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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้ ง น้ี มีวัตถุประสงค์  ( 1 )  เ พ่ือส ารวจลักษณะปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์  ทกัษะทางการเงินของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานและ
ลูกจา้งธนาคารออมสิน (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทกัษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน จ านวน 370 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ โดยใชส้ถิต ิ
t - test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปร       
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD และใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ปัจจยั
ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความเห็นด้วยไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ท่ีมีเพศสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั 
ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกัน และพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินท่ีมี
อายุต่างกันท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ส่วนทักษะทางการเงิน             
ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล        
ของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน 
ค าส าคญั  :  ทกัษะทางการเงนิ, พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, ธนาคารออมสิน  



 
 
 

2 
 
 

 

ABTRACT 

 This independent study had the objective to (1) survey demographic factor of financial skill of 
personnel and employees of Government Saving Bank (2) study influence of demographic factor 
affecting personal financial plan behavior of personnel and employees of Government Saving Bank (3) 
to study influence of financial skill affecting affecting personal financial plan behavior of personnel and 
employees of Government Saving Bank. 
 The sample group used in this study were 370 personnel and employees of Government Saving 
Bank. Questionnaire was used as a tool in collecting data. The statistics used in descriptive analysis 
were frequency, percentage, means and standard deviation. Hypothesis test for comparison was perform 
by t-test and One-way ANOVA. If the difference between variables is found, it would be compared in 
pair by using the method of LSD and Multiple Regression. Different demographic factors did not affect 
the opinions. From the hypothesis test, it was found that personnel and employees of Government 
Saving Bank with different gender, status, education level, average monthly income caused different 
behavior of personal financial planning. Personnel and employees of Government Saving Bank with 
different age caused behavior of personal financial planning that was not different. As for financial skill 
on financial knowledge and on personal financial, they affected the personal financial planning and 
personnel and employees of Government Saving Bank. 
Keywords  :  Financial Literacy, Personal financial planning, Government Savings Bank 

บทน ำ 

 ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบทั้งเศรษฐกิจแบบรุ่งเรืองหรือเศรษฐกิจ           
แบบถดถอยทั้งน้ี ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะใด บุคคลย่อมจ าเป็นตอ้งมีรายไดแ้ละมีการใชจ่้ายเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับการเงินส่วนบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ถดถอยย่อมมีโอกาสมากข้ึนท่ีบุคคลจะได้รับผลกระทบทางลบจากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว หากบุคคล          
มีรายได้ท่ีไม่เพียงพอส าหรับรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ บุคคลดังกล่าว            
มีแนวโน้มท่ีจะก่อหน้ีส่วนบุคคลหรือหน้ีครัวเรือนเพ่ือน าเงินมาใช้จ่าย หน้ีครัวเรือนดังกล่าวคือภาระ
ผูกพนั และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตเช่นกนั และในท่ีสุดภาระหน้ีสินท่ีสูงเกินไปรวมทั้ง
หน้ีสินท่ีไม่จ าเป็นจะท าให้ความมัง่คัง่ของบุคคลดังกล่าวลดน้อยลงความมัง่คัง่สะท้อนจากการท่ีบุคคล           
มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการ การท่ีบุคคลจะสามารถสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับตนเองได้นั้น ปัจจัยส าคัญ คือ ต้องมีวินัยทางการเงินและมีการวางแผนทางการเงิน          
ซ่ึงการวางแผนทางการเงิน เป็นกระบวนการประเมินตนเอง การสรรค์สร้างแผนและการน าแผนทางการ
เงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินท่ีแต่ละบุคคลต้อง              
การภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจะท าให้เกิดความสมดุล         
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และก่อให้เกิดความมัง่คัง่ในชีวิต ทั้งน้ี ทกัษะส าคญัของการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย การรู้จกัหาเงิน 
(How to Earn) การรู้จักออมเงิน (How to Save) การรู้จักใช้เงิน (How to Spend) และการรู้จักท าให้เงิน    
งอกเงย (How to Invest) 

 บุคคลโดยทั่วไปยอมรับว่าความมั่งคั่งจะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตตามระดับท่ีตนเองต้องการ             
แต่ปัญหาส าคญัประการหน่ึง คือ คนส่วนใหญ่มองว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองไกลตวั เป็นเร่ือง
ระยะยาว เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเกี่ยวขอ้งกับกลุ่มบุคคลในช่วงวยัท่ีก าลงัมีรายได้จากการท างานเท่านั้น       
ซ่ึงความจริง คือ การวางแผนการเงนิเป็นเร่ืองใกลต้วัและเกี่ยวขอ้งกบับุคคลทุกชว่งอายุ เพราะการวางแผน
การเงินครอบคลุมทั้งการวางแผนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การออม การลงทุน หน้ีสินส่วนบุคคล การบริหาร
ความเส่ียงและการประกันการวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนเกษียณอายุ ซ่ึงบทความเร่ืองหลุมพราง       
ท่ีควรเลี่ยง: เกษียณไม่ใช่เร่ืองไกลตวั ของนิตยสารการเงินธนาคาร (2560) ได้กล่าวไวว่้าคนส่วนใหญ่
ทราบดีว่าการวางแผนเกษียณเป็นเร่ืองส าคญั แต่การท่ีบุคคลยังไม่เร่ิมลงมือท าเพราะมีความเช่ือว่าการ
วางแผนเกษียณอายุเป็นเร่ืองของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากแลว้ โดยความจริงแลว้หากบุคคลเร่ิมเก็บเงินในระยะ
ยาวให้เป็นระบบ ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินและน าไปสู่ความมัง่คัง่ (กลางใจ 
แสงวิจิตร และคณะ, 2562) 

 การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) เป็นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงิน
รวมทั้งความเป็นอยู่ โดยการพฒันาปรับปรุงการหารายได ้การใชจ่้าย และการลงทุนให้มีฐานะท่ีดีข้ึน ดว้ย
การศึกษา ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล      
ซ่ึงการวางแผนทางการเงินนั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เน่ืองจากเงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั    
การวางแผนทางการเงนิตอ้งเรียนรูถ้ึงวิธีการออม การใชจ่้าย การลงทุน และการบริหารจดัการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายทางการเงิน เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการคือ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตามล าดับ และสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลได้ในท่ีสุด และมีการประเมินและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงของบุคคล ด้วยการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล               
การวางแผนทางการเงินนั้นเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจัดหาและใชไ้ปในทรัพยากร “เงิน” ของบุคคล เช่น 
การออม การลงทุนตามเป้าหมายของบุคคล เป้าหมายของการจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสมก็  คือ           
การยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีสูงข้ึนและมีความมัน่คงในชีวิต ธนาคารออมสินยงัคงมุ่งมัน่เป็นผูน้ า
ในการส่งเสริมการออมและสรา้งวินยัทางการเงิน เพ่ือการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน โดยทบทวนวิสัยทศัน ์
พนัธกิจ และทิศทางการด าเนินงานดว้ยการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีธนาคารยงัคง
มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร  ท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั  ในการน าองคก์รไปสู่ความเป็น
องค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล มีความน่าเช่ือถือ สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน  ต่อดว้ยการดูแลพนกังาน คุณภาพชีวิต การวางแผนชีวิต 
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 ดงันั้น ผูศ้ึกษาจึงไดท้ าการศึกษาคน้ควา้อิสระพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ซ่ึงเป็นผู ้ท่ีมีการวางแผนทางการเงินโดยเลือกผู ้ประกอบอาชีพ
ทางด้านธนาคารซ่ึงเป็นผูมี้รายได้ประจ า ซ่ึงรายได้หลกัมาจากการประกอบอาชีพได้รับเป็นเงินเดือน
ประจ าและเงินโบนสั แต่มกัจะถูกน าไปใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม  
ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศยั  นอกจากนั้นเป็นการจ่ายเพ่ือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกสบายการใช้
จ่ายเกี่ยวกับพนัธะทางการเงินท่ีมีอยู่  เน่ืองจากภาระหน้าท่ีรับผิดชอบในการท างาน ผู ้ประกอบอาชีพ
ทางดา้นธนาคารมีความรู้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1. เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ทกัษะทางการเงินของพนกังานและลูกจา้ง
ธนาคารออมสิน   

 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน  

 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทกัษะทางการเงินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 จากประเด็นดงักล่าวไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความแตกต่างของความเห็นดว้ยของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ท่ีมีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงมาจากการ   
บูรณาการกรอบแนวคิด ทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  (1) ด้านความรู้
ทางการเงิน (2) ด้านทศันคติทางการเงิน (3) ด้านการเงินส่วนบุคคล และวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
(Personal financial planning)  ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ด้านประเมินฐานะทางการเงิน  (2) ด้าน
ตั้งเป้าหมายทางการเงิน (3) ด้านจัดท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย (4) ด้านปฏิบติัตามแผนอย่างเคร่งครัด       
(5) ดา้นทบทวนและปรับปรุงแผน ส าหรับกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ประชากรศาสตร์ 
คือ พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน จ านวน 4,746 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานและลูกจา้งธนาคาร    
ออมสินจ านวน 370 คน โดยเป็นการเก็บขอ้มูลสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratum) วิธีจ าแนกกลุ่มตามพนกังานและ
ลูกจา้งในกลุ่มงานต่าง ๆ  ของธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ โดยการหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ท าการทดสอบ Pre-Test หาค่าความน่าเช่ือถือโดยใช ้
Coefficient Alpha ของ Cronbach จากโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า         
ของ Cronbach จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ≤       ≤ 1 ถา้ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่า มีความน่าเช่ือมัน่สูง โดยค่าความ      
น่าเช่ือมั่น ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.70 ข้ึนไป จึงจะสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้ ซ่ึงจากการทดสอบ
แบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาศึกษาค้นคว้าอิสระตั้ งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึง เดือนธันวาคม        
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ธนาคารออมสิน ไดน้ าผลศึกษาคน้ควา้อิสระไปพฒันา หรือให้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นทกัษะ
ทางการเงนิต่อพนกังานและลูกจา้ง เพ่ือการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลท่ีดี ต่อตนเองและครอบครัว 
  2. พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน รู้จกัวางแผนเป็นองคร์วม ทั้งการใช ้การออม การแบ่งเงิน
ไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ 
  3. ช่วยให้พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน มีการปรับพฤตกิรรมการใชเ้งินเกินจ าเป็น เพ่ือให้
เหลือเงินสร้างความมัน่คงทางการเงนิ  

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยสรุปสาระส าคญัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาครั้ งน้ี คือ ทกัษะทางการเงิน  (Financial Literacy) ในแต่ละด้าน ดังต่อไปน้ี (1) ด้านความรู้ทาง
การเงินเป็นการความรู้และความเขา้ใจแนวความคิดท่ีเกี่ยวกบัการออมเงิน ความเส่ียงทางการเงิน รวมถึง
ทกัษะ แรงจูงใจ และความเช่ือมัน่ท่ีจะใชค้วามรู้ และความเขา้ใจเหล่าน้ีในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล 
เกิดความมัน่คง  (2) ด้านทศันคติทางการเงิน เป็นการน าแนวคิดด้านการเงิน การออมและการใชเ้งินใน
เร่ืองความสุขกบัการใชเ้งินมากกว่าการออม และสามารถด ารงชีพตามภาวะอตัราเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในความมัน่คงทางการเงิน (3) ด้านการเงินส่วนบุคคล  
เป็นการการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักจัดหาเงินเขา้มา และใช้จ่าย
ออกไปอย่างถูกต้อง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal financial planning) ในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปน้ี  คือ (1) ด้านประเมินฐานะทางการเงิน การประเมินสถานะทางการการเงินในปัจจุบนั ซ่ึงเป็น
การส ารวจสินทรัพย ์และหน้ีสินในปัจจุบนั โดยการจัดท าบนัทึกบญัชีรับจ่ายประจ าวัน  สร้างปฏิทิน
รายจ่ายหรือรายรับในอนาคต ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส ารวจความต้องการการใช้เงิน และแบ่งเงิน
ออกเป็นสัดส่วน (2) ดา้นตั้งเป้าหมายทางการเงิน  เป็นการน าหลกังานท่ีไดป้ระเมินสถานะทางการเงนิของ
ตวัเองแลว้ ก็สามารถนึกภาพไดอ้อกว่ามีสินทรัพยอ์ะไรบา้ง เป็นเงินจ านวนเท่าไหร เพ่ือจะสามารถน าไป
เป็นส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้  (3) ด้านจัดท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย  เป็นการก าหนด
ทิศทางของแผนการเงินท่ีจัดท าข้ึน เพ่ือท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ (4) ด้านปฏิบัติตามแผนอย่าง
เคร่งครัด เป็นการปฏิบติัตามแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายจะมีแผนท่ีดีเพียงใด และมองเห็นโอกาสท่ีจะไปถึง
เป้าหมาย หากไม่น าแผนนั้นมาปฏิบติั ก็ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายใดไดไ้ดอ้ย่างมีวินัย  มีความมุ่งมัน่ 
เช่ือมัน่ในแผน และสามารถปรับแผนไดใ้นอนาคต  (5) ดา้นทบทวนและปรับปรุงแผน หลงัจากปฏิบติัตาม
แผนแล้วก็วดัผลผลดูว่าแผนของนั้นยงัสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี ตั้งไวห้รือไม่ และถ้าวดัผลแล้วยงัไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน ให้เหมาะสม หรือขยายระยะเวลาในการ
ปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย หรืออาจจะตอ้งปรับเป้าหมายลงมา 
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจัย

ทางด้านประชากรศาสตร์ ทกัษะทางการเงินของพนกังานและลูกจ้างธนาคารออมสิน  รวบรวมประเด็น
ปัญหา ศึกษาข้อมูล และเก็บรวบรวมเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล           
น าขอ้มูลมาคดักรองขอ้มูล จนได้ประเด็นปัญหาของการศึกษาคน้ควา้อิสระ และรวบรวมศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ท าให้ได้กรอบแนวคิด ทกัษะทางการเงิน ขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของพนกังานและลูกจา้ง
ธนาคารออมสิน ขั้นตอนท่ี 3  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทกัษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานและลูกจ้างธนาคารออมสิน จัดท าเคร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ
ความเห็นด้วยเกี่ยวกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน ซ่ึงได้ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
โดยทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้งานจริง ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ                        
1) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ตามตารางตรวจคุณภาพความครอบคลุมดา้นเน้ือหา          
2) การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ท าการ
ทดสอบ Pre-Test หาค่าความน่าเช่ือถือโดยใช ้Coefficient Alpha ของ Cronbach จากโปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ น าแบบสอบถามออกส ารวจระดบัความเห็นดว้ยของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์( 2) ทกัษะทางการเงิน (3) พฤติกรรการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 40 ชุดโดยโปรแกรมทางสถิติ          
น าขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 370 ชุด  มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ได้ผลการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และอภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 3 ขั้นตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม                    
สถิติพรรณนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเห็นด้วยของทักษะทางการเงิน และพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3 ความแตกต่างของความเห็นดว้ยของทกัษะทางการเงิน สถิติอา้งอิง การวิเคราะห์ทดสอบ 
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (One way analysis of variance) 
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สรุปผลกำรศึกษำ 

 ตอนท่ี 1 ส ารวจขอ้มูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.20 อายุ  26 - 35  ปี คิดเป็นร้อยละ 38.90 
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.50  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.70 และ           
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.60  
 ตอนท่ี 2 ผลของระดับความเห็นด้วยของทักษะทางการเงินของพนักงานและลูกจ้างธนาคาร     
ออมสิน โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการบูรณาการกรอบแนวคิดพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัความคิดเห็นด้วย
มาก ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ทางการเงิน (x̅ = 4.20)  2) ดา้นการเงินส่วนบุคคล (x̅ = 3.97)  3) ดา้นทศันคติทาง
การเงิน (x̅ = 3.31) โดยสรุปด้านการความรู้ทางการเงิน ได้รับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็นอนัดบัแรก 
ดงัน้ี ดา้นความรู้ทางการเงิน พบว่า พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินสามารถยอมรบัความเส่ียงจากการ
ออมเงิน และสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัวไดดี้ 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน โดยสรุปพบว่า ทกัษะทางการเงิน ดา้นการเงินส่วนบุคคล 
ด้านความรู้ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานและลูกจา้ง
ธนาคารออมสิน โดยเพศท่ีต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั 
ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั  

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 1. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของพนักงำนและลูกจ้ำง
ธนำคำรออมสินโดยมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก 
อภิปรายผลไดด้งัน้ี          

    1.1 ดา้นประเมินฐานะทางการเงิน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก เป็นไปไดว่้า พนกังาน
และลูกจา้งธนาคารออมสิน มีการจดบนัทึกรายรบั รายจ่ายอย่างสม ่าเสมอ และมีการก าหนดในการก าหนด
สัดส่วนในการใชเ้งินแบ่งเงินออม หน้ีสิน เงินฉุกเฉิน และค่าใชจ่้าย สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปาริชาติ 
พงษ์แขก. (2550) พบว่า การก าหนดสัดส่วนในการใช้เงินแบ่งเงินออม หน้ีสิน ลดภาวะหน้ีสินของ
ครัวเรือนมีการออมเงินโดยการเก็บไวเ้องภายในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการออมเงิน  

    1.2 ด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก เป็นไปได้ว่า พนักงาน
และลูกจา้งธนาคารออมสิน ไดก้ าหนดกรอบ เป้าหมาย และวางแผนการใชจ่้ายอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั 
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า บุคคลจะต้องท าการประเมินสถานะการเงินของตนเองในขณะนั้นก่อน 
แล้วจึงท าการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน และแนวทางท่ีจะต้องปฏิบัติท าการก าหนดทางเลือกและ
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ประเมินทางเลือก ซ่ึงการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ก าหนดไดน้ั้นบุคคลจะตอ้งพิจารณาภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และพิจารณาความเส่ียงต่าง ๆ  ในแต่ละทางเลือกด้วยโดยบุคคลจ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูล
จากแหล่งต่าง ๆ 
    1.3 ด้านจัดท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า 
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินไดท้ าการจัดท าแผนการบริหารเงินและทรัพยสิ์น จัดสรรระยะเวลา
ของแผนการเงินให้สอดคลอ้งกบัรายได ้รายจ่าย และการควบคุมรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไอยรา ผ่านเมือง (2560) พบว่า แม่เลี้ยงเด่ียวในปัจจุบนัสามารถ
จัดการทางการเงินได้ดีข้ึนสามารถเลี้ยงดูและส่งบุตรเรียนในโรงเรียนท่ีดี ๆ  ได้แม่เลี้ ยงเด่ียว มีพฤติกรรม
การออมโดย มีบญัชีเงินฝากประจ าให้กับบุตรเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรในอนาคตมีการวางแผนซ้ือ
สินทรัพย ์มีการซ้ือประกนัชีวิต มีการวางแผนภาษีโดยใชป้ระกนัชีวิตลดหย่อนภาษีมีการวางแผนการใช้
เงินทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนมีการลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยก์ารฝากเงิน
ออกประจ าและการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ 

    1.4 ด้านปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า 
พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินมีความมุ่งมัน่ มีวินยัให้แผนทางการเงินประสบความส าเร็จเช่ือมัน่ใน
แผนทางการเงินท่ีตั้งเป้าหมายไว ้พร้อมทั้งปฏิบติัตามแผนอย่างถูกตอ้งและเคร่งครัด 

    1.5 ดา้นทบทวนและปรับปรุงแผนมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก เป็นไปไดว่้า พนกังาน
และลูกจ้างธนาคารออมสิน การทบทวนแผนทางการเงิน ประเมินผลแผนทางการเงินปรับแผนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ  

 2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงธนำคำรออมสินจ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

    2.1 พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ท่ีมีเพศต่างกนัท าให้พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า เพศชาย มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง ทั้งในดา้นประเมินฐานะทางการเงิน ดา้นตั้งเป้าหมายทางการเงิน ดา้นปฏิบติั
ตามแผนอย่างเคร่งครัด และดา้นทบทวนและปรับปรุงแผน 

    2.2 พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า อายุในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ 56 ปี                       
มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ทั้งในดา้นตั้งเป้าหมายทางการเงิน 
ด้านจัดท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ (2559) พบว่า อายุ
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มากกว่า 40 ปี มีรูปแบบการวางแผนการเงินให้ความส าคญักับความเส่ียงท่ีก าลงัเผชิญ เช่น ภาระหน้ีสิน
ก้อนโต และท่ีส าคญัคือ ปัญหาเร่ืองสุขภาพและอุบติัเหตุ การลงทุนควรตองกระจายความเส่ียง  เพราะมี
ภาระทางการเงินสูงข้ึน และควรเพ่ิมในส่วนของแผนภาษีแผนการออมและการลงทุนเพ่ือวยัเกษียณ ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัสร้างครอบครัว 

    2.3 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ ทั้งในด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน ด้านจัดท า
แผนการเงินสู่เ ป้าหมาย ด้านปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด   สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา                 
จันทนะศิริ (2562) สถานภาพมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านวตัถุประสงค์ในการวางแผน     
ทางการเงินส่วนบุคคล 

    2.4 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน
ระดับการศกึษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ  
ทั้งในดา้นตั้งเป้าหมายทางการเงิน ดา้นจดัท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย 

    2.5 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคาร     
ออมสินท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,0001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
มากกว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอื่น ๆ ทั้งในดา้นประเมินฐานะทางการเงินดา้นจดัท าแผนการเงินสู่เป้าหมาย 

 3. ผลกำรศึกษำทักษะทำงกำรเงินที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล
ของพนักงำนและลูกจ้ำงธนำคำรออมสิน สามารถอภิปราย ผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
    3.1 ทักษะทางการเงิน ด้านความรู้ทางการเงิน มีผลต่อพนักงานและลูกจ้างธนาคาร         
ออมสิน แสดงให้เห็นว่าความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการออมเงิน การกระจายการออมท่ีหลากหลาย เพ่ือ
ลดความเส่ียงทางการเงิน เช่ือว่าการออมเงินผ่านสถาบนัการเงินในระบบมีความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สอดคล้องกบังานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพนัธ์ และคณะ (2561) การ
ฝากเงินธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ  เป็นส่ิงส าคญั แต่ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินน่าจะมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้ประชาชนหันกลบัมาออมเงิน และน าเงินมาฝากหรือลงทุนกับ
ทางธนาคารหรือ สถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ให้มากข้ึนดว้ย 



 
 
 

10 
 
 

    3.2 ทักษะทางการเงิน ด้านทัศนคติทางการเงิน มีผลต่อพนักงานและลูกจ้างธนาคาร       
ออมสิน แสดงให้เห็นว่า เงินมีความส าคญัในยามฉุกเฉิน และคิดวางแผนส าหรับอนาคตเงินเพ่ือความ
มัน่คงทางการเงิน ซ่ึงสามารถปรับตวัตามการใช้เงินได้ตามอัตราเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยท างานส่วนใหญ่มี
วิธีการใช้รายได้พิเศษ โดยรวมกับรายได้ประจ าเพ่ือการใช้จ่ายในด้านความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อการ
วางแผนการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถท าตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจัดท า
งบประมาณรายรับ – รายจ่ายแต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปี และเม่ือเปรียบเทียบพบว่า กรณีมีเงินเหลือกว่า
ร้อยละ 89.70 จะนิยมฝากธนาคารส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใชจ่้ายก็มกัจะเลือกวิธีลดค่าใชจ่้ายลง 

    3.3 ทักษะทางการเงิน ด้านการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพนักงานและลูกจ้างธนาคาร        
ออมสิน แสดงให้เห็นว่า ใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุดมีการจัดการเงินท่ีดีพอ เม่ือมีภาระค่าใชจ่้ายและมี
การท าบัญชีรับจ่ายจนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ           
(2551) พบว่า ทกัษะทางการเงินส่วนบุคคล การออมเงินนั้นจะมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ในด้านการไป
ท่องเท่ียวหรือซ้ือของท่ีตอ้งการเพ่ือเป็นรางวลัให้แก่ชีวิต เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยอุบติัเหตุ เพ่ือ
เป็นหลักประกันของชีวิตและทรัพยสิ์น เพ่ือเป็นมรดกให้แก่  บุตรหลาน ทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ีก็เพ่ือให้
สามารถใชชี้วิตหลงัการเกษียณไดอ้ย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะกำรศึกษำ 

ส าหรับผู ้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเ พ่ิมเติมจากงานศึกษาค้นคว้าอิสระครั้ งน้ี  ทางผู ้ศึกษามี
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือปรับใชใ้นการพฒันางานศึกษาคน้ควา้อิสระต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรท าการขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึนโดยการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างไปยงั ต่างจงัหวดัหรือ
ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือทราบขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุม่
ประชากรท่ีครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งข้ึน และสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไป ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลควรอาศยัการศึกษา
เชิงคุณภาพในการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ผลการวิจัย
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
 3. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านภาระหน้ีสิน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทท่ีส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพ่ือเสนอแนวคิดท เป็นประโยชน์ต่อ การวางแผน
และพฒันาให้หน่วยงานผลกัดนันโยบายเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนการเงิน
เพ่ือความเขา้ใจและการน าไปใชไ้ดอ้ย่างดียิ่งข้ึน 
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