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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัย 

ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีการเงินส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ  การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง  

คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตัวอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย สถิติรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหส์มัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์พียรส์นั และ 

ทดสอบสมการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเส้นแบบถดถอยพหุคูณ ( Multiple Linear Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท โดย

พฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.39 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.42 อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลางเป็นลาํดบัหนึ่ง ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน รองลงมา ดา้นการปลอดหนี ้

ระดบัปานกลาง ในดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง และดา้นการลงทนุ ตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพ ไดแ้ก่ ดา้นการปลอดหนี ้และ 

ด้านความรู้เก่ียวกับการเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสุขภาพทางการเงินโดยรวม โดยด้านความรู้เก่ียวกับการเงิน 

มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดา้นการปลอดหนี ้ผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพ 

มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยรวมไดร้อ้ยละ 54.10% 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 
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ABSTRACT 

This research aimed 1) to study money management use behavior that affects of the population in Bangkok 
2) to study the personal factors of Bangkok citizens affecting financial health such as gender, age, status, 
education level, average income per months and occupation This research was a quantitative research in 
which 400 samples were selected from the population living in Bangkok. The questionnaire was used as a 
tool for collecting data. The data were analyzed to determine the percentage, standard deviation.  
The hypothesis were tested by t – test one way ANOVA, in care of its statistical significant LDS was used to 
test is pair significant variable. Multiple regression analysis was also use to lest hypothesis education level, 
and average monthly income of 10,001 - 20,000 baht by spending behavior that affects the livelihood of the 
county population Bangkok overall, with an average of 3.39, the standard deviation of 0.42 was within 
medium level. The highest was financial literacy, followed by debt-free, moderate, and financial money. 
Retain reserves and investment, respectively. As a result of the hypothesis test, it can be assumed that  
the money use behavior that affects the blackness of the life - cycle is the debt-free aspect. And  
the knowledge side of finance has a positive influence on overall financial health.be in a relationship with 
financing has the highest influence, followed by debt-free and test results show that money behavior is not 
a problem, affect on dismantling influences changes in the financial health of the population in Bangkok.   
It reached 54.10 percent. Acceptable risk at a statistically significant level of 0.05 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การดาํเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทาํงานรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนั 

ดงันัน้จึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะทาํอย่างไรเพื่อใหม้ีเงินสาํรองเก็บไวส้าํหรบัอนาคตหรือสามารถจับจ่าย

ใชส้อยอย่างไม่ขาดแคลน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้ ยามฉุกเฉิน และมีเงินออมสาํหรบัทุนการศึกษา

ของบตุรหลาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะตอ้งมีวินยัในการ ออมเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งมีแผนการลงทนุที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียง

พอที่จะทาํใหส้ามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได ้เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใชจ้่ายเพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลเอง 

ซึ่งเป็นตน้เหต ุที่ทาํใหท้รพัยส์ินที่มีไม่สามารถเพิ่มพนูขึน้ได ้

พฤติกรรมการใชจ้่ายที่เสี่ยงต่อการดาํรงชีพของกลุม่คนวยัทาํงานในปัจจุบนั มีพฤติกรรม การใชจ้่ายเงินหลาย

ลกัษณะ เช่น การใชจ้่ายเพื่อการออมและการลงทุน (เงินฝากออมทรพัยเ์งินฝาก  ประจาํการออมหุน้ กองทุนรวม

ต่างๆ เป็นตน้) การใชจ้่ายคงที่ (ค่าผ่อนบา้น/เช่าที่พกัอาศยั ค่าผ่อนรถ เป็นตน้) การใชจ้่ายผนัแปร (ค่าอาหาร ค่านํา้ 
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ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ค่าเสือ้ผา้ ค่าเดินทาง ค่ารกัษาพยาบาล เป็นตน้) สาํหรบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต  ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการใชช้ีวิตเป็นสงัคมเมืองมีความเป็นบริโภคนิยมตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก 

อาจพบพฤติกรรมการใช้จ่ายที่นิยมบริโภคสินค้าฟุ่ ม เฟือยเกินความจําเป็น หรือซือ้สิ่งของที่มีราคาแพงตาม 

กระแสนิยม ทาํใหเ้กิดการใชจ้่ายเงินเกินรายไดท้ี่ไดร้บั ขาดวินยัในการใชจ้่ายและเก็บออม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดปัญหา

หนีส้ิน และสง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของ คนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ปัจจยัสว่นบคุคลและพฤติกรรมการใชจ้่ายที่สง่ผลกระทบต่อการดาํรงชีพของกลุม่วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนาํชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน  

ซึ่งควรเริ่มจากการปลกูฝังนิสยัการออมและการใชเ้งินอย่างสมเหตสุมผลตัง้แต่  วยัเด็กเพื่อบ่มเพาะวินยัทางการเงิน

ไวก้่อน เมื่อเขา้สู่วยัทาํงานก็จาํเป็นตอ้งรูว้ิธีการวางแผนการ จดัสรรรายไดใ้หเ้พียงพอกบัการออมเงินตามเป้าหมาย

และรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมี  ครอบครัวก็จําเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัวทําให้ 

ความรบัผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึน้ ซึ่งสง่ผลใหก้ารวางแผนทางการเงินมีความสาํคญัมากขึน้แมก้ระทั่ง

เมื่อเกษียณอาย ุก็ยงัตอ้งวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวยัที่มีรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ หรืออาจ

สูงขึน้ในบางอย่าง (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  เป็นเรื่องที่มีความสําคัญใน

ชีวิตประจําวัน เพราะระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึน้  ทําให้การจัดการการเงินยากมากขึน้  

หากประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี ก็จะส่งผลใหส้ขุภาพทางการเงินของ

แต่ละบคุคลเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัที่ ตัง้ใจไวจ้นนาํไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งหมายถึงการมีหลกัประกนั

ทางการเงินที่มั่นคง เพียงพอที่จะใชช้ีวิตไดอ้ย่างสุขสบายตามอัตภาพ (ศูนยส์่งเสริมการพัฒนาความรูต้ลาดทุน , 

2554: ออนไลน)์ 

การมีสขุภาพทางการเงินที่ดีจัดไดว้่าเป็นเข็มทิศที่จะนาํ ไปสู่ความสาํเร็จและจะทาํใหทุ้กคน  มีอิสรภาพทาง

การเงินไดเ้พราะถา้หากรูว้่าชีวิตเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใชช้ีวิต อย่างไม่ประมาท มีสติอยู่ตลอด 

เวลาการวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใชช้ีวิตของคนที่มีสติและปัญญา มีเหตผุลรูว้่ากาํลงัทาํ

อะไรอยู่และพรอ้มจะรบัมือกับปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้นัน้จะทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีเป้าหมาย

และเดินตามเป้าหมายไดอ้ย่างถูกทางซึ่งคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีก็ยอมทาํใหม้ีโอกาสประสบความสาํเร็จใน

ชีวิตได ้ 

จากความสาํคญัที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในสง่เสรมิความรูก้ารจดัการทางการเงินสว่นบุคคลตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให ้

ประชาชน แกก้ารปัญหาทางการเงินโดยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม  
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีการเงิน  

สว่นบคุคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ขอบเขตการวิจยัดา้นประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  

1.1 ขอบเขตดา้นประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ประชากรกลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรที่

อยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,701,394 คน (ขอ้มลูจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ,ปีสาํรวจ 2565)  

1.2 ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนทั่วไปที่

อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยั ไดก้าํหนดค่าระดบัความเชื่อถือที่รอ้ยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดคื้อ

รอ้ยละ 5 โดยใชก้ารเปิด ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มประชากร

ตัวอย่าง จาํนวน 400 ตัวอย่างและสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรใชสู้ตรของ W.G. 

cochran (1953) ที่ระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่มากกว่า 5%  เพื่อใชใ้นการศกึษา

วิจยั โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก และใชเ้ครื่องมือในการเก็บขอ้มลู คือ แบบสอบถาม 

ขอบเขตตัวแปรในการวิจัย 

 งานวิจยัไดท้าํการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาพฒันาเป็นตวัแปรในงานวิจยั 

ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีรายละเอียดดงันี ้

1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) มีจาํนวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  

1.1 ปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

1.2 พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการ

ลงทนุ ดา้นการปลอดหนี ้ดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ สุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนทางการเงินที่ดี ดา้นมีการลงทนุและการออม ดา้นภาระหนีต้ ํ่า 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ  รายได ้ค่าใชจ้่าย เหล่านีเ้ป็นเกณฑท์ี่
นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่สาํคญัและสถิติที่วัดไดข้องประชากรที่
ช่วยกาํหนดตลาดเปา้หมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นปัจจยัสว่นบคุคลที่สาํคญั 

1.1 เพศ หมายถึง ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชา ยและเพศหญิง โดยองค์การอนามัยโลก  
ใหค้วามหมายไวว้่า"คุณลักษณะของผูห้ญิงและผูช้ายในบทบาทประกอบสรา้งทางสังคมพฤติกรรม กิจกรรมและ
คุณลักษณะที่ใหส้ังคมพิจารณาว่าเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง" ในขณะที่คาํว่า เพศ (Sex มีความหมายในลักษณะทาง
ชีววิทยาของบคุคล ที่แบ่งเป็นเพศหญิง และเพศชาย (ชลิดาภรณ ์สง่สมัพนัธ.์ 2551) 

1.2 อายุ หมายถึง อายุ ทั่วไปแลว้จะพบว่าบุคคลที่สูงวัย และหนุ่มสาวผูเ้ริ่มทาํงานนั้นจะมีรายได ้ไม่สูง  
เมื่อเทียบ กบัผูท้ี่อยู่ในวยักลางคน 

1.3 ระดบัการศกึษา หมายถึง ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา ปรญิญาตรีปรญิญาโท ปรญิญาเอก  
1.4 อาชีพ หมายถึง การเลือกอาชีพมีสว่นของรายไดท้ี่ไดร้บั 
1.5 รายได ้หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดร้บัจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ กิจการรวมทั้ง 

ผลตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานตามปกติ รายไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
1.5.1 รายไดจ้ากการขาย รายไดท้ี่เกิดจากการขายสินคา้ หรือบรกิารที่เป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตาม 
1.5.2 รายไดอ่ื้น รายไดท้ี่มิไดเ้กิดจากการดาํเนินงาน ตามปกติของกิจการซึ่งเป็นรายไดท้ี่ไม่ใช ้รายได้

จากการขายสินคา้หรือบรกิาร 
1.6 ค่าใช่จ่าย หมายถึง ค่าใชจ้่ายของครวัเรือนเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการอุปโภค บริโภค ไดแ้ก่ ที่อยู่อาศัย 

อาหารและเครื่องดื่ม สินคา้และบรกิารอ่ืนๆ ค่าใชจ้่ายที่ไม่เก่ียวกบัการอปุโภค บรโิภค ไดแ้ก่ ภาษี ของขวญั เงินบรจิาค 
และสลากกินแบ่ง เป็นตน้ แต่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการสะสมทุน เช่น ค่าซือ้/เช่าซื ้อบา้น ที่ดินและของมีค่าต่าง ๆ 
และเงินค่าเบีย้ประกันประเภทสะสมทรพัย ์เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ หมายถึง ค่าใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจาํวัน หรือตน้ทุนส่วนที่หักออกจากรายไดใ้นรอบระยะเวลาที่ดาํเนินการงานหนึ่ง (เพียงเดือน 
วิทยาประดิษฐ์.2551) 
2.2 แนวคิดการวางแผนการเงินสว่นบคุคล 

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการว่าจะทาํอย่างไรใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคน์ัน้ หากจะกลา่วในแง่ของสถานการณ ์การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกบัความไม่แน่นอนโดย
การกาํหนดการกระทาํขึน้ล่วงหน้าเพื่อใหไ้ดผ้ลตามที่กาํหนดไวก้ารวางแผนจะเก่ียวขอ้งกัน 2 อย่าง  คือ จุดหมาย
ปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทาํอะไร วิธีการก็คือจะทาํอย่างไร การวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตวั
หรือเรื่องที่เป็นทางการ (ความหมายของการวางแผน, 2556) 
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การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) หมายถึง การคน้หาทางเลือกเพื่อสนบัสนุนกระบวนการในการ
ตัดสินใจล่วงหน้าเก่ียวกับปริมาณและเวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ด้วยการกาํหนด
กิจกรรม วิธีการ เวลา และผูร้บัผิดชอบ ประกอบการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทางการเงิน(พืน้ฐานการวางแผนทาง
การเงิน, 2556 : ออนไลน)์ ในสหรฐัอเมริกามีองคก์รที่จัดตั้งขึน้มาเพื่อดูแลในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
โดยเฉพาะ ชื่อ The Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) ได้ให้คํานิยามการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ว่า "เป็นการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิต  
(Life Goals) ของบุคคล โดยผ่านการบริหารและการวางแผนการเงินซึ่งถกูออกแบบมาของแต่ละบุคคล และเก่ียวขอ้ง
ตัง้แต่การรวบรวมขอ้มลูทางการเงินของบคุคลกาํหนดวตัถุประสงค ์ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบนั กาํหนดกลยุทธ์
และแผนการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต"Hallman & Rosenbloom (2000) อา้งถึงในรชันีกร วงจันทร ์
(2554, น. 4) ใหค้าํนิยามของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่า "เป็นกระบวนการประเมิน สรรคส์รา้ง และนาํแผน
ทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคลตอ้งการใหบ้รรลุ
ภายใตเ้งื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล"Louis Cheng (2009) อา้งถึงในรชันีกรวงจนัทร ์(2554, น.4) ไดใ้หน้ิยามว่าเป็น
กระบวนการปะเมินความต้องการของบุคคล โดยครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการบริโภคการว่างแผนภาษี  
การวางแผนประกนัภยั การวางแผนการลงทนุ การวางแผนเกษียณอาย ุและการวางแผนมรดก 
2.3 แนวคิดการลงทนุ  
Reilly & Norton (2006, น. 114-116) อา้งถึงในอรอนงค ์ไชยบญุเรือง (2552, น. 9)  
ไดก้ลา่วไวว้่า การวางแผนการเงินและความตอ้งการในการลงทนุของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปซึ่งความตอ้งการใน
การลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล การวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลนั้น ควรมีความ
สอดคลอ้งกบัอายุ สถานะทางการเงิน การวางแผนในอนาคตความต้องการ และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดก้ลยุทธ์
การลงทนุในแต่ละช่วงอาย ุแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงสรา้งฐานะช่วงฐานะมั่นคง และช่วงเกษียณอาย ุดงัต่อไปนี ้
1. ช่วงสรา้งฐานะ อาย ุ21-40 ปี ลงทนุในระดบัความเสี่ยงปานกลางถึงสงู 
- ระยะยาว : การวางแผนการเกษียณ และการวางแผนการศกึษาต่อของบุตร 
- ระยะสัน้ : การวางแผนดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ บา้น ที่ดิน โดยไม่มีการวางแผนในดา้นหนีส้ิน เนื่องจากมีหนีส้ิน
มากกว่ารายได ้
2. ช่วงฐานะมั่นคง อาย ุ41-50 ปี ลงทนุในระดบัความเสี่ยงปานกลางถึงสงูหรือปานกลางถึงตํ่า 
- ระยะยาว : การวางแผนการเกษียณเนื่องจากมีรายไดม้ั่นคง (รายไดม้ากกว่าหนีส้ิน) 
- ระยะสัน้ : การวางแผนการศกึษาต่อของบุตร 
3. ช่วงเกษียณอาย ุอาย ุ51-60 ปี ลงทนุในระดบัความเสี่ยงตํ่า 
- ระยะยาว : การวางแผนดา้นอสงัหารมิทรพัย ์
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- ระยะสั้น : การวางแผนการเกษียณ และการวางแผนการออม เนื่องจากไดเ้งินมากจากที่เคยไดล้งทุนไว ้รวมทั้ง 
เงินบาํเหน็จ หรือบาํนาญ 
2.4 แนวคิดการบรหิารการเงินสว่นบุคคล 
สดุารตัน ์พิมลรตันกานต ์(2555, น. 16-18) ไดก้ลา่วไวว้่า การบรหิารการเงินสว่นบคุคล หมายถึง การบรหิารทรพัยากร
ทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือไดม้าใหบ้รรลจุุดมุ่งหมาย คือ ใหไ้ดร้บัความมั่นคงของบุคคลและครอบครวั ซึ่งจะนาํมา
ซึ่งความสขุและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคลการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นการบริหารเงินของบุคคล
เพื่อจุดมุ่งหมายที่วางไวซ้ึ่งความหวังของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไป บางคนตอ้งการมีอาชีพที่กา้วหนา้ สามารถหา
รายไดม้ากจนสรา้งความมั่นคงใหก้ับตนเองและครอบครวั บางคนตอ้งการมีการศึกษา หรือบางคนตอ้งการเพียง
เพื่อใหม้ีชีวิตพออยู่ได ้ใหค้รอบครวัมีกินมีใชไ้ม่ลาํบาก มีความสุขสบายในช่วงสุดทา้ยของชีวิตก็พอแล้ว ในความ
ตอ้งการของบคุคล "เงิน" จึงเป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหนึ่งที่จะทาํใหบ้คุคลไดร้บัในสิ่งที่ตนหวงั 
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการออม 
การออมส่วนบุคคลหรือการออมครัวเรือน ได้มีผู ้ให้คาํจํากัดความ ดังนี ้  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พทุธศกัราช 2554 ใหค้วามหมายของการออม คือ เก็บหอมรอมริบ เช่น ออมทรพัย ์ออมสิน ดงันัน้ การออม หมายถึง 
การใชท้รพัยส์ินเงินทอง ทัง้หลายอย่างระมดัระวงั อย่างไม่ประมาท อย่างมีเหตมุีผล ทรพัยส์ินเงินทองเป็นปัจจยัในการ
ดาํรงชีพ ตอ้งรูจ้กัเก็บรูจ้กัใช ้การออมจะเกิดขึน้ไดก้็เพราะประชาชนไดร้บัการศึกษาเรียนรู ้มีผูแ้นะนาํ สั่งสอน  ใหเ้ห็น
ความสาํคัญ และเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการออม (ราชบณัฑิตยสถาน, ออนไลน,์ 2560) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ไดใ้หค้วามหมายของการออม หมายถึง การแบ่งรายไดส้่วนหนึ่งเก็บสะสมไวส้าํหรบัวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อไวใ้ช้
ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใชใ้นสิ่งที่อยากไดห้รืออยากทาํการออมส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อ
การสญูเสียเงินตน้ตํ่า และไดร้บัผลตอบแทนไม่สงูนกัเมื่อเทียบกบัการลงทุน เช่น การฝากออมทรพัย ์การฝากประจาํ 
การซือ้สลากออมทรพัย ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย, ออนไลน,์ 2560) บุญรุ่ง จนัทรน์าค (2557) กล่าวว่า การออม คือ 
สว่นของรายไดท้ี่เหลืออยู่ หรือที่กนัเอาไวไ้ม่นาํมาใชจ้่ายในการบรโิภคและอปุโภคในปัจจบุนั โดยมีจดุประสงคเ์พื่อเก็บ
ไว้ใช้จ่ายในอนาคตเช่น ในยามป่วย เมื่อแก่ชราหรือลงทุน เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของการออม คือ 1) สรา้ง
หลกัประกันชีวิตในระหว่างยังทาํงานและความมั่นคงทางดา้นการเงิน 2) เพื่อใหม้ีเงินไวใ้ชใ้นวัยชราไม่เป็นภาระต่อ
ลกูหลานและสงัคม 3) เพื่อไวใ้ชท้างดา้นการศึกษาในการนาํมาสรา้งความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานและสรา้งเงินใน
อนาคต 4) เพื่อไวเ้ป็นมรดกใหล้กูหลานและสงัคม 5) เพื่อเป็นเงินทนุในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ 6) เพื่อไว้
ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจาํ และ 7) เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย  โดยสรุปการออม หมายถึง  
ส่วนต่างระหว่างรายไดแ้ละรายจ่ายที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง(Incomes - Expenses = saving) อาจกล่าวไดง้่ายๆ ว่า 
เป็นเงินรายไดท้ี่เหลือจากการใชจ้่ายแลว้นาํมาเก็บสะสมทีละเล็กทีละนอ้ยใหพ้อกพนูขึน้เมื่อเวลาผ่านไป 
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ภทัรพร กิจชยันุกูล. (2556) งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ดว้ยตวัอย่างขนาด 384  คน และมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา ค่าใชจ้่าย ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าใชจ้่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและการสื่อสารเป็นค่าใชจ้่ายสงู 
ที่สดุของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีค่าเฉลี่ย 13,137.43 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ ค่าใชจ้่ายที่ไม่เก่ียวกับ
การอปุโภคบริโภคมีค่าเฉลี่ย 10,392.68 บาทต่อเดือน ในส่วนพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภค พบว่า  อิทธิพลทางสงัคมและ
อิทธิพลทางจิตวิทยาต่างมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบั ปานกลางนอกจากนีย้งัพบว่าปัจจยัสว่นบุคคลในดา้นรายไดม้ี
อิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายทุกหมวด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  สว่นอิทธิพลทางสงัคมบางประการมีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายใน
หมวดอาหารและเครื่องด่ืม หมวดค่าใชจ้่ายสว่นบคุคล หมวดเวชภณัฑแ์ละค่ารกัษาพยาบาล และหมวดค่าใชจ้่ายที่ไม่ 
เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค ส่วนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวด เครื่องด่ื ม
แอลกอฮอลแ์ละยาสบู และหมวดบนัเทิง การอ่านหนงัสือ กิจกรรมทางศาสนาและการศกึษา 
สมมติฐานการวิจัย  

1. การลงทนุ มีอิทธิพลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. การมีเงินเก็บสาํรอง มีอิทธิพลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3. การมคีวามรูเ้ก่ียวกบัการเงิน มีอิทธิพลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

4. การปลอดหนี ้มีอิทธิพลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษาอาชีพ และ

รายได ้ที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกนั  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดของทำวิจัย ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได้มี กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่วม และตัวแปรตาม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การดำเนินงานวิจัยและเป็น แนวทางในการค้นหาคำตอบ  
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 ตวัแปรตน้ หรือ ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)                     ตวัแปรตาม(Dependent Variables) 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
1. ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร  
2. ขนาดของตวัอย่างจากประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปีที่ขึน้ไปใชว้ิธีการหาขนาดของตวัอย่าง

จากประชากรที่ใชใ้นการวิจยั จึงทาํการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดคื้อรอ้ยละ 5 โดยใช้
การเปิด ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาํนวน  
400 ตัวอย่างและสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรใชสู้ตรของ W.G. cochran (1953)  
ที่ระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่มากกว่า 5% 

3. การสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) เป็นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุม่มาเป็นกลุม่ตวัอย่างเท่ากนัโดย
อาศัยความสะดวกของผูว้ิจัยเป็นหลกัจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในกรุงเทพมหานครผูใ้หค้วามร่วมมือกับใหข้้อมูล 
รวมจาํนวนกลุม่ตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.เพศ (Sex)  

2.อาย ุ(Age) 

 3.ระดบัการศกึษา(Education)  

4.อาชีพ (Occupation)  

5.รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อสุขภาพทางการเงนิทีด่ีของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

- การวางแผนทางการเงินที่ดี 

- มีการลงทนุและการออม 

- ภาระหนีต้ ํ่า 

 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อสุขภาพทางการเงนิทีด่ี 

1.การลงทนุ 
2.การปลอดหนี ้
3.การมีเงินเก็บสาํรอง 
4.การมีความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการงานวิจยัไดส้รา้งแบบสอบถามปลายปิดที่กาํหนดไวเ้ป็นโครงสรา้ง ใหค้รอบคลุมหัวขอ้ที่

ตอ้งการศกึษา ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ สว่นที่ 1  แบบสอบถามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล มีจาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 

เพศ อายรุะดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน เป็นคาํถามปลายปิด  (Close Ended) แบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประกอบดว้ย ดา้นการลงทุน ดา้นการปลอดหนี ้ดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการเงิน รวมจาํนวน  

18 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ

สุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนทางการเงินที่ดี ดา้นมีการ

ลงทนุและการออม ดา้นภาระหนีต้ ํ่า รวมจาํนวน 15 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบ

เพียงขอ้เดียว  

การวิเคราะหข์้อมูล 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรหรือกลุม่โดยสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุม่อย่างเป็นอิสระต่อ

กัน (Independent - Sample T-Test ) ค่าสถิติแบบ  t – test สาํหรบัการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในดา้นเพศ ทดสอบ

ความแตกต่างในกรณีที่ตอ้งการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่  3 กลุ่มขึน้ไปโดยใชส้ถิติวิเคราะหค่์าความ

แปรปรวนทางเดียว( One way analysis of variance : One way  ANOVA ) จากสถิติแบบ  F – Test และทดสอบ

ความทดสอบความแตกต่างในกรณีที่ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่  3 กลุ่มขึน้ไปโดยใช้สถิติ

วิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One way analysis of variance : One way  ANOVA ) จากสถิ ติแบบ  

F – Test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ LSD  

(Least Square Difference) ในทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในดา้นอายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน แตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ LSD (Least Square Difference) ในทดสอบ

สมมติฐานที่  1 ในด้านอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 

เพื่อตรวจสอบปัญหาสหสมัพนัธ ์ใชส้ถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient  เพื่อทดสอบว่าเกิดปัญหา

ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multi Collinearrity) และตรวจสอบเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multi Collinearrity)  

ปัญหาความสมัพนัธภ์ายในของตวัแปรพยากรณ ์(Multicollinearity) 
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ผลการวิจัย  

 ในสว่นนีเ้ป็นผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ด้านการลงทุน ด้านการปลอดหนี ้ด้านการมีเงินเก็บสาํรอง ด้านความรูเ้ก่ียวกับการเงิน มีผลการ

วิเคราะหด์งัต่อไปนี ้ 

ตาราง แสดง ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

พฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
x  SD. แปลค่า อนัดบั 

ดา้นการลงทนุ 3.28 0.46 ปานกลาง (4) 

ดา้นการปลอดหนี ้ 3.41 0.72 มาก (2) 

ดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง 3.36 0.60 ปานกลาง (3) 

ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน 3.51 0.57 มาก (1) 

ภาพรวม 3.39 0.42 ปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในเกณฑร์ะดับปานกลาง โดยสูงสุด ดา้นความรูเ้ก่ียวกับ

การเงิน รองลงมา ดา้นการปลอดหนี ้ระดับปานกลาง ในดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง และดา้นการลงทุน ตามลาํดับ  

สรุปเป็นรายดา้นดงันี ้

 1. ดา้นการลงทุน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 โดยสูงสุด  

มีการลงทุนในของสะสมมีค่า เช่น ทอง รูปภาพศิลปะฯลฯ รองลงมามีการลงทุนในพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ระยะยาว  มีการ

ลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการลงทนุในหุน้ มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

และมีการลงทนุอ่ืนๆ เช่น การลงทนุในสกลุเงินดิจิทลั ฯลฯ  

2. ดา้นการปลอดหนี ้มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยสูงสุด 

รายไดเ้พียงพอกับค่าใชจ้่าย มีค่าเฉลี่ย 3.53 ระดับปานกลาง ไดแ้ก่ หนีส้ินรวมตอ้งไม่เกิน 40 % ของรายไดท้ัง้หมด

และ จาํนวนเงินชาํระหนีต่้อเดือนลดลง  
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3. ดา้นการมีเงินเก็บสาํรอง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

โดยสูงสุด ออมเงินในบัญชีเงินฝากและอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมา ออมเงินใน LTF/RMF เป็น 

การลงทนุระยะยาว ระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ ดา้นออมเงินในกองทนุรวม ออมเงินในประกนัชีวิต และ ออมเงินในหุน้ 

4. ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการเงิน มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  

โดยสงูสดุ  มีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจอยู่เป็นประจาํมีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา มีความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกบัการเงินและการลงทุน ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการคาํนึงถึงประโยชน์

ของอตัราดอกเบีย้โดยสามารถนาํมาใชใ้นการวางแผนรายรบัและรายจ่ายได ้และ มีความเขา้ใจถึงความเสี่ยงในการ

ลงทนุ (Investment Risk) เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ สภาพคลอ่ง  

ผลวิเคราะหส์ุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 อยู่ในเกณฑร์ะดับมาก โดยสูงสุด ดา้นมีการลงทุนและการออม รองลงมา ดา้นการวางแผนทาง

การเงินที่ดี และดา้นภาระหนีต้ ํ่า ตามลาํดบั สรุปเป็นรายดา้นดงันี ้

ดา้นการวางแผนทางการเงินที่ดี มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  

โดยสงูสดุ เชื่อว่าการจดัทาํบญัชีรายรบั - รายจ่าย จะช่วยลด รายจ่ายที่ไม่จาํเป็น และเป็นการสรา้งวินยัการใชเ้งินที่ดี

ได ้มีค่าเฉลี่ย 3.99  รองลงมา คือการวางแผนและการบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบั รายรบั - รายจ่าย จะทาํใหท้่านใชเ้งินได้

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลางทัง้หมด ไดแ้ก่ ดา้นปรบั

แผนรายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายรบั และสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปไดเ้สมอ สามารถใชจ้่ายเงินตามเป้าหมายที่ตัง้

ไวเ้สมอ และ มีการประเมินรายไดโ้ดยคาํนึงถึงภาวะเงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ 

ด้านมีการลงทุนและการออม มีความคิดเห็นในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  

อยู่ในเกณฑร์ะดับมาก โดยสูงสุด มีการเก็บออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน เช่น เงินฝาก ประกันชีวิต 

ประกนัภยั มีค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา คือ แบ่งรายไดส้่วนหนึ่งไวอ้อมก่อนแลว้จึงนาํส่วนที่เหลือไปใชจ้่าย และ จดัหา

เงินทุนสาํรองหรือเงินกู้ยืมที่เหมาะสมมาทาํธุรกิจเพื่อสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายที่วางไว้   

ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการสาํรองเงินเพื่อใชก้ารชีวิตหลงัเกษียณ สามารถจดัสรรรายไดเ้พื่อใชใ้นการลงทนุ 

ดา้นภาระหนีต้ ํ่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในเกณฑร์ะดับ

มาก โดยสูงสุด พยายามลดค่าใชจ้่าย ฟุ่ มเฟือย สามารถป้องกันภาระหนี ้สินที่จะเกิดขึน้ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.82 

รองลงมา ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการติดตามข่าวสารขอ้มลูทางการเงินเพื่อนาํมาปรบัปรุงการใชจ้่าย การลงทุน 

และการก่อหนี ้มีการประเมินภาระหนีส้ิน ว่าในอนาคตจะสามารถชาํระไดห้มดตามกาํหนด คิดว่าภาระหนีส้ินที่เกิด
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จากการซือ้สินทรพัย ์เช่น บา้น ที่ดิน ถือเป็นการมีสขุภาพที่ดีและ มีการควบคมุอตัราสว่นภาระหนีต่้อรายไดร้วมเท่ากับ 

36% หรือตํ่ากว่า เพื่อใหภ้าระหนีอ้ยู่ในระดบัตํ่าเสมอ  

 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานเพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี ้

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 ดา้นเพศ ผลการทดสอบยอมรบั H1.1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ที่ต่างกนัมีผลต่อสขุภาพทาง

การเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อสขุภาพทางการเงินที่ดี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สงูกว่า กลุ่มเพศชาย อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ดา้นอายุ ผลการทดสอบปฏิเสธ H1.2 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ที่ต่างกนัมีผลต่อสขุภาพทาง

การเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ด้านระดับการศึกษา ผลการทดสอบยอมรับ H1.3 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา  

ที่ต่างกนั มีผลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 

จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีในภาพรวมตํ่า

กว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี, 2) กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จะมีความคิดเห็นต่อสขุภาพ

ทางการเงินที่ดี ในภาพรวม ตํ่ากว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี และ 3) กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

มีความคิดเห็นต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีในภาพรวม ตํ่ากว่า กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 

ดา้นอาชีพ ผลการทดสอบปฏิเสธ H1.4 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ที่ต่างกนัมีผลต่อสุขภาพ

ทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบยอมรบั H1.5 หรือ ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือนที่ต่างกนั มีผลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกบัดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 

10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีในภาพรวม ตํ่ากว่า กลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท,  

2) กลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มคีวามคิดเห็นต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีในภาพรวม  ตํ่ากว่า กลุม่

รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท และ  3) กลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อสขุภาพทาง

การเงินที่ดีในภาพรวม  ตํ่ากว่า กลุม่รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท 
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมีผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 2.1 เป็นการยอมรบัสมมติฐาน หรือ พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพ 

ไดแ้ก่ ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสุขภาพทางการเงิน ดา้นการวางแผนทางการเงินที่ดี โดย

ผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางการ

เงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการวางแผนทางการเงินที่ดี  ไดร้อ้ยละ 47.00% อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 2.2 เป็นการยอมรบัสมมติฐาน หรือ พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพ 

ไดแ้ก่ ดา้นการลงทุน ดา้นการปลอดหนี ้และดา้นความรูเ้ก่ียวกับการเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสุขภาพทางการเงิน  

ดา้นมีการลงทุนและการออม โดยดา้นความรูเ้ก่ียวกับการเงินมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดา้นการปลอดหนี ้ดา้นการ

ลงทนุ และ พฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพ ไดแ้ก่ ดา้นการมีเงินเก็บสาํรองมีอิทธิพลเชิงลบต่อสขุภาพทาง

การเงิน ดา้นมีการลงทุนและการออม โดยผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นมีการลงทุนและการออม   

ไดร้อ้ยละ 46.50% อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 2.3 เป็นการยอมรบัสมมติฐาน หรือ พฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพ 

ไดแ้ก่ ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสขุภาพทางการเงิน ดา้นภาระหนีต้ ํ่า โดยผลทดสอบแสดงให้

เห็นว่าพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสขุภาพทางการเงินที่ดีของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร ดา้นภาระหนีต้ ํ่า  ไดร้อ้ยละ 48.70% อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐาน พฤติกรรมการใช้เงินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมีผลต่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรใน

กรุงเทพมหานครโดยรวม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า พฤติกรรมการใชเ้งินที่สง่ผลต่อการดาํรงชีพ ไดแ้ก่ ดา้นการปลอดหนี ้และ

ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงิน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสขุภาพทางการเงินโดยรวม โดยดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการเงินมีอิทธิพล

สูงสุด รองลงมา ดา้นการปลอดหนี ้ผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการใชเ้งินที่ส่งผลต่อการดาํรงชีพมีอิทธิพล  

ต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางการเงินที่ดีของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยรวม  ไดร้อ้ยละ 54.10% อย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อสขุภาพทางการเงินที่ดีโดยเปรียบเทียบหรือจาํแนกในแต่ละ

พืน้ที่ชุมชนเมืองและชมุชนนอกเมืองเพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนทางการเงินในกลุม่ประชากรใน

แต่ละพืน้ที่ที่มีพฤติกรรมและการวางแผนทางการเงินให้มีความสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกันของกลุ่ม

ประชากร 

2. การศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อสขุภาพทางการเงิน และความรูค้วามเขา้ใจต่อสขุภาพทาง 

เพื่อผลการศกึษาจะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนทางการเงินใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
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