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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั 
เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใช้จ่าย ดา้นการออม และดา้นการ
ลงทุน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างาน  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 224 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 อายุระหวา่ง 20-40 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68 มี
สถานภาพโสด จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 151 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.40 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.46 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 ต าแหน่งงานเป็น
พนกังานทัว่ไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73 ส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 - 3 ปี จ  านวน 
139 คน คิดเป็นร้อยละ 62.05  
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 ผลการวิจยัพบว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการออม รองลงมาคือ ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน และดา้น
ค่าใชจ่้าย ตามล าดบั  
 

ค าส าคัญ: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, การออมและการลงทุน 

 

ABSTRACT 
 The objective is to study personal financial planning of employees of Exterran (Thailand) 
Co., Ltd. The factors of research include Income, Expenses, Savings and Investment that classified 
by personal factors such as Sex, Age, Status, Educational level, Average monthly income, Number 
of family members, Job title, and Work experience.  
 The population of this research is employees of Exterran (Thailand) Co., Ltd. The samples 
used in this research amount 224  people.  Data was analyzed by using SPSS for Social Science 
Research. The statistics were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results found that all respondents 224 people. Most are female 140 people representing 
62.50%. Most are single status 169 people representing 75.45%. Most are Bachelor’s degree 151 
people representing 67.40%.  Most are average income per month 10,001–20,000 baht 122 people 
representing 54.46 % . Most of number of family are 3-4 members 102 people representing 45.54%. 
Most are officer 89 people representing 39.73%.  Most of work experience are 1 -  3 years 139 
people representing 62.05%. 
 The results found that Personal financial planning of employees of Exterran (Thailand) 
Co. , Ltd.  overall is at a high level.  Considering each aspect, then that aspect is the high level of 
Income, Expenses, Savings, and Investment, respectively.  
 
Keywords: Personal Financial Planning, Savings and Investment 
 
บทน า 

 ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รา เงินจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการ
ด ารงชีวิต ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุคปัจจุบนัส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ท า
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ใหป้ระชาชนรายไดน้อ้ยลง และไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีสูง รวมไปถึงราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้
รายได้ท่ีได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ดงันั้นการจะบรรลุเป้าหมายทาง
การเงิน เพื่อท่ีจะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ รวมถึงความตอ้งการใชเ้งินระหวา่ง
ทางไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีวนิยัในการออม และการวางแผนการลงทุนท่ีดี และมีประสิทธิภาพ  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญักับบุคคล เน่ืองจากอาจท าให้มี
เหตุการณ์ท่ีส่งผลท าให้ตอ้งใชเ้งินเกิดข้ึนไดต้ลอด ดงันั้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จึงเป็น
การบริหารจดัการเงิน หรือรายไดท่ี้ไดม้า รวมไปถึงกระบวนการวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพย ์
การวางแผนภาษีการวางแผน ประกนัภยั และการวางแผนเกษียณอายุ ซ่ึงบุคคลท่ีมีการวางแผน
การเงินท่ีดี ก็ยอ่มท าใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จในชีวติได ้
 บริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีนโยบายท่ีชดัเจนในการด าเนิน
ธุรกิจภายใตก้ระบวนการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จากการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัส่วนมากจะมี
การใช้จ่ายโดยการกูย้ืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง 
และมีหน้ีบตัรเครดิตกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ จึงส่งผลท าให้เม่ือพนกังานลาออกจากงานจะไม่
สามารถช าระหน้ีไดท้ั้งหมด และไม่มีเงินส ารองไวใ้ชย้ามจ าเป็น หากพนกังานไม่มีการวางแผนทาง
การเงินท่ีดีก็จะส่งผลท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวพนกังานไม่มัน่คง ไม่ประสบผลส าเร็จ 
เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในอนาคต 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อน าผล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั ในส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตลอดจนมีแนวทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อแกก้ารปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
ขอบเขตของการวจัิย    
 การวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ไวด้งัน้ี 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างาน  
 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การวางแผนดา้น
รายได ้การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย การวางแผนดา้นการออม และการวางแผนดา้นการลงทุน 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั เอก็ซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 511 คน (ท่ีมา: Exterran, 2565) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั   
 2. สามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีก่อให้เกิดการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากดั และสามารถ
น าไปใชไ้ปเป็นแนวทางในการก าหนดนโบาย และพฒันากลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
       ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา  
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
- จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
- ต าแหน่งงาน 
- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
- ดา้นรายได ้ 
- ดา้นค่าใชจ่้าย  
- ดา้นการออม  
- ดา้นการลงทุน 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 บุญรุ่ง จนัทร์นาค (2554) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเตรียมความ
พร้อม และน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงิน เร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออม และการใช้เงิน
อยา่งสมเหตุสมผล ในแต่ละช่วงวยั  
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการออม 

 ศตวรรษ ท่าช้าง (2554) ได้ให้ความหมายของการออมไวว้่า การออม หมายถึง การท่ี
บุคคลมีการจดัเก็บเงินจ านวนหน่ึงท่ีไดม้าจากรายรับท่ีใชใ้นแต่ละดา้น โดยมีการแบ่งสรรปันส่วน
จากจ านวนเงินจ านวนหน่ึงท่ีมีการน าเอาไปใช่จ่ายในลกัษณะต่างๆ รวมถึงใชใ้นการช าระภาษีแบ่ง
ไวด้ว้ย แลว้จึงมีการจดัแบ่งรายรับจากการท างานน้ีไปเก็บไว ้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้าย 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการลงทุน 

 Reilly และ Norton (2006: 114-116 อา้งถึงในอรอนงค์ ไชยบุญเรือง, 2552: 9) ไดก้ล่าวไว้
วา่ การวางแผนการเงินและความตอ้งการในการลงทุนของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงความ
ตอ้งการในการลงทุนจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล การวางแผนการเงินของ แต่
ละบุคคลนั้น ควรมีความสอดคลอ้งกบัอาย ุสถานะทางการเงิน การวางแผนในอนาคต ความตอ้งการ 
และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ภณิตา สุนทรไชย และคณะ (2560) ไดท้  าการศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ระดบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน พบว่า ด้านการประเมิน
สถานะทางการเงิน อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน บุคคลตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ รายได-้ค่าใชจ่้าย ภาวะเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ทศันีย ์แพงบุดดี (2561) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลและความรู้ความเขา้ใจกบัการวางแผนทางการเงินส่วน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน ธนาคารทหารไทย จ ากดั พบว่า ความรู้ความเขา้ใจ การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นรายได ้พบวา่ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และจ านวนบุตรท่ีอยู่ในอุปการะ มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า อายุ สถานภาพ และจ านวนบุตรท่ีอยู่ในอุปการะมี
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ความสัมพนัธ์กบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และพบว่า เพศ อายุ มีระดบัการศึกษา และ
จ านวนผูอ้ยู่ในอุปการะมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่วนดา้นการออม 
พบวา่ สถานภาพ และระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 อรินทร อุดมเชียร (2561) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ  ากดั (มหาชน) และความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-40 ปี สถานภาพโสด สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ระดบั
ปริญญาตรี อายกุารท างาน 10 ปี 9 เดือน มีบา้นพกัตนเอง และรถยนตส่์วนตวั มีรายไดเ้ป็นเงินเดือน
เฉล่ีย 15,000- 30,000 บาท มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายประจ าเดือน และบริโภคต่างๆ ใชเ้งินสด และบตัร
เครดิต พฤติกรรมการใชเ้งินมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารสามารถออมไดไ้ม่
เกิน 5% ของรายได้ และได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิ
ลดหยอ่น ภาระภาษีดว้ยเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และความสัมพนัธ์ระหวา่งการออมกบัการ
วางแผนภาษี พบว่า พนักงานกลุ่มท่ีมีความสามารถในการออม มีการวางแผนภาษีด้านสิทธิ
ลดหยอ่นภาระภาษีรายการเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากท่ีสุด  
 พศวีร์ สร้อยเสริมทรัพย ์(2563) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษา พบวา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มีผูเ้ลือกใชบ้ริการ เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากวา่ 
30สถานภาพโสด ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 40,000 บาท ระดับ
ความส าคัญของการงวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับ
ความส าคญัมาก คือ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการออม ดา้นการลงทุน ตามล าดบั 

 อภิชญาฎา ภู่ระหงษ ์และบุษรา โพวาทอง (2563) เศรษฐกิจ สังคม และท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่ม
คนวยัก่อนเกษียณอายุ 40 - 59 ปี ผลการวิจยั พบวา่ ผูท่ี้มีแนวคิดในการวางแผนการเงินต่อผูท่ี้ไม่มี
การวางแผนทางการเงินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 : 34 และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการอยู่อาศยัในวยัเกษียณฯ ได้แก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ประจ า รูปแบบท่ีอยู่
อาศยั และดา้นท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 57.3 มีแนวคิดท่ีจะยา้ยท่ีอยูอ่าศยั รูปแบบบา้นปลูกเองเป็น ในขณะ
ท่ีผูท่ี้ยงัไม่มีการวางแผนฯ ร้อยละ 55.1 ตอ้งการอาศยัอยู่ท่ีเดิม และร้อยละ 79.8 ไม่มีแนวคิดท่ีจะ
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศยั ส าหรับรองรับวยัเกษียณฯ และผูท่ี้ยงัไม่มีการวางแผนฯ ให้เหตุผลท่ียงัไม่
วางแผนเน่ืองจาก ยงัมีภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายมาก และจึงไม่มีเงินออม ฯ  
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 สมคิด ยาเคน (2563) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่วยัเกษียณ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทน ปัจจยัดา้นทศันคติในการ
วางแผนทางการเงิน และปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียงมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วยัเกษียณระดบัมาก ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในวยัเกษียณท่ีระดบันยัส าคญั 0.5 

 รักษ์สุดา เหล่าคา (2563) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ และศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อ เดือน แหล่งท่ีมาของรายไดแ้ตกต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 
และนกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชาแตกต่างกนัท าให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนั ส่วน
พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 วราภรณ์ แก่นยิ่ง และธัญวรัตน์ สุวรรณะ (2564) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ปริญญาตรี รายได ้20,001-40,000 บาท ความถ่ีในการออมและการลงทุนต่อ
ปี 4 คร้ังข้ึนไป ระยะเวลา 6-10 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
เพื่อเตรียมการเกษียณอาย ุปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจาก
การออมและการลงทุน ความถ่ีในการออมและการลงทุน จ านวนเงินท่ีออมและลงทุน แนวโนม้การ
ออมและการลงทุนในอนาคต และแหล่งขอ้มูลการออมและการลงทุนมีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอาย ุ  
 ขนิษฐา ตน้สถาวีรัฐ และธฤตพน อู่สวสัด์ิ (2564) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัความรู้
ดา้นการวางแผนการเงินกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในเครือบริษทัหน ่าเซียน 
พบว่า สถานภาพมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนการเงิน ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในดา้นช่องทางการ
วางแผนทางการเงิน และดา้นรายไดมี้อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในดา้นช่องทาง
การวางแผนทางการเงิน วตัถุประสงค์กรอบระยะเวลา รูปแบบการออมเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การวางแผนทางการเงิน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้การวางแผนการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลดา้นช่องทาง ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบการวางแผนทางการเงิน
ปัจจยัอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านวตัถุประสงค์การวางแผนทาง
การเงินฯ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธี
เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั เอก็ซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 511 คน (ท่ีมา: Exterran, 2565) 
 กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ซ่ึงมี
ขนาดตวัอย่างของประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จึงมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไวท้ั้งหมด 224 
คน โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาการท างาน  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั 
เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) ได้แก่  การวางแผนด้านรายได้ การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย การ
วางแผนด้านการออม และการวางแผนด้านการลงทุน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัท  าการศึกษาและด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยท าการวเิคราะห์วตัถุประสงคข์อง
การวิจยั เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีตอ้งศึกษา ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางการน ามาสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวิจยั น า
แบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องและ
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ครอบคลุมของเน้ือหา ตรวจสอบคุณภาพด้วยความเท่ียงตรงจากคะแนน IOC และมีเกณฑ์การ
วเิคราะห์ ดงัน้ี   
 คะแนน  = +1   ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
 คะแนน  =   0 ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
 คะแนน  = -1 ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยงั
กลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั เอก็ซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย)   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูล โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 224 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-40 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68 อายุ
ต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95 และอายุระหวา่ง 41-60 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.38 ตามล าดบั สถานภาพโสด จ านวน 169 คน ร้อยละ 75.45 สถานภาพสมรส จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.80 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 151 คน ร้อยละ 67.40 ระดบัการศึกษาปริญญา
โท จ านวน 61 คน ร้อยละ 27.20 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 9 คน ร้อยละ 4.00 และมี
ระดบัการศึกษาปริญญาเอกจ านวน 3 คน ร้อยละ 1.34 ตามล าดบั ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาทจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.27 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.36 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 จ  านวนสมาชิกใน
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ครอบครัว 1-2 คน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82 จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18 และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 6 คนข้ึนไป จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.46 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไป จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.73 เจา้หน้าท่ีบริหาร จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ผูช่้วยผูจ้ดัการ จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.63 ผูจ้ดัการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 และผูจ้ดัการอาวุโส จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 - 3 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.05 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 4 - 5 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.48 และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัโดยภาพรวม
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น
การออม ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน และดา้นค่าใชจ่้าย ตามล าดบั  
 ดา้นรายได ้อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ท่านมีการประเมินรายได้ด้วยตวัท่านเอง และขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีการวางแผน และ
วิเคราะห์รายได้ของท่านให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท่านมีการประเมินรายได้ในแต่ละ
เดือนว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายจ าเป็น เช่น ค่าอาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ
การศึกษา ท่านมีการประเมินรายได้โดยค านึงถึงภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ีย และท่าน
ตั้งเป้าหมายรายไดโ้ดยการเตรียมหางานหรือ อาชีพเสริมเสมอ ตามล าดบั 
 ดา้นค่าใชจ่้าย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่าน
มีการประเมินวา่ควรตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ท่านตั้งเป้าหมายการใช้
จ่ายเงิน เป็นไปตามพื้นฐานความเป็นจริงมีเหตุผลจ าเป็นมากกว่าความพอใจเสมอ ท่านประเมิน
ภาระหน้ีสิน ว่าในอนาคตจะสามารถช าระได้หมดตามก าหนด ท่านมีการวิเคราะห์และควบคุม
ค่าใชจ่้ายของท่านใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละวตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย และท่านสามารถ
ใชจ่้ายเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้สมอ ตามล าดบั 
 ดา้นการออม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ท่านมีการเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน เช่น เงินฝาก ประกนัชีวติ ประกนัภยั  ท่าน
สามารถจดัการกบัการออมเงินไดต้ามเป้าหมายท่ีตนตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด ท่านมีการแบ่ง
รายไดส่้วนหน่ึงไวอ้อมก่อนแลว้จึงน าส่วนท่ีเหลือไปใชจ่้าย และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือท่านมีการ
วดัผลและติดตามผลจากการออมของท่านเสมอ และท่านมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออม
เงินเพียงพอ ส าหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต ตามล าดบั 
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 ดา้นการลงทุน อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ 
ท่านมีการวดัผลและติดตามผลจากการตั้งเป้าหมายทางการลงทุนของท่านเสมอ ท่านสามารถน าการ
วางแผนทางการเงินไปเป็นเคร่ืองมือในการจดัการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านมีการ
ติดตามข่าวสารขอ้มูลทางการเงินเพื่อน ามาปรับปรุงแผนการลงทุน ท่านมีการลงทุนในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้ น ลงทุนในพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ลงทุนในหุ้น และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์และท่านมีการหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีท าใหเ้งินท่ีท่านลงทุนไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.50 มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46 จ านวน
สมาชิกในครอบครัว  3-4 คน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 
คน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.18 มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73 ระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังาน 1 - 3 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 62.05 
 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เอก็ซ์เธอร์แอน 
 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการออม รองลงมาคือ ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน และดา้นค่าใชจ่้าย ตามล าดบั  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เอ็กซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการออม รองลงมาคือ ดา้นรายได ้ดา้นการลงทุน และดา้น
ค่าใชจ่้าย ตามล าดบั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. ด้านรายได้  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านมีการ
ประเมินรายไดด้ว้ยตวัท่านเอง และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีการวางแผน และวเิคราะห์รายได้
ของท่านให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท่านมีการประเมินรายไดใ้นแต่ละเดือนวา่เพียงพอกบั
ค่าใช้จ่ายจ าเป็น เช่น ค่าอาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และการศึกษา ท่านมีการ
ประเมินรายได้โดยค านึงถึงภาวะเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย และท่านตั้งเป้าหมายรายได้โดยการ
เตรียมหางานหรือ อาชีพเสริมเสมอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของภณิตา สุนทรไชย 
และคณะ (2560) ท่ีไดศึ้กษาระดบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และแยกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการประเมินสถานะทางการเงินตามหลกัความพอประมาณ อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ การก าหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลตามหลกัความมีเหตุมีผล มีการติดตามและ
ปรับปรุงแผนการวางแผนทางการเงินตามหลกัความรู้และคุณธรรม และการปฏิบติัตามแผนการเงิน
ตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัทางการเงิน 
 2. ด้านค่าใช้จ่าย  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีการ
ประเมินวา่ควรตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ท่านตั้งเป้าหมายการใชจ่้ายเงิน 
เป็นไปตามพื้นฐานความเป็นจริงมีเหตุผลจ าเป็นมากกวา่ความพอใจเสมอ ท่านประเมินภาระหน้ีสิน 
วา่ในอนาคตจะสามารถช าระไดห้มดตามก าหนด ท่านมีการวเิคราะห์และควบคุมค่าใชจ่้ายของท่าน
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละวตัถุประสงค์ของการใช้จ่าย และท่านสามารถใช้จ่ายเงินตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้สมอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพศวีร์ สร้อยเสริมทรัพย ์(2563) 
พบว่า ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับ
ความส าคญัมาก คือ ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายประจ าวนั ท่านมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายเงินกู ้ท่านมีการแยก
รายการค่าใชจ่้ายและจดบนัทึกเพื่อวางแผนให้มีเงินออมอยา่งสม ่าเสมอ และท่านมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อค่าใชจ่้ายการศึกษาของบุตรหลาน 
 3. ด้านการออม  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่าน
มีการเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น เงินฝาก ประกนัชีวิต ประกนัภยั  ท่าน
สามารถจดัการกบัการออมเงินไดต้ามเป้าหมายท่ีตนตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด ท่านมีการแบ่ง
รายไดส่้วนหน่ึงไวอ้อมก่อนแลว้จึงน าส่วนท่ีเหลือไปใชจ่้าย และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือท่านมีการ
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วดัผลและติดตามผลจากการออมของท่านเสมอ และท่านมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออม
เงินเพียงพอ ส าหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุริชา 
สาพรเจริญ (2561) พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการออม และรูปแบบการออมของประชาชนในเขตบาง
กะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความตอ้งการในการเลือกรูปแบบการออมท่ีมี
มูลค่าท่ีสามารถเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต  
 4. ด้านการลงทุน  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีการ
วดัผลและติดตามผลจากการตั้งเป้าหมายทางการลงทุนของท่านเสมอ ท่านสามารถน าการวางแผน
ทางการเงินไปเป็นเคร่ืองมือในการจดัการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านมีการติดตาม
ข่าวสารขอ้มูลทางการเงินเพื่อน ามาปรับปรุงแผนการลงทุน ท่านมีการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้ น ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ลงทุนในหุ้น และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์และท่านมีการหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ท่ีท าใหเ้งินท่ีท่านลงทุนไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันีย ์แพงบุดดี (2561) พบว่า 
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ มุ่งเน้น
ความมัน่คงทางการเงิน มีรูปแบบการวางแผน การเงินส่วนบุคคล จะให้ความส าคญัต่อความมัง่คัง่
ในชีวิตครอบครัวโดยมีหลกัในการเลือกลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและคุ้มค่า และ
เลือกช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยั เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น แนวทาง
ส าหรับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  
 1. ดา้นการออม พนกังานควรฝากเงิน และมีการเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในยาม
ฉุกเฉิน เช่น เงินฝาก ประกนัชีวติ ประกนัภยั ดงันั้น บริษทัฯ ควรจะส่งเสริมการออมทรัพยอ์อกจาก
บญัชีใช้จ่ายทัว่ไป ซ่ึงเป็นการตั้งเป้าหมายการออมในชีวิต เช่น ควรส่งเสริมให้พนกังานมีการเก็บ
เงินไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน ควรมีบญัชี เงินออมระยะสั้นหรือระยะกลาง เพื่อการซ้ือสินทรัพย ์ 
 2. ดา้นรายได ้พนกังานควรก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอส าหรับการใชจ่้ายของครอบครัวและตนเอง และเป็นไปตาม
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของตนเอง เช่น การวางแผนเพื่อหารายได้เสริม การขายของ
ออนไลน์ในช่วงวนัเสาร์อาทิตย ์ 
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 3. ด้านการลงทุน พนักงานควรปรับปรุงรูปแบบการลงทุนในด้านต่าง โดยจะต้องมี
การศึกษาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เศรษฐกิจของประเทศและของเศรษฐกิจโลกอยูเ่ป็นประจ าเพื่อท่ีจะให้
ทนักับสถานการณ์ ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับสินทรัพย์ เช่น พนักงานควรมีการน าเงินไปลงทุนใน
กองทุน หรือหุ้นท่ีตนเองสนใจ โดยบริษทัอาจมีหุ้นท่ีออกแบบ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนเขา้ไป
ลงทุนในบริษทัได ้
 4. ดา้นค่าใชจ่้าย พนกังานควรจะให้มีการวางแผนหน้ีสินของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการแบ่งเบา
ภาระ ในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละเดือนลงจากเดิมได ้เช่น เม่ือไดรั้บเงินเดือนมาในวนัแรกพนกังาน
ควรมีการวางแผนในการแบ่งเงินไวส้ าหรับใชจ่้ายค่าน ้า ค่าไฟ และค่าโทรศพัทต่์างๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ภาษี และการวางแผน
เกษียณ เป็นต้น เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขให้มีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพครบถว้น และก่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 2. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรท่ีเป็นพนักงานบริษทั เอ็กซ์เธอร์แอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั เท่าน้นั ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน จึงควรเลือกกลุ่ม
ประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม เช่น พนกังานบริษทัท่ีอยูใ่นเขตอ่ืนในกรุงเทพ
และปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั 
 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยัอาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืน
เพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน หรือการใชว้ธีิการเชิงคุณภาพ 
เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลผลการวจิยัเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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