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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรืW อง การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เพืWอศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ รวมถึงข้อเสนอแนะการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ซึWงเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research ) มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) ประชากรทีWใช้ในการวิจยั ครั`งนี` คือ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 333 เครืW องมือในการวิจยั ในครั`ง
นี` คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 333 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็ นร้อยละ abb.bb วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยสถิติค่าความถีW(Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีWย (Mean) และส่ วนเบีWยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ผลการศึกษาเรืW องพบว่า (a) การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่ มีผูเ้ ลือกใช้บริ การทีWตอบแบบสอบถามทั`งหมดจํานวน iii คน คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศ

หญิง จํานวน ajk คน คิดเป็ นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จํานวน aim คน คิดเป็ นร้อยละ na.bb ส่ วนใหญ่
มีอายุ ตํWากว่า ib ปี จํานวน aol คน คิดเป็ นร้อยละ ll.bb รองลงมาคือมีอายุ i1 - nl ปี จํานวน abl
คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb มีอายุ nm – ll ปี จํานวน ij คน คิดเป็ นร้อยละ aq.00 lm ปี ขึ`นไป จํานวน n คน
คิดเป็ นร้อยละ a.bb ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน qaj คน คิดเป็ นร้อยละ mm.bb รองลงมาคือที
สถานภาพสมรส จํานวน abm คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จํานวน o
คน คิดเป็ นร้อยละ q.bb ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจํานวน qlb คน คิดเป็ น
ร้อยละ kl.bb และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน oi คน คิดเป็ นร้อยละ ql ส่ วนใหญ่ มีใหญ่
มีรายได้เฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จํานวน 1lo คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30 รองลงมาคือ 15,000
– 25,000 บาท จํานวน oq คน คิดเป็ นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จํานวน mq คน คิดเป็ นร้อยละ
18.70, 65,001-80,000 บาท จํานวน qb คน คืดเป็ นร้อยละ m.bb และ มากกว่า 100,000 บาท จํานวน 11
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามลําดับ
(q) ระดับความสําคัญของการงวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับ
ความสําคัญมาก คือ ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการออม ด้านการลงทุน ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : การวางแผนทางการเงิน, การออมและการลงทุน The objective of this study were to
investigate planning personal financial of employees of Government Housing Bank Head Office and
to propose the suggestions for planning personal financial of employees of Government Housing
Bank Head Office.This study was a quantitive research. The data were collected by a quesntionnaire.
The population was employees in Government Housing Bank Head Office. The sample size was 333
copies of questionnaire were distributed to the sample. The response rate was 100%. The data were
analyzed using computer programs as well as descriptive statistics, including frequency, percentage,
mean and standard deviation.
ABSTRACT

The results of this study indicated that 1) The size of the respondents who answered the
questionnaire was 333 most of the respondents were females(n=197, 59.00%), males(n=136, 41.00%)
Most of them are under 30 years old(n=185, 55.00%)followed by age 31-45 years old(n=105,
32.00%), age 46-55 years old(n=39, 12.00%), 56 years and over(n=4, 1.00%) Most of them are
singles(n=219, 66.00%), followed by married(n=106, 32.00%), widowed/divorced/separated (n= 8 ,
2.00%) Most have a bachelor's degree or equivalent (n=250, 75.00%) followed by higher than
bachelor’s degree (n=83,25.00%) Most of the respondents had average monthly income of 25,001 40,000 baht (n= 158, 47.30%), followed by 15,000 – 25,000 baht (n= 82 , 24.70%), 40,001 – 65,001
baht (n= 62 , 18.70%), 65,001-80,000 (n=20, 6.00%) and more than 100,000 baht (n= 11, 3.30%),
(2)The importance of personal financial planning of the head office bank employees overall
is high. When considered individually, it was found that The areas that are of great importance are
income, economic expenditure, investment savings, respectively.
Keyword : Financial Planning, Saving and Invesment
บทนํา
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเป็ นสิW งทีWสาํ คัญมากสําหรับบุคคลทัวW ไป เพราะ สามารถช่วยให้
การจัดการทางการเงินของแต่ละบุคคลให้เป็ นตามทีWกาํ หนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีWได้ต` งั ไว้ ซึWงนําไปสู่ การบรรลุเป้าหมายชีวิตเพราะว่า เงินจะเข้ามามีส่วนเกีWยวข้องในการ
ใช้ชีวิตประจําวัน และเข้ามาเป็ นปัจจัยทีWสาํ คัญทีWสุดในการดํารงชีวิต ในด้านการใช้จ่าย การออมเงิน
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล (personal financial planning) หมายถึง การทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิต (life goals) ของบุคคลโดยผ่านการบริ หารและการวางแผนทางการเงิน
ซึWงถูกออกแบบมาสําหรับแต่ละบุคคล ซึWงเกีWยวข้องตั`งแต่การวางแผนข้อมูลทางการเงินของบุคคล
กําหนดวัตถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะการเงินในปั จจุบนั กําหนดกลยุทย์และแผนทางการเงินเพืWอให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวในอนาคต อาจสรุ ปได้วา่ การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลช่วยเชืWอมช่องว่าง

ทางด้านการเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ทีWใดในปัจจุบนั ” กับ “เราต้องการไปทีWใดในอนาคต” ภายใต้เงืWอนไข
ข้อจํากัดเฉพาะของแต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพืWอศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงาน
ใหญ่
ขอบเขตการวิจัย
เพืWอศึกษาการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารสงเคราะห์ โดยมีตวั แปรใน
การศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื'อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพทางการเงิน
ตัวแปรตาม คือ
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคุลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน ด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห็สาํ นักงานใหญ่
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั`งนี`จะทําการวิจยั ตั`งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ ที/ได้ รับของการวิจัย
a.ทําให้ทราบถึงการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่
q.สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และความรู ้ความเข้าใจทีWก่อให้เกิดการวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถนําไปใช้ไปเป็ นแนวทางในการ
กําหนดนบาย พัฒนากลยุทธ์ เพืWอพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไป
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํ านักงานใหญ่
- ด้านการออม
- ด้านการลงทุน
- ด้านรายได้
- ด้านค่าใช้จ่าย
- ด้านเศรษฐกิจ

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ที/เกีย/ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี/ยวกับการวางแผนทางการเงิน
เวลาพูดถึงเรืW องการเงิน คนส่ วนใหญ่มกั นึกว่าเป็ นเรืW องยาก เป็ นเรืW องเกีWยวกับตัวเลข เช่น ค่าเงินบาท
อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี`ย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เป็ นต้น ซึWงหลายคนก็คิดว่าเป็ นเรืW องของคนทีWเรี ยนมา
ด้านการเงิน หรื อเศรษฐศาสตร์ ทีWจริ งแล้วการเงินเป็ นทักษะของชีวิตอย่างหนึWงของมนุษย์ทีWจะต้อง
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมโลก คําว่า “ ทักษะ” หมายถึงความชํานาญ ซึWงเกิดจากการนําไปปฏิบตั ิบ่อยๆ ซึWงถ้า
คนทีWปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด การใช้ทกั ษะนี`ก็เปรี ยบเสมือน “ การมีวินยั ” ก็วา่ ได้ บางคนอาจมองว่าการใช้
เงินนั`นแสนง่าย แต่ประเด็นอยูท่ ีWวา่ ตลอดช่วงชีวิตของคนนั`น เราควรเรี ยนรู ้วิธีของการหาเงิน การใช้เงิน
การทําให้เงินงอกเงย และการทําให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอบรรลุเป้าหมายทีWตอ้ งการ และเป็ นไปตาม
อัตภาพของแต่ละบุคคล สถานการณ์เช่นนี`จะช่วยทําให้แต่ละบุคคลเกิดความมันW คงทางการเงิน ลดความ
เสีW ยงในการดํารงชีวิต ในเชิงสังคม ปัญหาอาชญากรรมซึWงสาเหตุหลักของการกระทําผิดส่ วนใหญ่มี
แรงจูงใจมาจากปัญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิงเศรษฐกิจ ความมันW คงของประชาชนในระดับจุลภาค
ก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาคมีความแข็งแกร่ งในระดับรากฐานไม่ตอ้ งพึWงพา
เงินทุนจากต่างประเทศเป็ นหลัก บทความนี`มีวตั ถุประสงค์ทีWจะชี`ให้เห็นถึงความสําคัญของความรู ้
พื`นฐานด้านการเงิน (financial literacy) ในเรืW องการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ทีWจะช่วยให้ประชาชน
ในระดับบุคคล (individual level) มีความมันW คงทางการเงิน ซึWงแนวทางดังกล่าวจะเป็ นส่ วนสําคัญทีWทาํ
ให้ประชากรของประเทศรู ้จกั พึWงตนเองได้ ส่ งผลให้ประเทศไทยของเรามีความมันW คงในทีWสุด
ตามทฤษฎี Maslow เป็ น ? ลําดับขั'น ดังนี'
Physiological: ประกันชีวิต เพราะสิW งทีWมีค่ามากทีWสุดในชีวิตก็คือ “ชีวิต” ดังนั`น ก่อนทีWจะ
เริW มต้นนําเงินออมไปสร้างผลตอบแทนในรู ปแบบอืWน
Safety: ประกันสุ ขภาพ หากคุณเป็ นลูกจ้างมืออาชีพ มีสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์กร ทีW
เพียงพออยูแ่ ล้ว ข้อนี`อาจไม่จาํ เป็ น แต่หากคุณทํางานอิสระ หรื อเป็ นเจ้าของกิจการทีWตอ้ งดูแลตัวเองแล้ว
ล่ะก็ “ประกันสุ ขภาพ”

Love and belonging: เงินสด - เงินทีWมีสภาพคล่องสู ง “Cash is king” ประโยคคลาสสิ ก ทีWยงั คง
ใช้ได้ในทุกยุคสมัย ซึWง “เงินสด - เงินทีWมีสภาพคล่องสู ง” เหล่านี` สามารถหยิบใช้ได้ในหลายกรณี ไม่วา่
จะเป็ น “เงินฉุกเฉิ น” หรื อเพืWอ “รอโอกาสลงทุน” ซึWงนันW ย่อมทําให้เรา “มันW ใจ” มากขึ`นในการวางแผน
การเงิน
Esteem: กองทุนรวม - หุน้ เมืWอรากฐานมันW คง (ปกป้ องความมังW คังW , อุ่นใจ - สบายกระเป๋ า, มีเงิน
สดทีWสร้างความมันW ใจ) แล้วก็ถึงเวลา “ให้เงินทํางาน” ผ่านการลงทุนในสิ นทรัพย์เสีW ยงอย่างหุน้ หรื อ
กองทุนรวมประเภทต่างๆ ตามเป้าหมาย ความรู ้ความเข้าใจ และความเสีW ยงทีWยอมรับได้ เพืWอสร้าง
“มูลค่าเพิWม” ให้กบั เงินของเรา
Self-actualization: การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางเลือก แน่นอนว่าแต่ละคนล้วนมีความชอบ อยาก
ได้ อยากมี อยากเป็ น แตกต่างกัน ทั`งในด้านการใช้ชีวิต และด้านการเงิน
ประวัติความเป็ นมาขอธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อตั`งขึ`นเมืWอวันทีW qn กันยายน พ.ศ. qnjm ตาม “พระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. qnjm” เป็ นธนาคารทีWมีหน้าทีWช่วยเหลือประชาชนให้มีทีWบา้ นสําหรับอยู่
อาศัย ด้วยบริ การสิ นเชืWอให้กูย้ มื เงินทุน เพืWอเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชนนําเงินไปสร้างบ้านสําหรับ
เป็ นทีWอยู่อาศัย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสาขาอยู่ kk แห่งทัวW ประเทศ พร้อมด้วยจุดบริ การ จํานวน
anm จุด ในปี qlll ธอส. มีงบประมาณในการบริ หารอยูท่ ีW iaj ล้านบาท
งานวิจัยที/เกี/ยวข้ อง
พัฒ นี ทองพึง ( C??? ) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพืWอวัยเกษียณ : กรณี ศึกษา
เฉพาะครู โรงเรี ยนกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีWใช้ในการวิจยั ครั`งนี` คือ กลุ่มครู โรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ทีWอยูต่ ามเขตต่างๆของกรุ งเทพมหานคร รวม ai เขต ทั`งสิ` น lin ตัวอย่าง ผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี มี
อายุการทํางาน m-al ปี เป็ นส่ วนใหญ่ ระดับตําแหน่ง เป็ นครู ชาํ นาญการ (ค.ศ.q) รองลงมาเป็ น ครู
ปฏิบตั ิการ (ค.ศ.a) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตัวแปรอิสระรู ปแบบการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
เพืWอวัยเกษียณของครู โรงเรี ยนใน สังกัดกรุ งเทพมหานครประกอบด้วยตัวแปรย่อย o ตัวแปร ได้แก่ การ

ลงทุนในเงินฝาก หุน้ ทุน หุน้ สหกรณ์ กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ การทําประกัน และการ
ลงทุนแบบอืWนๆ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ ทองคํา เป็ นต้น
ชารวี บุตรบํารุง (C???) ศึกษาการวิจยั เรืW องรายได้และรู ปแบบการออมเพืWอการเตรี ยมพร้อมสู่ วยั
สู งอายุของประชาชนอายุระหว่าง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างทีWใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนอายุระหว่าง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร จํานวน nbb ตัวอย่าง
เครืW องมือทีWใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดยการแจกแจง
ความถีW ค่าเฉลีWย ค่าเบีWยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ab,001-15,bbb บาท รองลงมามีรายได้ต่อ
เดือน al,001-20,bbb บาท และ l,001-10,bbb บาท รายจ่ายต่อเดือน l,001-10,bbb บาท รองลงมามี
รายได้ต่อเดือน ab,001-15,bbbบาท และ al,001-20,bbb บาท มีรายจ่ายเกีWยวกับค่าอาหารและค่า
เครืW องใช้ต่างๆ รองลงมาเป็ นรายจ่ายค่าการศึกษาบุตร และค่าเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ลักษณะ
การออมโดยฝากธนาคารรองลงมาเป็ นเก็บไว้เอง และ สมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์
ตามลําดับ ดังนั`นจากการศึกษาจึงสรุ ปได้วา่ ประชาชนทีWอายุระหว่าง ib – nb ปี ในเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร มีแรงบันดาลใจในการออมในระดับมากทีWสุด
กัลยา ตันมณี, นัฐกานต์ ทิพ ยโสตถิ (C??H) ศึกษาพฤติกรรมการวางเป้าหมายชีวิตและการ
จัดการการเงินส่ วนบุคคลตามหลักเเนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิง อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นและวัยกลางคนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทราบรายละเอียดเกีWยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจาํ นวน mq คน หรื อ คิด เป็ น oo.m %และพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง ผูท้ ีWทราบรายละเอียด
เกีWยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กับ ความรู ้การจัดการทางการเงินก่อน โดยมีระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ทราบเกีWยวกับเศรษฐกิจ พอเพียง ความรู ้การจัดการทางการเงินก่อนอบรมมีค่าเท่ากับ b.ijaj
อัฐสรางค์ แย้ มคลี/ ( C??I ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง ia-nb ปี
สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง al,bba- qb,bbb บาท ความต้องการด้านการออม จากการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมมี
ความสําคัญในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านความมันW คงมากทีWสุดโดยมีค่าเฉลีWยทีW i.ob

( S.D.=b.oji ) พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน ประกอบด้วย ลักษณะการออมเงินส่ วนใหญ่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า จํานวนเงินออม ออมจํานวนไม่แน่นอน ระยะเวลาในการออม ออมทุกเดือน เหตุผล
ในการออม เพืWอไว้ในยามฉุกเฉิ น รู ปแบบการออม ออมกับธนาคารพาณิ ชย์ เหตุผลในการเลือกรู ปแบบ
ในการออม เลือกผลตอบแทนทีWได้รับ ผูม้ ีอิทธิพลในการออม ออมเพืWอตัวเอง
กนกวรรณ ศรีนวล (C??K) ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการ
ลงทุน ทีWมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การ
ลงทุนสําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เป็ นโอกาสเพิWมรายได้ มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีWสุด รองลงมาได้แก่ รู ้จกั บริ ษทั ต่างๆมากขึ`น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเกีWยวกับการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทาง
เศรษฐกิจ มากทีWสุดคือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โและ อัตราดอกเบี`ย ตามลําดับ ด้านสังคมและการเมือง มากทีWสุดคือ การเปิ ดตลาดกับ
ต่างประเทศ รองลงมาคือ การกําหนดอัตราภาษี และ การส่ งเสริ มการลงทุน ตามลําดับ ด้านอืWนๆ ทีWมี
ความไม่แน่นอน มากทีWสุดคือ การก่อการร้าย รองลงมาคือ ภัยธรรมชาติรุนแรง และ โรคติดต่อร้ายแรง
ตามลําดับ ด้านเกีWยวกับตลาดหลักทรัพย์ มากทีWสุดคือ อัตรามาร์จินหรื อดอกเบี`ย ทีWไม่เอื`อต่อผูล้ งทุน
รองลงมาคือ กฎระเบียบทีWเข้มงวด หรื อหย่อนยานเกินไป โดยมี และ ข่าวลือตามลําดับ ด้านเกีWยวกับตัว
หลักทรัพย์มากทีWสุดคือ ผลกําไรของบริ ษทั รองลงมาคือ ฐานะการเงิน และ การประกาศเพิWมทุน
ตามลําดับ
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการศึกษาวิจยั ทางสถิติเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีWผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ`นเป็ นเครืW องมือในการศึกษาโดยในบทนี`ใช้ระเบียบวิธี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีWใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีW
ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามจํานวนทั`งสิ` น 300 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane ) ทีWระดับ

ความเชืWอมันW jl% ซึWงกําหนดค่าความคลาดเคลืWอนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ l% (Taro Yamane,1973)
ดังนั`นผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ซึWงผูว้ ิจยั จะ
เลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
a. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรทีWกาํ หนดไว้ โดยแจกแบบสอบถามทีWเป็ นแบบกระดาษ
และสอบถามผ่านออนไลน์ โดยใช้ Google From
q. เก็บรวมรวมแบบสอบถาม รวบรวมเพืWอดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูท้ าํ การวิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 )
สถิติที/ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ค่าร้อยละ (Percentage)
2.ค่าเฉลีWย (Mean)
i.ส่ วนเบีWยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทีW 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั`งหมดจํานวน iii คน คนส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จํานวน ajk คน คิดเป็ นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จํานวน aim คน คิดเป็ นร้อยละ na.bb
ส่ วนใหญ่ มีอายุ ตํWากว่า ib ปี จํานวน aol คน คิดเป็ นร้อยละ ll.bb รองลงมาคือมีอายุ ib - nl ปี
จํานวน abl คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb มีอายุ nm – ll ปี จํานวน ij คน คิดเป็ นร้อยละ aq.bb, lm ปี ขึ`น
ไป จํานวน n คน คิดเป็ นร้อยละ a.bb ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน qaj คน คิดเป็ นร้อยละ mm.bb
รองลงมาคือทีสถานภาพสมรส จํานวน abm คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/

แยกกันอยู่ จํานวน o คน คิดเป็ นร้อยละ q.bb ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จํานวน qlb คน คิดเป็ นร้อยละ kl.bb และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน oi คน คิดเป็ นร้อย
ละ ql ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จํานวน 1lo คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30
รองลงมาคือ 15,000 – 25,000 บาท จํานวน oq คน คิดเป็ นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จํานวน
mq คน คิดเป็ นร้อยละ 18.70, 65,001-80,000 บาท จํานวน qb คน คิดเป็ นร้อยละ m.bb และ มากกว่า
100,000 บาท จํานวน 1a คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทีW 2 พบว่าระดับความสําคัญของปัจจัยทีWมีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก(x
= 3.87) เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมากทีWสุด คือ ด้านการรายได้ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการออม และ ด้านการลงทุน (x = 4.01 , x = 3.89 , x = 3.89 , x = 3.85 ,
x = 3.81 )ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรืW อง การงวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ มีผเู ้ ลือกใช้บริ การทีWตอบแบบสอบถามทั`งหมดจํานวน iii คน คนส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จํานวน ajk คน คิดเป็ นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จํานวน aim คน คิดเป็ นร้อยละ na.bb
ส่ วนใหญ่ มีอายุ ตํWากว่า ib ปี จํานวน aol คน คิดเป็ นร้อยละ ll.bb รองลงมาคือมีอายุ ib - nl ปี
จํานวน abl คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb มีอายุ nm – ll ปี จํานวน ij คน คิดเป็ นร้อยละ aq.bb, lm ปี ขึ`น
ไป จํานวน n คน คิดเป็ นร้อยละ a.bb ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน qaj คน คิดเป็ นร้อยละ mm.bb
รองลงมาคือทีสถานภาพสมรส จํานวน abm คน คิดเป็ นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ จํานวน o คน คิดเป็ นร้อยละ q.bb ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จํานวน qlb คน คิดเป็ นร้อยละ kl.bb และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน oi คน คิดเป็ นร้อย
ละ ql ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จํานวน 1lo คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30
รองลงมาคือ 15,000 – 25,000 บาท จํานวน oq คน คิดเป็ นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จํานวน

mq คน คิดเป็ นร้อยละ 18.70, 65,001-80,000 บาท จํานวน qb คน คิดเป็ นร้อยละ m.bb และ มากกว่า
100,000 บาท จํานวน 1a คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามลําดับ
การงวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํ านักงานใหญ่
ระดับความสําคัญของการงวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับ
ความสําคัญมาก คือ ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการออม ด้านการลงทุนตามลําดับ
อภิปรายผล
1.ด้ านการออม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีการตั`งเป้าหมายในการออมเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละab ของรายได้ประจําของท่าน และ ท่านมีการ
วางแผนในการออมเงินอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับแผนการของท่าน ท่านมีการวางแผนในการออม
เงินและเพิWมจํานวนเงินออมให้มากขึ`นตามความสามารถในการหารายได้ของท่าน ท่านออมในรู ปแบบ
ของการซื`อประกันชีวิต ท่านออมในรู ปแบบของการซื`อประกันสุ ขภาพ ท่านออมเงินในรู ปแบบของเงิน
ฝากสลากออมสิ น ท่านออมเงินในรู ปแบบของเงินฝากสหกรณ์ ท่านออมในรู ปแบบของการซื`อทองคํา
ตามลําดับ ซึWงสอดคล้องกับแนวคิดของ อัฐสรางค์ แย้มคลีW ( qllk ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัย
ทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ด้ านการลงทุน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีการลงทุนในหลากหลายช่องทางทีWและเหมาะสมกับการยอมรับความเสีW ยงและผลตอบแทนของ
ท่าน ท่านลงทุนในรู ปแบบของการซื`อกองทุนรวม ท่านลงทุนในรู ปแบบของการซื` อหุ ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านลงทุนในรู ปแบบอสังหาริ มทรัพย์ ท่านลงทุนในรู ปแบบของหุน้ สามัญ
ท่านลงทุนในรู ปแบบของหุ ้นบุริมสิ ทธิ ตามลําดับ ซึWงสอดคล้องกับแนวคิดของ พัฒนี ทองพึง ( qlll )
ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเพืWอวัยเกษียณ : กรณี ศึกษาเฉพาะครู โรงเรี ยนกรุ งเทพมหานคร

3.ด้ านรายได้
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีการวางแผนในการจัดสรรรายได้อย่างเหมาะสมสําหรับการใช้จ่ายประจําวัน ท่านมีการวางแผน
ในการออมเงินอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับแผนการของท่าน ท่านมีการวางแผนในการออมเงินและ
เพิWมจํานวนเงินออมให้มากขึ`นตามความสามารถในการหารายได้ของท่าน ท่านมีการวางแผนในการหา
รายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายทีWมีและเหลือเพียงพอต่อการเก็บออม ท่านพอใจกับรายได้ทีWท่านได้รับ ซึWง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชารวี บุตรบํารุ ง (2555) ศึกษาการวิจยั เรืW องรายได้และรู ปแบบการออมเพืWอ
การเตรี ยมพร้อมสู่ วยั สู งอายุของประชาชนอายุระหว่าง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
4.ด้ านค่ าใช้ จ่าย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใช้จ่ายประจําวัน ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิ น ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใช้จ่ายเงินกู(้ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ บัตรเครดิต ท่านมีการ
แยกรายการค่าใช้จ่ายและจดบันทึกเพืWอวางแผนให้มีเงินออมอย่างสมํWาเสมอ ท่านมีการวางแผนทาง
การเงินเพืWอค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรหลาน ซึWงสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยา ตันมณี , นัฐกานต์ ทิพ
ยโสตถิ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการวางเป้าหมายชีวิตและการจัดการการเงินส่ วนบุคคลตามหลักเเนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ด้ านเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืWอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีWอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ การ
เกิดโรคภัย สถานการณ์บา้ นเมือง ภาวะเงินเฟ้อ ปั ญหาความเสืW อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิW งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจตกตํWา อัตราดอกเบี`ยในท้องตลาด การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ตามลําดับ ซึWง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กนกวรรณ ศรี นวล (2558) ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ
แรงจูงใจในการลงทุน ทีWมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด้ านการออม
สิW งทีWตอ้ งปรับปรุ ง รู ปแบบของสลาก กองทุน ให้มีความชัดเจนทั`นด้านความเสีW ยง และ
ด้านผลตอบแทนทีWจะได้รับ
ด้ านการลงทุน
สิW งทีWตอ้ งปรับปรุ ง รู ปแบบการลงทุนในด้านต่างผูล้ งทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เศรษฐกิจของประเทศและของเศรษฐกิจโลกอยูเ่ ป็ นประจําเพืWอทีWจะให้ทนั กัยสถานการณ์
ต่างๆทีWจะเกิดขึ`น กับสิ นทรัพย์
ด้ านรายได้
สิW งทีWตอ้ งปรับปรุ ง ธนาคารควรกําหนดค่าตอบแทนทีWเหมาะสมกับภาระหน้าทีWความ
รับผิดชอบของบุคคลนั`น เพืWอให้รายได้เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายของครอบครัว และตนเอง และ
เป็ นไปตามการวางแผนการเงิน
ด้ านค่ าใช้ จ่าย
สิW งทีWตอ้ งปรับปรุ ง การวางแผนเพืWอค่าใช้จ่ายประจําวันควรมีการสนับสนุนให้เห็นถึง
การวางแผนทางการเงินเพืWอเป็ นประโยชน์ในระยะยาว และช่วยลดหนี`สินต่อตัวบุคคลนั`นด้วย ทําให้มี
ความพร้อมในการทีWจะใช้จ่าย มีเงินสํารอง เงินฉุกเฉิ น
ด้ านเศรษฐกิจ
พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จากการวิจยั พบว่าภาวะต่างทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ดั`งนั`นบุคคลควรมี
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
สิW งทีWตอ้ งปรับปรุ ง ตัวผูว้ างแผนการเงินต้องมีความรู ้และศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา เพืWอทีWจะได้มี
ความพร้อมในการรับมือกับปัญหาของเศรษฐกิจทีWจะเกิดขึ`นในอนาคต
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