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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ส ารวจลั ก ษณะปั จ จั ย ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ทักษะทางการเงินของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและ
ลูกจ้างธนาคารออมสิ น (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น จานวน 370 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบ โดยใช้สถิติ
t - test และสถิ ติความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่ า งระหว่ างตัวแปร
จะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความเห็นด้วยไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ที่มีเพศสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ทาให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน และพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่มี
อายุ ต่ า งกัน ท าให้ พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลไม่ ต่ า งกัน ส่ ว นทัก ษะทางการเงิ น
ด้า นความรู ้ทางการเงิ น ด้า นการเงิน ส่ วนบุ คคลมี ผลต่อ พฤติ กรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
คาสาคัญ : ทักษะทางการเงิน, พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล, ธนาคารออมสิ น
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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
บทนำ
ภาวะเศรษฐกิ จมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในหลายรู ปแบบทั้ง เศรษฐกิ จแบบรุ่ ง เรื อ งหรื อ เศรษฐกิจ
แบบถดถอยทั้งนี้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะใด บุคคลย่อมจาเป็ นต้องมีรายได้และมีการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริ โภคซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินส่ วนบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจ
ถดถอยย่อมมีโอกาสมากขึ้นที่บุคคลจะได้รับผลกระทบทางลบจากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว หากบุคคล
มี ร ายได้ที่ไม่ เพี ยงพอสาหรับรายจ่ าย โดยเฉพาะรายจ่ ายที่ จาเป็ นสาหรับการดารงชี พ บุ คคลดังกล่าว
มีแนวโน้มที่จะก่อหนี้ ส่วนบุคคลหรื อหนี้ ครั วเรื อนเพื่อนาเงินมาใช้จ่าย หนี้ ครัวเรื อนดังกล่าวคือภาระ
ผูกพัน และจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตเช่นกัน และในที่สุดภาระหนี้สินที่สูงเกินไปรวมทั้ง
หนี้ สินที่ไม่จาเป็ นจะทาให้ความมัง่ คัง่ ของบุคคลดังกล่าวลดน้อยลงความมัง่ คัง่ สะท้อนจากการที่บุคคล
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ซึ่งถือเป็ นเป้าหมายสาคัญที่คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการ การที่บุคคลจะสามารถสร้าง
ความมัง่ คัง่ ให้ กับตนเองได้น้ นั ปั จจัย ส าคัญ คือ ต้อ งมี วินัยทางการเงินและมี การวางแผนทางการเงิน
ซึ่ งการวางแผนทางการเงิน เป็ นกระบวนการประเมินตนเอง การสรรค์สร้างแผนและการนาแผนทางการ
เงิ น ของแต่ ล ะบุ คคลไปปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เ กิ ดความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายทางการเงิ น ที่ แ ต่ ล ะบุ คคลต้ อ ง
การภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลจะทาให้เกิดความสมดุล
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และก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ ในชีวิต ทั้งนี้ ทักษะสาคัญของการเงินส่ วนบุคคล ประกอบด้วย การรู ้จกั หาเงิน
(How to Earn) การรู ้ จัก ออมเงิน (How to Save) การรู ้ จัก ใช้เงิ น (How to Spend) และการรู ้จักทาให้เงิน
งอกเงย (How to Invest)
บุ ค คลโดยทั่วไปยอมรั บว่ า ความมั่ง คั่ง จะน ามาซึ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ตตามระดั บที่ ตนเองต้ อ งการ
แต่ปัญหาสาคัญประการหนึ่ ง คือ คนส่ วนใหญ่มองว่าการวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องไกลตัว เป็ นเรื่ อง
ระยะยาว เป็ นเรื่ องที่ยุ่ งยากและเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลในช่วงวัยที่กาลังมีรายได้จากการทางานเท่านั้น
ซึ่งความจริ ง คือ การวางแผนการเงินเป็ นเรื่ องใกล้ตวั และเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกช่วงอายุ เพราะการวางแผน
การเงินครอบคลุมทั้งการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน หนี้สินส่ วนบุคคล การบริ หาร
ความเสี่ ยงและการประกันการวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนเกษียณอายุ ซึ่ งบทความเรื่ องหลุมพราง
ที่ควรเลี่ยง: เกษียณไม่ใช่เรื่ องไกลตัว ของนิ ตยสารการเงินธนาคาร (2560) ได้กล่าวไว้ว่าคนส่ วนใหญ่
ทราบดีว่าการวางแผนเกษียณเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่การที่บุคคลยังไม่เริ่ มลงมือทาเพราะมีความเชื่ อว่าการ
วางแผนเกษียณอายุเป็ นเรื่ องของกลุ่มคนที่มีอายุมากแล้ว โดยความจริ งแล้วหากบุคคลเริ่ มเก็บเงินในระยะ
ยาวให้เป็ นระบบ ก็จะเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินและนาไปสู่ ความมัง่ คัง่ (กลางใจ
แสงวิจิตร และคณะ, 2562)
การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) เป็ นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงิน
รวมทั้งความเป็ นอยู่ โดยการพัฒนาปรับปรุ งการหารายได้ การใช้จ่าย และการลงทุนให้มีฐานะที่ดีข้ นึ ด้วย
การศึกษา ปั จจัยพื้นฐาน (Fundamental) รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล
ซึ่ งการวางแผนทางการเงินนั้นเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เนื่ องจากเงินเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั
การวางแผนทางการเงินต้องเรี ยนรู ถ้ ึงวิธีการออม การใช้จ่าย การลงทุน และการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้ าหมายทางการเงิน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนตามลาดับ และสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลได้ในที่สุด และมีการประเมินและปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความ
มั่น คงของบุ ค คล ด้ ว ยการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและการตัด สิ น ใจของแต่ ล ะบุ ค คล
การวางแผนทางการเงินนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและใช้ไปในทรัพยากร “เงิน” ของบุคคล เช่น
การออม การลงทุ น ตามเป้ า หมายของบุ คคล เป้ า หมายของการจัดการทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมก็ คื อ
การยกระดับมาตรฐานการดารงชีวิตที่สูงขึ้นและมีความมัน่ คงในชีวิต ธนาคารออมสิ นยังคงมุ่งมัน่ เป็ นผูน้ า
ในการส่ งเสริ มการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ธนาคารยังคง
มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างและกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์กร ที่เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ ในการนาองค์กรไปสู่ ความเป็ น
องค์ ก รที่ มี ธ รรมาภิ บ าล มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นา
ประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน ต่อด้วยการดูแลพนักงาน คุณภาพชีวิต การวางแผนชีวิต
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ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
พนัก งานและลูก จ้างธนาคารออมสิ น ซึ่ ง เป็ นผู ้ที่มีก ารวางแผนทางการเงิน โดยเลื อกผู ้ประกอบอาชี พ
ทางด้านธนาคารซึ่งเป็ นผูม้ ีรายได้ประจา ซึ่งรายได้หลักมาจากการประกอบอาชี พได้รับเป็ นเงินเดื อ น
ประจาและเงินโบนัส แต่มกั จะถูกนาไปใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นเป็ นการจ่ายเพื่อสิ่ งของต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวกสบายการใช้
จ่ า ยเกี่ ยวกับพัน ธะทางการเงิน ที่ มีอ ยู่ เนื่ อ งจากภาระหน้า ที่รับผิดชอบในการทางาน ผู ้ประกอบอาชี พ
ทางด้านธนาคารมีความรู ้การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ
1. เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทักษะทางการเงินของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ น
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น

ขอบเขตของกำรศึกษำ
จากประเด็นดังกล่าวได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความแตกต่างของความเห็นด้วยของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ที่มีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ซึ่งมาจากการ
บูรณาการกรอบแนวคิด ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู ้
ทางการเงิน (2) ด้านทัศนคติทางการเงิน (3) ด้านการเงินส่ วนบุคคล และวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
(Personal financial planning) ประกอบด้วย 5 ด้า น คือ (1) ด้า นประเมิ น ฐานะทางการเงิ น (2) ด้า น
ตั้งเป้ าหมายทางการเงิน (3) ด้านจัดทาแผนการเงินสู่ เป้ าหมาย (4) ด้านปฏิบตั ิตามแผนอย่างเคร่ ง ครั ด
(5) ด้านทบทวนและปรับปรุ งแผน สาหรับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชากรศาสตร์
คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น จานวน 4,746 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ นจานวน 370 คน โดยเป็ นการเก็บข้อมูลสุ่ มแบบชั้นภูมิ (Stratum) วิธีจาแนกกลุ่มตามพนักงานและ
ลูกจ้างในกลุ่มงานต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ โดยการหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามจานวน 40 ชุด ทาการทดสอบ Pre-Test หาค่าความน่ าเชื่อถือโดยใช้
Coefficient Alpha ของ Cronbach จากโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์ ซึ่ งค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า
ของ Cronbach จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ≤ ≤ 1 ถ้าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า มีความน่าเชื่อมัน่ สู ง โดยค่าความ
น่ า เชื่ อ มั่น ต้อ งมี ค่า น้ อ ยกว่ า 0.70 ขึ้ น ไป จึ ง จะสามารถน าไปใช้ในการศึก ษาได้ ซึ่ ง จากการทดสอบ
แบบสอบถาม ใช้ร ะยะเวลาศึก ษาค้นคว้า อิส ระตั้ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2563 จนถึ ง เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน
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ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1. ธนาคารออมสิน ได้นาผลศึกษาค้นคว้าอิสระไปพัฒนา หรื อให้ความรู ้ความเข้าใจในด้านทักษะ
ทางการเงินต่อพนักงานและลูกจ้าง เพื่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดี ต่อตนเองและครอบครัว
2. พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น รู ้จกั วางแผนเป็ นองค์รวม ทั้งการใช้ การออม การแบ่งเงิน
ไปสู่ เป้าหมายต่าง ๆ
3. ช่วยให้พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น มีการปรับพฤติกรรมการใช้เงินเกินจาเป็ น เพื่อให้
เหลือเงินสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสรุ ปสาระสาคัญที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
การศึกษาครั้งนี้ คือ ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ด้านความรู ้ทาง
การเงินเป็ นการความรู ้และความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการออมเงิน ความเสี่ ยงทางการเงิน รวมถึง
ทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมัน่ ที่จะใช้ความรู ้ และความเข้าใจเหล่านี้ ในการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิผล
เกิดความมัน่ คง (2) ด้านทัศนคติทางการเงิน เป็ นการนาแนวคิดด้านการเงิน การออมและการใช้เงินใน
เรื่ องความสุ ขกับการใช้เงินมากกว่าการออม และสามารถดารงชีพตามภาวะอัตราเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในความมัน่ คงทางการเงิน (3) ด้านการเงินส่ วนบุคคล
เป็ นการการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้ วยการรู ้จักจัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่าย
ออกไปอย่ า งถู ก ต้อ ง การวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ คคล (Personal financial planning) ในแต่ ล ะด้า น
ดังต่อไปนี้ คือ (1) ด้านประเมินฐานะทางการเงิน การประเมินสถานะทางการการเงินในปัจจุบนั ซึ่งเป็ น
การส ารวจสิ นทรัพย์ และหนี้ สิน ในปั จจุ บนั โดยการจัดทาบัน ทึก บัญชี รับจ่า ยประจาวัน สร้ างปฏิทิน
รายจ่ายหรื อรายรับในอนาคต ใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สารวจความต้องการการใช้เงิน และแบ่งเงิน
ออกเป็ นสัดส่ วน (2) ด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน เป็ นการนาหลักงานที่ได้ประเมินสถานะทางการเงินของ
ตัวเองแล้ว ก็สามารถนึกภาพได้ออกว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้าง เป็ นเงินจานวนเท่าไหร เพื่อจะสามารถนาไป
เป็ นส่ วนช่วยให้บรรลุเป้ าหมายทางการเงินได้ (3) ด้านจัดทาแผนการเงินสู่ เป้ าหมาย เป็ นการกาหนด
ทิ ศ ทางของแผนการเงิน ที่ จัดทาขึ้น เพื่ อ ที่ จะให้ บรรลุ เป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ (4) ด้า นปฏิ บัติตามแผนอย่าง
เคร่ งครัด เป็ นการปฏิบตั ิตามแผนเพื่อบรรลุเป้ าหมายจะมีแผนที่ดีเพียงใด และมองเห็นโอกาสที่จะไปถึง
เป้ าหมาย หากไม่นาแผนนั้นมาปฏิบตั ิ ก็ไม่สามารถจะบรรลุเป้ าหมายใดได้ได้อย่างมีวินัย มีความมุ่งมัน่
เชื่อมัน่ ในแผน และสามารถปรับแผนได้ในอนาคต (5) ด้านทบทวนและปรับปรุ งแผน หลังจากปฏิบตั ิตาม
แผนแล้วก็วดั ผลผลดูว่าแผนของนั้นยังสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ ตั้งไว้หรื อไม่ และถ้าวัดผลแล้วยังไม่
สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน ให้เหมาะสม หรื อขยายระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรื ออาจจะต้องปรับเป้าหมายลงมา
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ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสารวจลักษณะปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ทักษะทางการเงินของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น รวบรวมประเด็น
ปั ญ หา ศึ ก ษาข้อ มู ล และเก็ บรวบรวมเกี่ย วกับ ทัก ษะทางการเงิ น การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล
นาข้อมูลมาคัดกรองข้อมูล จนได้ประเด็นปั ญหาของการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรวบรวมศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล ทาให้ได้กรอบแนวคิด ทักษะทางการเงิน ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ น ขั้นตอนที่ 3 เพื่อศึกษาอิทธิ พลของทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น จัดทาเครื่ องมือแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ความเห็นด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วน ซึ่งได้ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามก่ อ นน าไปใช้ ง านจริ ง ประกอบด้ ว ย 2 ลัก ษณะ คื อ
1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ตามตารางตรวจคุณภาพความครอบคลุมด้านเนื้อหา
2) การหาความน่ าเชื่ อ ถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามจานวน 40 ชุ ด ทาการ
ทดสอบ Pre-Test หาค่าความน่ าเชื่อถือโดยใช้ Coefficient Alpha ของ Cronbach จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการวิเคราะห์ นาแบบสอบถามออกสารวจระดับความเห็นด้วยของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์( 2) ทักษะทางการเงิน (3) พฤติกรรการวางแผน
ทางการเงิ นส่ วนบุคคล เพื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถาม 40 ชุ ดโดยโปรแกรมทางสถิติ
นาข้อมูลแบบสอบถาม จานวน 370 ชุด มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิ ติ
ได้ผ ลการศึ ก ษา เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ และอภิปรายผลการศึ ก ษา ข้อ เสนอแนะในการศึกษา
เครื่ องมือการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ปั จ จั ย ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ของผู ้ต อบแบบสอบถาม
สถิติพรรณนา ความถี่ ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล ระดับความเห็ น ด้วยของทัก ษะทางการเงิ น และพฤติ ก รรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ความแตกต่างของความเห็นด้วยของทักษะทางการเงิน สถิติอา้ งอิง การวิเคราะห์ทดสอบ
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (One way analysis of variance)
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ตอนที่ 1 สารวจข้อมูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.20 อายุ 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.90
มี ส ถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 50.50 ระดับการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 49.70 และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.60
ตอนที่ 2 ผลของระดับความเห็ นด้วยของทักษะทางการเงิ นของพนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ น โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการบูรณาการกรอบแนวคิด พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล สอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วย
มาก ดังนี้ 1) ด้านความรู ้ทางการเงิน (x̅ = 4.20) 2) ด้านการเงินส่ วนบุคคล (x̅ = 3.97) 3) ด้านทัศนคติทาง
การเงิน (x̅ = 3.31) โดยสรุ ปด้านการความรู ้ทางการเงิน ได้รับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นอันดับแรก
ดังนี้ ด้านความรู ้ทางการเงิน พบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นสามารถยอมรับความเสี่ ยงจากการ
ออมเงิน และสร้างความมัน่ คงทางการเงินให้กบั ตนเองและครอบครัวได้ดี
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น โดยสรุ ปพบว่า ทักษะทางการเงิน ด้านการเงินส่ วนบุคคล
ด้านความรู ้ทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ น โดยเพศที่ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1. ผลกำรศึ กษำพฤติ กรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงิ น ส่ วนบุคคลของพนักงำนและลูกจ้ ำง
ธนำคำรออมสิ น โดยมี พฤติ ก รรมการวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ คคลอยู่ ในระดับความเห็ น ด้วยมาก
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านประเมินฐานะทางการเงิน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เป็ นไปได้ว่า พนักงาน
และลูกจ้างธนาคารออมสิ น มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายอย่างสม่าเสมอ และมีการกาหนดในการกาหนด
สัดส่ วนในการใช้เงินแบ่งเงินออม หนี้ สิน เงินฉุ กเฉิ น และค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริ ชาติ
พงษ์แ ขก. (2550) พบว่ า การก าหนดสั ดส่ วนในการใช้เ งิน แบ่ ง เงิน ออม หนี้ สิ น ลดภาวะหนี้ สิ น ของ
ครัวเรื อนมีการออมเงินโดยการเก็บไว้เองภายในครัวเรื อนสมาชิกในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในการออมเงิน
1.2 ด้านตั้งเป้ าหมายทางการเงิน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เป็ นไปได้ว่า พนักงาน
และลูกจ้างธนาคารออมสิ น ได้กาหนดกรอบ เป้าหมาย และวางแผนการใช้จ่ายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า บุคคลจะต้องทาการประเมินสถานะการเงินของตนเองในขณะนั้นก่อน
แล้วจึ ง ทาการกาหนดเป้ า หมายทางการเงิน และแนวทางที่ จะต้องปฏิบัติทาการกาหนดทางเลือกและ
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ประเมินทางเลือก ซึ่งการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กาหนดได้น้ นั บุคคลจะต้องพิจารณาภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และพิจารณาความเสี่ ยงต่าง ๆ ในแต่ละทางเลือกด้วยโดยบุคคลจาเป็ นต้องค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ
1.3 ด้า นจัดทาแผนการเงิ น สู่ เ ป้ า หมาย มี ความเห็ น ด้วยอยู่ ในระดับมาก เป็ นไปได้ว่า
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นได้ทาการจัดทาแผนการบริ หารเงินและทรัพย์สิน จัดสรรระยะเวลา
ของแผนการเงินให้สอดคล้องกับรายได้ รายจ่าย และการควบคุมรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไอยรา ผ่านเมือง (2560) พบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบนั สามารถ
จัดการทางการเงินได้ดีข้ ึนสามารถเลี้ยงดูและส่ งบุตรเรี ยนในโรงเรี ยนที่ดี ๆ ได้แม่เลี้ยงเดี่ยว มีพฤติกรรม
การออมโดย มีบญ
ั ชี เงินฝากประจาให้กับบุตรเพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยนของบุตรในอนาคตมีการวางแผนซื้อ
สิ นทรัพย์ มีการซื้ อประกันชีวิต มีการวางแผนภาษีโดยใช้ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีการวางแผนการใช้
เงินทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวที่กาลังจะเกิดขึ้นมีการลงทุนซื้ ออสังหาริ มทรัพย์การฝากเงิน
ออกประจาและการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ
1.4 ด้า นปฏิ บัติตามแผนอย่า งเคร่ งครัด มี ความเห็ น ด้วยอยู่ ในระดับมาก เป็ นไปได้ว่า
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นมีความมุ่งมัน่ มีวินยั ให้แผนทางการเงินประสบความสาเร็ จเชื่อมัน่ ใน
แผนทางการเงินที่ต้ งั เป้าหมายไว้ พร้อมทั้งปฏิบตั ิตามแผนอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
1.5 ด้านทบทวนและปรับปรุ งแผนมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เป็ นไปได้ว่า พนักงาน
และลู ก จ้า งธนาคารออมสิ น การทบทวนแผนทางการเงิ น ประเมิ น ผลแผนทางการเงิ น ปรั บแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่าเสมอ
2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่ วนบุคคลของพนักงำนและ
ลูกจ้ ำงธนำคำรออมสิ นจำแนกตำมปัจจัยด้ ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ที่มีเพศต่างกันทาให้พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศชาย มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง ทั้งในด้านประเมินฐานะทางการเงิน ด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน ด้านปฏิบตั ิ
ตามแผนอย่างเคร่ งครัด และด้านทบทวนและปรับปรุ งแผน
2.2 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิ น ส่ วนบุ คคลโดยรวมไม่ ต่า งกั น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ ในช่ วงมากกว่ า หรื อ เท่ า กับ 56 ปี
มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ทั้งในด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน
ด้า นจัดทาแผนการเงิ นสู่ เป้ าหมาย สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ขนิ ษ ฐา ตัน สถาวี รัฐ (2559) พบว่ า อายุ
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มากกว่า 40 ปี มีรูปแบบการวางแผนการเงิ นให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงที่กาลังเผชิญ เช่น ภาระหนี้สิน
ก้อนโต และที่สาคัญคือ ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ การลงทุนควรตองกระจายความเสี่ ยง เพราะมี
ภาระทางการเงินสู งขึ้น และควรเพิ่มในส่ วนของแผนภาษีแผนการออมและการลงทุนเพื่ อวัยเกษียณ ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยสร้างครอบครัว
2.3 พนัก งานและลู ก จ้า งธนาคารออมสิ น ที่ มีส ถานภาพต่ า งกัน ทาให้ พฤติ ก รรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ ทั้งในด้านตั้งเป้ าหมายทางการเงิน ด้านจัดทา
แผนการเงิ น สู่ เ ป้ า หมาย ด้ า นปฏิ บัติ ต ามแผนอย่ า งเคร่ ง ครั ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ พัต รา
จัน ทนะศิ ริ (2562) สถานภาพมี อิ ทธิ พลต่ อ การวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ คคลของข้า ราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การเกษียณอายุ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านวัตถุประสงค์ในการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคล
2.4 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล มากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ
ทั้งในด้านตั้งเป้าหมายทางการเงิน ด้านจัดทาแผนการเงินสู่ เป้าหมาย
2.5 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทาให้พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,0001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น ๆ ทั้งในด้านประเมินฐานะทางการเงินด้านจัดทาแผนการเงินสู่ เป้าหมาย
3. ผลกำรศึ กษำทักษะทำงกำรเงินที่มีผลต่ อพฤติกรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่ ว นบุคคล
ของพนักงำนและลูกจ้ ำงธนำคำรออมสิ น สามารถอภิปราย ผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
3.1 ทัก ษะทางการเงิ น ด้า นความรู ้ ทางการเงิ น มี ผ ลต่ อ พนัก งานและลู ก จ้า งธนาคาร
ออมสิ น แสดงให้เห็นว่าความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบการออมเงิน การกระจายการออมที่หลากหลาย เพื่อ
ลดความเสี่ ยงทางการเงิน เชื่ อว่าการออมเงินผ่านสถาบันการเงินในระบบมีความน่ าเชื่ อถือ มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ และคณะ (2561) การ
ฝากเงินธนาคารหรื อสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เป็ นสิ่ งสาคัญ แต่ธนาคารหรื อสถาบันทางการเงินน่าจะมี
อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้ประชาชนหันกลับมาออมเงิน และนาเงินมาฝากหรื อลงทุนกับ
ทางธนาคารหรื อ สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ให้มากขึ้นด้วย
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3.2 ทัก ษะทางการเงิน ด้า นทัศ นคติ ทางการเงิ น มี ผ ลต่ อพนัก งานและลู ก จ้า งธนาคาร
ออมสิ น แสดงให้เห็นว่า เงินมีความสาคัญในยามฉุ กเฉิ น และคิดวางแผนสาหรับอนาคตเงินเพื่อความ
มัน่ คงทางการเงิน ซึ่งสามารถปรับตัวตามการใช้เงินได้ตามอัตราเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ จัน ทร์ เ พ็ญ บุ ญ ฉาย (2552) พฤติ ก รรมการใช้จ่า ยของกลุ่ มบุ คคลวัย ทางานส่ วนใหญ่มี
วิ ธี ก ารใช้รายได้พิเ ศษ โดยรวมกับรายได้ประจาเพื่ อการใช้จ่า ยในด้านความรู ้ ความเข้า ใจที่ มีต่อการ
วางแผนการเงิน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความรู ้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถทาตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็ น 4 ส่ วน ใช้จ่าย 3 ส่ วนและออม 1 ส่ วน ส่ วนใหญ่มีการจัด ทา
งบประมาณรายรับ – รายจ่ายแต่ละเดือน เป็ นเวลา 1 – 2 ปี และเมื่อเปรี ยบเทียบพบว่า กรณี มีเงินเหลือกว่า
ร้อยละ 89.70 จะนิยมฝากธนาคารส่ วนในกรณี มีเงินไม่พอใช้จ่ายก็มกั จะเลือกวิธีลดค่าใช้จ่ายลง
3.3 ทัก ษะทางการเงิ น ด้ า นการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ พนัก งานและลู ก จ้า งธนาคาร
ออมสิ น แสดงให้เห็นว่า ใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุ ดมีการจัดการเงินที่ดีพอ เมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายและมี
การทาบัญ ชี รั บจ่ า ยจนบรรลุเ ป้ า หมายที่ วางไว้ สอดคล้อ งกับงานวิ จัย ของ เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ศกั ดิ์
(2551) พบว่า ทักษะทางการเงิน ส่ วนบุคคล การออมเงินนั้นจะมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ในด้านการไป
ท่องเที่ยวหรื อซื้อของที่ตอ้ งการเพื่อเป็ นรางวัลให้แก่ชีวิต เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิ นเช่นเจ็บป่ วยอุบตั ิเหตุ เพื่อ
เป็ นหลักประกันของชี วิตและทรัพย์สิน เพื่ อ เป็ นมรดกให้แก่ บุ ตรหลาน ทั้ง หมดที่ ก ล่าวมานี้ ก็เพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตหลังการเกษียณได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อเสนอแนะกำรศึกษำ
ส าหรั บ ผู ้ที่ ส นใจศึ ก ษาค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม จากงานศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ ทางผู ้ศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไป ดังนี้
1. ควรทาการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยัง ต่างจังหวัดหรื อ
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อทราบข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุม่
ประชากรที่ ค รอบคลุ มและหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ป ประยุ ก ต์ใช้ให้ เ กิ ด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลควรอาศัยการศึกษา
เชิ งคุณภาพในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ผลการวิจัย
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปั จจัยอื่ น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านภาระหนี้ สิน เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยทที่ส่ ง ผล
กระทบต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล เพื่อเสนอแนวคิดท เป็ นประโยชน์ต่อ การวางแผน
และพัฒนาให้หน่วยงานผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนการเงิน
เพื่อความเข้าใจและการนาไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น
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