 

 2. สามารถน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการเงินเพื่อใชใ้นอนาคตหรือยามฉุกเฉิน ท าให้

บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายส าคญัอ่ืนๆ 

 3. เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็นองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัว่ไปในการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคลของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ                                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 พัฒนี ทองพึง(2555) ได้อธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories)ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวว้่า การท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล อาจจะเปรียบเทียบได้กบั

การวางแผนการเดินทางโดยจะตอ้งมีการส ารวจเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการและสถานะทางการเงินในปัจจุบนั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันตก 

1. ดา้นการหารายได ้

2. ดา้นการใชจ่้าย 

3. ดา้นเศรษฐกิจ 

4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

5. รูปแบบการวางแผนการเงิน 

 

 

- 

- 

- 

- 
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เพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบัการวางแผนการ

เดินทาง ซ่ึงจะตอ้งมีการส ารวจจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทางเพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเส้นทางท่ีเหมาะสม การ

ก าหนดแนวทางในการเดินทางนั้นจะต้องมีการส ารวจเงินท่ีมีอยู่ระยะเวลาท่ีต้องใช้เงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รวมทั้ งอาจต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ทั้ งน้ีการวางแผนทางการเงินก็

จ าเป็นตอ้งมีการส ารวจถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะสามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนท่ีเหมาะสม

ในขณะนั้นๆ ดงันั้นผูว้างแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่ดว้ย 

 ข้อมูลประชาชนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันตก 

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(ขอ้มูล ณ 21/02/2565) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลจ านวนเขตฝ่ังธนบุรีในเวป็ไซตไ์วว้่าฝ่ัง

ธนบุรี คือ พื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยาท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครพื้นประกอบดว้ยเขตต่างๆ จ านวน 15 

เขต ดงัน้ี เขตบางกอกใหญ่ เขตบางขุนเทียน เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตตล่ิงชนั เขตภาษีเจริญ 

เขตบางพลดั เขตทวีวฒันา เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พฒันี ทองพึง (2555) ไดศึ้กษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านคุณลกัษณะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
ระดับต าแหน่งครูช านาญการ(ค๘.2) มีครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3 -5 คน คู่สมรสรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ปัจจ ัยด ้านรูปแบบการออม พบว่า  รูปแบบการออมที่ส าคญั คือ เงินบ า เหน็จเงินบ านาญ 
ขา้ราชการ การลงทุนในหุ้น การฝากเงินในธนาคาร การลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมพบว่า 
ส่วนใหญ่ให้ความส าค ัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในวยัเกษียณอายุ ได้รับรู้ ขอ้มูลต่างๆ
เก่ียวกับข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถ้า
เรียงล าด ับความส าคญัของปัจจ ัยจากมากไปหาน้อย 5 อนัด ับแรกได้แก่ รายได ้ประจ า สถานภาพของ
ครอบครัว ต าแหน่งหน้าที่การงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอายุงาน ส าหรับผลการวิจ ัย
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการวางแผนการเงินส าหรับครู
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณ พบว่ารูปแบบที่มีนัยส าคญั
ทางสถิติของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ระดับต าแหน่ง ครูปฏิบติัการ (คศ. 1) และครู
ช านาญการ(คศ.2) เ ป็นไปตามกรอบการวิจ ัย ที่ก าหนด ณ ระด ับความเชื่อมั ่น 90 % โดย ปัจจ ัยด ้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุและสถานภาพสมรส ที่มีนัยส าคญั ปัจจ ัยรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินเพื่อวยัเกษียณ คือ การลงทุนกองทุนรวม และพนัธบตัรรัฐบาล ที่มีนัยส าคญั ปัจจัยความพร้อมใน
การเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณท่ีมีนัยส าคัญ คือ การมีรายได้เพียงพอ และต้องการมีความรู้ด้านการวางแ ผนทาง
การเงินเพื่อเกษียณอย่างเพียงพอ ผลการวิจัยพบขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามได้
ให้ความส าคญักับการวางแผนทางการเงินเพื ่อให้สามารถด ารงชีวิตหลงัเกยี ่ยณอายุได ้อย่างมีความสุข
ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบนัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทส าคญัในการด ารงชีพของบุคคล และได้รับ
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ความสนใจจากบุคคลในการหาความรู้เพื ่อการเต รียมพร้อมส าหรับตนเองมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยในอดีต  
 สนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1). ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เงินเดือน และต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร(2). ปัจจยัท่ีร่วมกนัพยากรณ์การจดัการ
การเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางสังคม (มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R) เท่ากบั 0.39 และพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.627(3). ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.01เรียงตามล าดบัดบัดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
จากน้อยไปมาก ดังน้ีปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางสังคม (0.120) ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในท่ีท างาน (0.295) และ ปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว(0.550) ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นก่ียวกบัการ
จดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม และ
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้ดา้นการใช้จ่าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุนพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดบั
ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลโดยรวม กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการการเงินส่วนบุคคลในระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.65 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ภณิตา สุนทรไชยและคณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั

พบวา่ (1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผลพบวา่อตัราดอกเบ้ีย 

(x) และรายได-้ค่าใชจ่้าย (X1) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

(y) ส่วนภาวะเงินเฟ้อ (x2) ไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (y) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) รูปแบบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

วิเคราะห์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ y = 1.271 + 0.326x1 + 0.297x3 และในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Zy = 

0.421Z1 + 0.365Z3(3) ระดบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�)= 3.82, S.D. = .58 และแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการประเมินสถานะทางการเงินตามหลกั

ความพอประมาณ โดยมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.91, S.D. = .61 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือการก าหนดเป้าหมายทางการ

เงินส่วนบุคคลตามหลกัความมีเหตุมีผลมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.85, S.D. = 63 การติดตามและปรับปรุงแผ่นการวางแผน

ทางการเงินตามหลกัความรู้และ คุณธรรม (�̅�) = 3.85, S.D. = .70 และการปฏิบติัตามแผนการเงินตามหลกัการ

สร้างภูมิคุม้กนัทางการเงิน (�̅�) = 3.69, S.D. = .72 ตามล าดบั 
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 ธนพร จนัทร์สวา่ง (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ป็น

เพศหญิง มีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี ชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิงบณัฑิด สาขาวิชาการเงินและ

การธนาการ คณะบริหารธุรกิจ มีรายได้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได้ 3 ,001 – 5,000 บาท และแหล่งท่ีมาของ

รายได ้ส่วนใหญ่มาจากมาจากเงินกูจ้าก กยศ. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม ในภาพรวมมีค่เฉส่ีย((�̅�= 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นรูปแบบ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅�= 4.37) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยามในภาพรวมมีค่าเฉถ่ีย (�̅�= 3.90) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบวา่ ตา้น

การหารายไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(�̅�= 4.07) ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางเผ

นทางการเงินทุกดา้นมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ในดา้นการหารายได ้และ

ดา้นการออม 

 รัชนี กลัยาเลิศ ดร.นันทวรรณ บุญช่วย (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางเผนการเงินส่วน
บุคคลของลูกค้าธนาคารธนชาต จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า (1) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสดระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี รายได ้
20,000-40,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (2) สถานภาพส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุดคลของลูกคา้ 
จ าแนกตามเพศ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร การวางแผนทางการเงิน ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือกผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน ดา้นการตดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตทางการเงิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (+) 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคลค 
ดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ พบวา่ดา้นการรับรู้ข่าวสาร การวางแผนทางการเงิน ดา้นดวาม
รู้ ความขา้ใจ ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ดา้นการดดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตทาง
การเงิน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (5)เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของลูกคจ้ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได ้พบว่า ด้านการ(ประเมิน)เปรียบเทียบ
ทางเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ดา้นการตดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตทางการเงินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ท่ีระดบัส าคญัมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
ดา้นความรู้ความขา้ใจ ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตภณัฑท์างการเงิน 
อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research)และใชว้ิธีเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและมี

การวางแผนทางการเงินส่วนบุลคลประกอบดว้ย 15 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางขนุเทียน เขตธนบุรี 

เขตคลองสาน เขตบางกอกนอ้ย เขตตล่ิงชนั เขตภาษีเจริญ เขตบางพลดั เขตทวีวฒันา เขตจอมทอง เขตบางบอน  

เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ  

 กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจ านวนประชากรได้  ผูว้ิจัยท าการ

ค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran(1953) ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน

ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 384 คน เพื่อความเหมาะสมและ

สะดวกในการประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 400 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู ้ตอบ
แบบสอบถามว่าอาศยัหรือท างานในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก(ฝ่ังธนบุรี)หรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีผูวิ้จยัสนใจ
และตรงตามหวัขอ้วิจยั ก่อนท่ีจะท าแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็น 5 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต 
(Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด =5, มาก =4, ปานกลาง =3, นอ้ย =2, นอ้ยท่ีสุด =1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุมวดัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใชว้ิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Social Media และส่ง Link 

แบบสอบถามทาง Google Drive ใหก้บัประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก ซ่ึง
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ประกอบดว้ย 15 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตตล่ิงชนั เขตบางกอกนอ้ย เขตบาง

ขนุเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฏร์บูรณะ เขตบางพลดั เขตจอมทอง เขตบางแค เขตทวีวฒันา เขตทุ่ง

ครุ เขตบางบอน จ านวน 400 ตวัอยา่ง จนครบตามจ านวน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย(�̅�) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 และเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปีจ านวน 96 

คน คิดเป็นร้อยละ 24, อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 รอง ลง

มาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ,ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)/ อนุปริญญา 

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)/ มธัยมศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.25 และ ต ่ากวา่มธัยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจา้ง/ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ,รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

, ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ เจา้ของกิจการ  จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั และอาชีพท่ีมีจ านวน

และร้อยละของผูท้  าแบบสอบถามเท่ากนั คือ นกัเรียน/นกัศึกษาและว่างงาน/ยงัไม่ไดท้ างาน จ านวน 22 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.50 ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 

รองลงมาคือ 40,001 – 60,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75, ต ่ากว่า  20,000 บาท จ านวน 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ18.50, และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 

ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบั
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จากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ดา้นการหารายได ้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นรูปแบบการวางแผน

ทางการเงิน และดา้นการใชจ่้าย ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก ไดแ้ก่ ดา้นการหารายได ้ดา้นการใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้

ความเขา้ใจและดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและมีการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) หาค่าความถ่ี 

(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท จ านวน 152  คน คิดเป็นร้อยละ 38

 ผลการวิจยัพบวา่ ความเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดับจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่าดา้นการหารายได ้ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน และดา้นการใชจ่้าย ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝ่ังตะวนัตก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด พบว่า  ดา้นการหารายได ้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงิน และ

ดา้นการใชจ่้าย ตามล าดบั 

 1.ด้านการหารายได้ 

 การหารายได ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่น ระดบัมาก คือ 

คิดว่าองค์กรท่ีท างานอยู่มีความมัน่คง มีความสามารถในการสร้างรายไดป้ระจ า เช่น รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ 

เงินเดือนหรือค่าจา้งจากงานประจ า มีการบนัทึกรายรับอย่างสม ่าเสมอ รายไดข้ึ้นอยู่กบัปริมาณงานท่ีปฎิบติั และมี

ความสามารถในการสร้างรายไดเ้สริม เช่น การให้เช่าสินทรัพย ์ดอกเบ้ียเงินฝาก ผลตอบแทนจากหุ้นและกองทุน

ต่างๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งงานวิจยั ธนพร จนัทร์สวา่ง (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
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ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี  ชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรบริหาร

ธุรกิงบณัฑิด สาขาวิชาการเงินและการธนาการ คณะบริหารธุรกิจ มีรายไดฉ้ล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได ้3,001 – 

5,000 บาท และแหล่งท่ีมาของรายได้ ส่วนใหญ่มาจากมาจากเงินกูจ้าก กยศ. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม ในภาพรวมมีค่เฉส่ีย(�̅�) = 3.99) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅�) = 4.37) พฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยามในภาพรวมมีค่าเฉถ่ีย (�̅�) = 3.90) 

เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบว่า ตา้นการหารายไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅�) = 4.07) ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางเผนทางการเงินทุกดา้นมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ของนกัศึกษา ในดา้นการหารายได ้และดา้นการออม 

 2.ด้านการใช้จ่าย 

 การใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
สามารถควบคุมรายจ่ายฟุ่ มเฟือยต่างๆได ้เช่น ค่าแต่งตวั ค่าช็อปป้ิง ค่าโทรศพัท์ ฯลฯ มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายอย่าง
สม ่าเสมอ มีการวางแผนค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั ส่วน
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ มักจะมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้นสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
สนทยา เขมวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1). ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ เงินเดือน และต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร 
มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร(2). ปัจจยัท่ีร่วมกนัพยากรณ์การจดัการการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางสังคม (มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R) เท่ากบั 0.39 และพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.627(3). ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.01เรียงตามล าดบัดบัด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จากน้อยไปมาก ดงัน้ี
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (0.120) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน (0.295) และ ปัจจัยส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว
(0.550) ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากร มหาวิทยาลยักลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหา
รายได ้ดา้นการใช้จ่าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุนพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลโดยรวม กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลใน
ระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.65  
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3.ด้านเศรษฐกิจ 

 ดา้นเศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่น ระดบัมาก คือ 

ตั้งเป้าหมายการใชจ่้ายเงินเป็นไปตามพื้นฐานความเป็นจริงมีเหตุผลจ าเป็นมากกว่าความพอใจเสมอ มีการก าหนด

เป้าหมายรายไดใ้หส้อดคลอ้งกบัการใชจ่้ายอยา่งชดัเจน เช่น การออม การซ้ือบา้น การซ้ือรถ การศึกษา และประกนั

สุขภาพเป็นตน้ โดยมีค่าท่ีเท่ากนั และมีการประเมินรายไดท่ี้รับมา เช่น เงินเดือน ค่าจา้งและรายไดอ่ื้นๆเม่ือหัก

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วมีเพียงพอท่ีจะออม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย ์ดร.ภณิตา 

สุนทรไชยและคณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผลพบว่าอตัราดอกเบ้ีย (x)  และรายได-้ค่าใช้จ่าย (X1) 

เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (y) ส่วนภาวะเงินเฟ้อ (x2) ไม่มี

ผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (y) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) 

รูปแบบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์สมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ คือ y = 1.271 + 0.326x1 + 0.297x3 และในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Zy = 0.421Z1 + 0.365Z3(3) ระดบั

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย(�̅�)= 3.82, 

S.D. = .58 และแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการประเมินสถานะทางการเงินตามหลกัความพอประมาณ โดยมีค่าเฉล่ีย 

(�̅�)= 3.91, S.D. = .61 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือการก าหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักความมี

เหตุมีผลมีค่าเฉล่ีย (�̅�)= 3.85, S.D. = 63 การติดตามและปรับปรุงแผ่นการวางแผนทางการเงินตามหลกัความรู้และ 

คุณธรรม (�̅�)= 3.85, S.D. = .70 และการปฏิบติัตามแผนการเงินตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัทางการเงิน(�̅�)= 3.69, 

S.D. = .72 ตามล าดบั 

 4.ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือ มีความเขา้ใจความหมายของการวางแผนทางการเงินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขา้ใจหลกัใน

การน าแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ใน กระบวนการ / ขั้นตอน การวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล   มีความรู้ความเข้าใจในการให้ความส าคัญของการจัดการการเงินส่วนบุคคล และ มี

ความสามารถจดัท าเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

รัชนี กลัยาเลิศ ดร.นันทวรรณ บุญช่วย (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางเผนการเงินส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสดระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได ้20,000-40,000 

บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (2) สถานภาพส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาและ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05 (3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุดคลของลูกคา้ จ าแนกตามเพศ 

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร การวางแผนทางการเงิน ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ดา้น

การตดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (+) เปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคลค ด้านอายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ พบว่าดา้นการรับรู้ข่าวสาร การวางแผนทางการเงิน ดา้นดวามรู้ ความ

ขา้ใจ ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือกผลิตภณัฑท์างการเงิน ดา้นการดดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตทางการเงิน 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (5)เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลของลูกค้จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ด้านการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือก

ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ดา้นการตัดสินใจเลือกรูปแบบผลิตทางการเงินแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ท่ีระดบัส าคญัมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 

ดา้นความรู้ความขา้ใจ ดา้นการ(ประเมิน)เปรียบเทียบทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกรูปแบบผลิตภณัฑท์างการเงิน 

อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

 5.ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 
 ดา้นรูปแบบการวางแผนทาการเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก คือ มีความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายได ้สามามีความสามารถวางแผนการสร้างรายไดจ้าก
สินทรัพยท่ี์มีอยู่ มีความสามารถในการกระจายแหล่งเงินออมไปอยู่ในทรัพย์สินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ มีสามารถบริหารทรัพยสิ์นสุทธิคงเหลือเป็นบวกใน
มูลค่ามาก และมีความสามารถในการออมและสะสมสินทรัพยล์งทุน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พัฒนี 
ทองพึง (2555)  ไดศึ้กษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยด้านคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ระดับต าแหน่ง
ครูช านาญการ(ค๘.2) มีครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3 -5 คน คู่สมรสรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ปัจจัยด้านรูปแบบการออม พบว่า รูปแบบการออมท่ีส าคญั คือ เงินบ าเหน็จเงินบ านาญ ขา้ราชการ การลงทุน
ในหุ้น การฝากเงินในธนาคาร การลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในวยัเกษียณอายุ ได้รับรู้ ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกับข่าวสาร ทางด้าน
การเงิน เศรษฐกิจ การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า นอกจากน้ีผลการวิจ ัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถ้าเรียงล าดับความส าคญั
ของปัจจัยจากมากไปหาน้อย 5 อนัดับแรกได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพของครอบครัว ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอายุงาน ส าหรับผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการวางแผนการเงินส าหรับครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กับการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณ พบว่ารูปแบบท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติของขา้ราชการครูในโรงเรียน
สังกัด กรุงเทพมหานคร ระดับต าแหน่ง ครูปฏิบตัิการ (คศ. 1) และครูช านาญการ(คศ.2) เป็นไปตามกรอบ
การวิจ ัยที่ก าหนด ณ ระดับความเชื่อมั ่น 90 % โดย ปัจจัยด้านคุณล ักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุและ
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สถานภาพสมรส ที่มีนัยส าคญั ปัจจัยรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ คือ การลงทุนกองทุน
รวม และพนัธบตัรรัฐบาล ที่มีนัยส าคญั  ปัจจัยความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณที่มีนัยส าคญั คือ 
การมีรายได้เพียงพอ และต้องการมีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอย่างเพียงพอ ผลการวิจัย
พบขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญักับการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตหลงัเกยี่ยณอายุได้อย่างมีความสุขช้ีให้เห็นว่าปัจจุบนัการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีพของบุคคล และได้รับความสนใจจากบุคคลในการหาความรู้เพื่อการ
เตรียมพร้อมส าหรับตนเองมากขึ้นกว่าเดิมเม่ือเทียบกับงานวิจัยในอดีตขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับงานวิจัยใน
อดีต 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก 

 1. ด้านการหารายได้  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ องคก์รควรจะมีแผนการบริหารงานท่ีก าหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อสร้างก าไร
ให้แก่องคก์รซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้องคก์รนั้นกิดความมัง่คัง่และท าให้พนกังานมีความเช่ือมัน่ใน
องค์กร รวมทั้งมีการแจง้ถึงสวสัดิการและสิทธิต่างๆให้แก่พนักงานทราบดว้ย, ท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ท างานเพื่อสร้างรายไดป้ระจ าอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ด้านการใช้จ่าย 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สามารถจดัล าดบัความส าคญัและแยกแยะความจ าเป็นของรายจ่ายได ้เพื่อจะไดห้า

แนวทางในการลดและควบคุมรายจ่ายดงักล่าวต่อไป  

  3. ด้านเศรษฐกิจ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีการก าหนดแผนการใชจ่้ายเงินอยา่งชดัเจน โดยพิจารณาจากความส าคญัและความ

จ าเป็นของการใชจ่้ายเงิน, มีการก าหนดเป้าหมายรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายอย่างชดัเจน ควรมีการแบ่งเงิน

ออกเป็นสัดส่วนและใชจ่้ายเงินตามสัดส่วนท่ีจดัสรรไว ้

4. ด้านความรู้ความเข้าใจ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรจะมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไวใ้จไดม้าคอยแนะน าและอธิบายถึงความรู้พื้นฐาน 

กระบวนการ/ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลใหถู้กตอ้งและชดัเจน 

5. ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สามารถควบคุมรายจ่ายต่างๆ ไดใ้ห้เพียงพอกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ สามารถวางแผนการ

สร้างรายได้จากสินทรัพยท่ี์มีอยู่ ควรจะมีความรู้ความสามารถในการน าสินทรัพยไ์ปสร้างรายได้อย่างถูกต้อง , 

ความสามารถในการกระจายแหล่งเงินออมไปอยูใ่นทรัพยสิ์นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและรอบดา้นมาก

ยิง่ขึ้น 

 2. การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตในด้านพื้นท่ีการศึกษา วิจัยเฉพาะประชาชนท่ีพกัอาศยัหรือท างานในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

ตวัแทนของประชากรท่ีพกัอาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีในประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวมแลว้ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่ างไร ซ่ึงจะได้น าไป

ปรับปรุงและน าเสอแนวทางหรือท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจหรือตอ้งการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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