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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเรืWอง การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคาสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พืWอศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ รวมถึงขอ้เสนอแนะการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ ซึWงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) มีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) ประชากรทีWใชใ้นการวิจยัคร̀ังน̀ี คือ 

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 333 เครืWองมือในการวิจยัในคร̀ัง

น̀ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 333 ชุด ไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัคืนมา คิดเป็นร้อยละ abb.bb วิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดย

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ยสถิติค่าความถีW(Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีWย (Mean) และส่วนเบีWยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)   

ผลการศึกษาเรืWองพบว่า  (a) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ มีผูเ้ลือกใช้บริการทีWตอบแบบสอบถามทั`งหมดจาํนวน iii คน คนส่วนใหญ่เป็นเพศ



หญิง จาํนวน ajk คน คิดเป็นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จาํนวน aim คน คิดเป็นร้อยละ na.bb ส่วนใหญ่  

มีอายุ ตํWากว่า ib ปี จาํนวน aol คน  คิดเป็นร้อยละ ll.bb  รองลงมาคือมีอายุ  i1 - nl ปี   จาํนวน  abl 

คน  คิดเป็นร้อยละ iq.bb มีอาย ุnm – ll ปี จาํนวน ij คน คิดเป็นร้อยละ aq.00 lm ปีขึ`นไป จาํนวน n คน 

คิดเป็นร้อยละ a.bb ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน qaj คน คิดเป็นร้อยละ mm.bb รองลงมาคือที

สถานภาพสมรส จาํนวน abm คน คิดเป็นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่จาํนวน o  

คน  คิดเป็นร้อยละ q.bb ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาํนวน qlb คน  คิดเป็น

ร้อยละ kl.bb และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน oi คน คิดเป็นร้อยละ ql ส่วนใหญ่  มีใหญ่  

มีรายไดเ้ฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จาํนวน  1lo คน  คิดเป็นร้อยละ 47.30  รองลงมาคือ 15,000 

– 25,000 บาท จาํนวน oq คน  คิดเป็นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จาํนวน mq คน  คิดเป็นร้อยละ 

18.70,  65,001-80,000 บาท จาํนวน qb คน คืดเป็นร้อยละ m.bb และ มากกว่า 100,000 บาท จาํนวน 11 

คน  คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาํดบั 

(q) ระดบัความสาํคญัของการงวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบั

ความสาํคญัมาก คือ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการออม ดา้นการลงทุน ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : 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 

 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นสิWงทีWสาํคญัมากสาํหรับบุคคลทัWวไป เพราะ สามารถช่วยให้

การจดัการทางการเงินของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นตามทีWกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคที์Wไดต้ั`งไว ้ซึWงนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายชีวิตเพราะวา่ เงินจะเขา้มามีส่วนเกีWยวขอ้งในการ

ใชชี้วิตประจาํวนั และเขา้มาเป็นปัจจยัทีWสาํคญัทีWสุดในการดาํรงชีวิต ในดา้นการใชจ่้าย การออมเงิน  

 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial planning) หมายถึง การทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินชีวิต (life goals) ของบุคคลโดยผา่นการบริหารและการวางแผนทางการเงิน 

ซึWงถูกออกแบบมาสาํหรับแต่ละบุคคล ซึWงเกีWยวขอ้งตั`งแต่การวางแผนขอ้มูลทางการเงินของบุคคล 

กาํหนดวตัถุประสงค ์ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบนั กาํหนดกลยทุยแ์ละแผนทางการเงินเพืWอให้

บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวในอนาคต อาจสรุปไดว้า่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลช่วยเชืWอมช่องวา่ง



ทางดา้นการเงินระหวา่ง “เราอยู ่ณ ทีWใดในปัจจุบนั” กบั “เราตอ้งการไปทีWใดในอนาคต” ภายใตเ้งืWอนไข

ขอ้จาํกดัเฉพาะของแต่ละบุคคล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพืWอศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังาน

ใหญ่ 

ขอบเขตการวิจัย 

เพืWอศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารสงเคราะห์ โดยมีตวัแปรใน

การศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื'อหา     

 ตัวแปรอิสระ คือ 

  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา สถานภาพทางการเงิน 

ตัวแปรตาม คือ 

 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคุลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 

ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน ดา้นผลตอบแทน ดา้นเศรษฐกิจ 

ขอบเขตด้านประชากร 

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห็สาํนกังานใหญ่ 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจยัคร̀ังน̀ีจะทาํการวิจยัตั`งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

 

 



ประโยชน์ที/ได้รับของการวิจัย 

 a.ทาํใหท้ราบถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่  

 q.สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และความรู้ความเขา้ใจทีWก่อใหเ้กิดการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถนาํไปใชไ้ปเป็นแนวทางในการ

กาํหนดนบาย พฒันากลยทุธ์ เพืWอพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไป 

กรอบแนวคิด  

                  ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ 

- ดา้นการออม 

- ดา้นการลงทุน 

- ดา้นรายได ้

- ดา้นค่าใชจ่้าย 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 



แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที/เกี/ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี/ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

เวลาพูดถึงเรืWองการเงิน คนส่วนใหญ่มกันึกวา่เป็นเรืWองยาก เป็นเรืWองเกีWยวกบัตวัเลข เช่น ค่าเงินบาท 

อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ̀ีย ดชันีราคาหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ซึWงหลายคนก็คิดวา่เป็นเรืWองของคนทีWเรียนมา

ดา้นการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ทีWจริงแลว้การเงินเป็นทกัษะของชีวิตอยา่งหนึWงของมนุษยที์Wจะตอ้ง

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมโลก คาํวา่ “ ทกัษะ” หมายถึงความชาํนาญ ซึWงเกิดจากการนาํไปปฏิบติับ่อยๆ ซึWงถา้

คนทีWปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด การใชท้กัษะน̀ีก็เปรียบเสมือน “ การมีวินยั” ก็วา่ได ้บางคนอาจมองวา่การใช้

เงินนั`นแสนง่าย แต่ประเด็นอยูที่Wวา่ตลอดช่วงชีวิตของคนนั`น เราควรเรียนรู้วิธีของการหาเงิน การใชเ้งิน 

การทาํใหเ้งินงอกเงย และการทาํใหมี้เงินใชอ้ยา่งเพียงพอบรรลุเป้าหมายทีWตอ้งการ และเป็นไปตาม

อตัภาพของแต่ละบุคคล สถานการณ์เช่นน̀ีจะช่วยทาํใหแ้ต่ละบุคคลเกิดความมัWนคงทางการเงิน ลดความ

เสีWยงในการดาํรงชีวิต ในเชิงสังคม ปัญหาอาชญากรรมซึWงสาเหตุหลกัของการกระทาํผิดส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจมาจากปัญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิงเศรษฐกิจ ความมัWนคงของประชาชนในระดบัจุลภาค 

ก็จะมีส่วนช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจในระดบัมหภาคมีความแขง็แกร่งในระดบัรากฐานไม่ตอ้งพึWงพา

เงินทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั บทความน̀ีมีวตัถุประสงคที์Wจะช̀ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของความรู้

พื`นฐานดา้นการเงิน (financial literacy) ในเรืWองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทีWจะช่วยใหป้ระชาชน

ในระดบับุคคล (individual level) มีความมัWนคงทางการเงิน ซึWงแนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนสาํคญัทีWทาํ

ใหป้ระชากรของประเทศรู้จกัพึWงตนเองได ้ส่งผลใหป้ระเทศไทยของเรามีความมัWนคงในทีWสุด 

ตามทฤษฎี Maslow เป็น ? ลําดับขั'น ดังนี' 

Physiological: ประกนัชีวิต เพราะสิWงทีWมีค่ามากทีWสุดในชีวิตก็คือ “ชีวิต” ดงันั`น ก่อนทีWจะ

เริWมตน้นาํเงินออมไปสร้างผลตอบแทนในรูปแบบอืWน 

Safety: ประกนัสุขภาพ หากคุณเป็นลูกจา้งมืออาชีพ มีสวสัดิการรักษาพยาบาลขององคก์ร ทีW

เพียงพออยูแ่ลว้ ขอ้น̀ีอาจไม่จาํเป็น แต่หากคุณทาํงานอิสระ หรือเป็นเจา้ของกิจการทีWตอ้งดูแลตวัเองแลว้

ล่ะก็ “ประกนัสุขภาพ” 



Love and belonging: เงินสด - เงินทีWมีสภาพคล่องสูง “Cash is king” ประโยคคลาสสิก ทีWยงัคง

ใชไ้ดใ้นทุกยคุสมยั ซึWง “เงินสด - เงินทีWมีสภาพคล่องสูง” เหล่าน̀ี สามารถหยบิใชไ้ดใ้นหลายกรณี ไม่วา่

จะเป็น “เงินฉุกเฉิน” หรือเพืWอ “รอโอกาสลงทุน” ซึWงนัWนย่อมทาํใหเ้รา “มัWนใจ” มากขึ`นในการวางแผน

การเงิน  

Esteem: กองทุนรวม - หุน้ เมืWอรากฐานมัWนคง (ปกป้องความมัWงคัWง, อุ่นใจ - สบายกระเป๋า, มีเงิน

สดทีWสร้างความมัWนใจ) แลว้ก็ถึงเวลา “ใหเ้งินทาํงาน” ผา่นการลงทุนในสินทรัพยเ์สีWยงอยา่งหุน้ หรือ

กองทุนรวมประเภทต่างๆ ตามเป้าหมาย ความรู้ความเขา้ใจ และความเสีWยงทีWยอมรับได ้เพืWอสร้าง 

“มูลค่าเพิWม” ใหก้บัเงินของเรา  

Self-actualization: การลงทุนในสินทรัพยท์างเลือก แน่นอนวา่แต่ละคนลว้นมีความชอบ อยาก

ได ้อยากมี อยากเป็น แตกต่างกนั ทั`งในดา้นการใชชี้วิต และดา้นการเงิน 

ประวัติความเป็นมาขอธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อตั`งขึ`นเมืWอวนัทีW qn กนัยายน พ.ศ. qnjm ตาม “พระราชบญัญติั 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. qnjm” เป็นธนาคารทีWมีหนา้ทีWช่วยเหลือประชาชนใหมี้ทีWบา้นสาํหรับอยู่

อาศยั ดว้ยบริการสินเชืWอใหกู้ย้มืเงินทุน เพืWอเป็นการสนบัสนุนใหป้ระชาชนนาํเงินไปสร้างบา้นสาํหรับ

เป็นทีWอยู่อาศยั โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสาขาอยู ่kk แห่งทัWวประเทศ พร้อมดว้ยจุดบริการ จาํนวน 

anm จุด ในปี qlll ธอส. มีงบประมาณในการบริหารอยูที่W iaj ลา้นบาท 

งานวิจัยที/เกี/ยวข้อง  

พฒันี ทองพงึ ( C??? ) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพืWอวยัเกษียณ : กรณีศึกษา

เฉพาะครูโรงเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีWใชใ้นการวิจยัคร̀ังน̀ี คือ กลุ่มครูโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร ทีWอยูต่ามเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร รวม ai เขต ทั`งส̀ิน lin ตวัอยา่ง ผลการ

ศึกษาวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี มี

อายกุารทาํงาน m-al ปี เป็นส่วนใหญ่ ระดบัตาํแหน่ง เป็นครูชาํนาญการ (ค.ศ.q) รองลงมาเป็น ครู

ปฏิบติัการ (ค.ศ.a) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตวัแปรอิสระรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เพืWอวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน สังกดักรุงเทพมหานครประกอบดว้ยตวัแปรย่อย o ตวัแปร ไดแ้ก่ การ



ลงทุนในเงินฝาก หุน้ทุน หุน้ สหกรณ์ กองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้การทาํประกนั และการ

ลงทุนแบบอืWนๆ เช่น อสังหาริมทรัพย ์ทองคาํ เป็นตน้ 

ชารวี บุตรบํารุง (C???) ศึกษาการวิจยัเรืWองรายไดแ้ละรูปแบบการออมเพืWอการเตรียมพร้อมสู่วยั

สูงอายขุองประชาชนอายรุะหวา่ง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งทีWใชใ้น

การศึกษา คือ ประชาชนอายุระหวา่ง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จาํนวน nbb ตวัอยา่ง 

เครืWองมือทีWใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถามทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติโดยการแจกแจง

ความถีW ค่าเฉลีWย ค่าเบีWยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ab,001-15,bbb บาท รองลงมามีรายไดต่้อ

เดือน al,001-20,bbb บาท และ l,001-10,bbb บาท รายจ่ายต่อเดือน l,001-10,bbb บาท  รองลงมามี

รายไดต่้อเดือน ab,001-15,bbbบาท  และ al,001-20,bbb บาท มีรายจ่ายเกีWยวกบัค่าอาหารและค่า

เครืWองใชต่้างๆ รองลงมาเป็นรายจ่ายค่าการศึกษาบุตร  และค่าเวชภณัฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล ลกัษณะ

การออมโดยฝากธนาคารรองลงมาเป็นเก็บไวเ้อง และ สมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ตามลาํดบั ดงันั`นจากการศึกษาจึงสรุปไดว้า่ ประชาชนทีWอายรุะหวา่ง ib – nb ปี ในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร มีแรงบนัดาลใจในการออมในระดบัมากทีWสุด 

กัลยา ตันมณี, นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ (C??H) ศึกษาพฤติกรรมการวางเป้าหมายชีวิตและการ

จดัการการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเเนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็น

ผูห้ญิง อยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยักลางคนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดเกีWยวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง มีจาํนวน mq คน หรือ คิด เป็น oo.m %และพบวา่ มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูที้Wทราบรายละเอียด

เกีWยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง กบั ความรู้การจดัการทางการเงินก่อน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ทราบเกีWยวกบัเศรษฐกิจ พอเพียง ความรู้การจดัการทางการเงินก่อนอบรมมีค่าเท่ากบั b.ijaj 

อัฐสรางค์ แย้มคลี/ ( C??I ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง ia-nb ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ

เดือนระหวา่ง al,bba- qb,bbb บาท ความตอ้งการดา้นการออม จากการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมมี

ความสาํคญัในระดบัมาก และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นความมัWนคงมากทีWสุดโดยมีค่าเฉลีWยทีW i.ob 



( S.D.=b.oji ) พฤติกรรมการออมของคนวยัทาํงาน ประกอบดว้ย ลกัษณะการออมเงินส่วนใหญ่มีการ

วางแผนไวล้่วงหนา้ จาํนวนเงินออม ออมจาํนวนไม่แน่นอน ระยะเวลาในการออม ออมทุกเดือน เหตุผล

ในการออม เพืWอไวใ้นยามฉุกเฉิน รูปแบบการออม ออมกบัธนาคารพาณิชย ์เหตุผลในการเลือกรูปแบบ

ในการออม เลือกผลตอบแทนทีWไดรั้บ ผูมี้อิทธิพลในการออม ออมเพืWอตวัเอง 

กนกวรรณ ศรีนวล (C??K) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการ

ลงทุน ทีWมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ การ

ลงทุนสาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ เป็นโอกาสเพิWมรายได ้มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีWสุด รองลงมาไดแ้ก่ รู้จกับริษทัต่างๆมากขึ`น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ระดบัความคิดเห็นเกีWยวกบัการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นทาง

เศรษฐกิจ มากทีWสุดคือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ โและ อตัราดอกเบ̀ีย ตามลาํดบั ดา้นสังคมและการเมือง มากทีWสุดคือ การเปิดตลาดกบั

ต่างประเทศ รองลงมาคือ การกาํหนดอตัราภาษี  และ การส่งเสริมการลงทุน ตามลาํดบั ดา้นอืWนๆ ทีWมี

ความไม่แน่นอน มากทีWสุดคือ การก่อการร้าย รองลงมาคือ ภยัธรรมชาติรุนแรง และ โรคติดต่อร้ายแรง  

ตามลาํดบั ดา้นเกีWยวกบัตลาดหลกัทรัพย ์มากทีWสุดคือ อตัรามาร์จินหรือดอกเบ̀ีย ทีWไม่เอ̀ือต่อผูล้งทุน  

รองลงมาคือ กฎระเบียบทีWเขม้งวด หรือหย่อนยานเกินไป โดยมี และ ข่าวลือตามลาํดบั ดา้นเกีWยวกบัตวั

หลกัทรัพยม์ากทีWสุดคือ ผลกาํไรของบริษทั รองลงมาคือ ฐานะการเงิน และ การประกาศเพิWมทุน 

ตามลาํดบั 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นการศึกษาวิจยัทางสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีWผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ`นเป็นเครืWองมือในการศึกษาโดยในบทน̀ีใชร้ะเบียบวิธี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีWใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งทีW

ผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามจาํนวนทั`งส̀ิน 300 คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane ) ทีWระดบั



ความเชืWอมัWน jl% ซึWงกาํหนดค่าความคลาดเคลืWอนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั l% (Taro Yamane,1973) 

ดงันั`นผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึWงผูวิ้จยั จะ

เลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

a. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรทีWกาํหนดไว ้โดยแจกแบบสอบถามทีWเป็นแบบกระดาษ

และสอบถามผา่นออนไลน์ โดยใช ้Google From 

q. เก็บรวมรวมแบบสอบถาม รวบรวมเพืWอดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูท้าํการวิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์หา

ค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) 

สถิติที/ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.ค่าเฉลีWย (Mean) 

i.ส่วนเบีWยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีW 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั`งหมดจาํนวน iii คน คนส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน ajk คน คิดเป็นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จาํนวน aim คน คิดเป็นร้อยละ na.bb 

ส่วนใหญ่  มีอาย ุตํWากวา่ ib ปี จาํนวน aol คน  คิดเป็นร้อยละ ll.bb  รองลงมาคือมีอาย ุ ib - nl ปี   

จาํนวน  abl คน  คิดเป็นร้อยละ iq.bb มีอาย ุnm – ll ปี จาํนวน ij คน คิดเป็นร้อยละ aq.bb, lm ปีขึ`น

ไป จาํนวน n คน คิดเป็นร้อยละ a.bb ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน qaj คน คิดเป็นร้อยละ mm.bb 

รองลงมาคือทีสถานภาพสมรส จาํนวน abm คน คิดเป็นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/



แยกกนัอยู ่จาํนวน o  คน  คิดเป็นร้อยละ q.bb ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จาํนวน qlb คน  คิดเป็นร้อยละ kl.bb และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน oi คน คิดเป็นร้อย

ละ ql ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จาํนวน  1lo คน  คิดเป็นร้อยละ 47.30  

รองลงมาคือ 15,000 – 25,000 บาท จาํนวน oq คน  คิดเป็นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จาํนวน 

mq คน  คิดเป็นร้อยละ 18.70,  65,001-80,000 บาท จาํนวน qb คน คิดเป็นร้อยละ m.bb และ มากกวา่ 

100,000 บาท จาํนวน 1a คน  คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีW 2 พบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีWมีผลต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(x�  

= 3.87) เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมากทีWสุด คือ ดา้นการรายได ้ดา้น

ค่าใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการออม และ ดา้นการลงทุน (x� = 4.01 , x� = 3.89 , x� = 3.89 , x� = 3.85 , 

x� = 3.81 )ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเรืWอง การงวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ มีผูเ้ลือกใชบ้ริการทีWตอบแบบสอบถามทั`งหมดจาํนวน iii คน คนส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน ajk คน คิดเป็นร้อยละ lj.bb และเพศชาย จาํนวน aim คน คิดเป็นร้อยละ na.bb 

ส่วนใหญ่  มีอาย ุตํWากวา่ ib ปี จาํนวน aol คน  คิดเป็นร้อยละ ll.bb  รองลงมาคือมีอาย ุ ib - nl ปี   

จาํนวน  abl คน  คิดเป็นร้อยละ iq.bb มีอาย ุnm – ll ปี จาํนวน ij คน คิดเป็นร้อยละ aq.bb, lm ปีขึ`น

ไป จาํนวน n คน คิดเป็นร้อยละ a.bb ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน qaj คน คิดเป็นร้อยละ mm.bb 

รองลงมาคือทีสถานภาพสมรส จาํนวน abm คน คิดเป็นร้อยละ iq.bb และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/

แยกกนัอยู ่จาํนวน o  คน  คิดเป็นร้อยละ q.bb ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จาํนวน qlb คน  คิดเป็นร้อยละ kl.bb และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน oi คน คิดเป็นร้อย

ละ ql ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลีWยต่อเดือน ql,001 – 40,000 บาท จาํนวน  1lo คน  คิดเป็นร้อยละ 47.30  

รองลงมาคือ 15,000 – 25,000 บาท จาํนวน oq คน  คิดเป็นร้อยละ 24.70 , 40,001-65,001 บาท จาํนวน 



mq คน  คิดเป็นร้อยละ 18.70,  65,001-80,000 บาท จาํนวน qb คน คิดเป็นร้อยละ m.bb และ มากกวา่ 

100,000 บาท จาํนวน 1a คน  คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาํดบั 

การงวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

 ระดบัความสาํคญัของการงวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบั

ความสาํคญัมาก คือ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการออม ดา้นการลงทุนตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

 1.ด้านการออม 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ 

ท่านมีการตั`งเป้าหมายในการออมเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละab ของรายไดป้ระจาํของท่าน และ ท่านมีการ

วางแผนในการออมเงินอยา่งรอบคอบและเหมาะสมกบัแผนการของท่าน ท่านมีการวางแผนในการออม

เงินและเพิWมจาํนวนเงินออมใหม้ากขึ`นตามความสามารถในการหารายไดข้องท่าน ท่านออมในรูปแบบ

ของการซ̀ือประกนัชีวิต ท่านออมในรูปแบบของการซ̀ือประกนัสุขภาพ ท่านออมเงินในรูปแบบของเงิน

ฝากสลากออมสิน ท่านออมเงินในรูปแบบของเงินฝากสหกรณ์ ท่านออมในรูปแบบของการซ̀ือทองคาํ 

ตามลาํดบั ซึWงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อฐัสรางค ์แยม้คลีW ( qllk ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ด้านการลงทุน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ 

ท่านมีการลงทุนในหลากหลายช่องทางทีWและเหมาะสมกบัการยอมรับความเสีWยงและผลตอบแทนของ

ท่าน ท่านลงทุนในรูปแบบของการซ̀ือกองทุนรวม ท่านลงทุนในรูปแบบของการซ̀ือหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่านลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย ์ท่านลงทุนในรูปแบบของหุน้สามญั 

ท่านลงทุนในรูปแบบของหุ้นบุริมสิทธิ ตามลาํดบั  ซึWงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พฒันี ทองพึง ( qlll ) 

ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพืWอวยัเกษียณ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 



3.ด้านรายได้ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ 

ท่านมีการวางแผนในการจดัสรรรายไดอ้ยา่งเหมาะสมสาํหรับการใชจ่้ายประจาํวนั ท่านมีการวางแผน

ในการออมเงินอยา่งรอบคอบและเหมาะสมกบัแผนการของท่าน ท่านมีการวางแผนในการออมเงินและ

เพิWมจาํนวนเงินออมใหม้ากขึ`นตามความสามารถในการหารายไดข้องท่าน ท่านมีการวางแผนในการหา

รายไดใ้หเ้พียงพอต่อรายจ่ายทีWมีและเหลือเพียงพอต่อการเก็บออม ท่านพอใจกบัรายไดที้Wท่านไดรั้บ ซึWง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชารวี บุตรบาํรุง (2555) ศึกษาการวิจยัเรืWองรายไดแ้ละรูปแบบการออมเพืWอ

การเตรียมพร้อมสู่วยัสูงอายขุองประชาชนอายรุะหวา่ง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

4.ด้านค่าใช้จ่าย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ 

ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใชจ่้ายประจาํวนั ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใชจ่้ายยาม

ฉุกเฉิน ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพืWอค่าใชจ่้ายเงินกู(้ผ่อนบา้น ผ่อนรถยนต ์บตัรเครดิต ท่านมีการ

แยกรายการค่าใชจ่้ายและจดบนัทึกเพืWอวางแผนใหมี้เงินออมอยา่งสมํWาเสมอ ท่านมีการวางแผนทาง

การเงินเพืWอค่าใชจ่้ายการศึกษาของบุตรหลาน ซึWงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลัยา ตนัมณี, นฐักานต ์ทิพ

ยโสตถิ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการวางเป้าหมายชีวิตและการจดัการการเงินส่วนบุคคลตามหลกัเเนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.ด้านเศรษฐกิจ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืWอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทีWอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ การ

เกิดโรคภยั สถานการณ์บา้นเมือง ภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาความเสืWอมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิWงแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกิจตกตํWา อตัราดอกเบ̀ียในทอ้งตลาด การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั ซึWง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ

แรงจูงใจในการลงทุน ทีWมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 



ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านการออม  

 สิWงทีWตอ้งปรับปรุง รูปแบบของสลาก กองทุน ใหมี้ความชดัเจนทั`นดา้นความเสีWยง และ

ดา้นผลตอบแทนทีWจะไดรั้บ  

ด้านการลงทุน 

 สิWงทีWตอ้งปรับปรุง รูปแบบการลงทุนในดา้นต่างผูล้งทุนจะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ เศรษฐกิจของประเทศและของเศรษฐกิจโลกอยูเ่ป็นประจาํเพืWอทีWจะใหท้นักยัสถานการณ์

ต่างๆทีWจะเกิดขึ`น กบัสินทรัพย ์ 

ด้านรายได้  

 สิWงทีWตอ้งปรับปรุง ธนาคารควรกาํหนดค่าตอบแทนทีWเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีWความ

รับผิดชอบของบุคคลนั`น เพืWอใหร้ายไดเ้พียงพอสาํหรับการใชจ่้ายของครอบครัว และตนเอง และ

เป็นไปตามการวางแผนการเงิน 

ด้านค่าใช้จ่าย  

 สิWงทีWตอ้งปรับปรุง การวางแผนเพืWอค่าใชจ่้ายประจาํวนัควรมีการสนบัสนุนใหเ้ห็นถึง

การวางแผนทางการเงินเพืWอเป็นประโยชน์ในระยะยาว และช่วยลดหน̀ีสินต่อตวับุคคลนั`นดว้ย ทาํใหมี้

ความพร้อมในการทีWจะใชจ่้าย มีเงินสาํรอง เงินฉุกเฉิน 

ด้านเศรษฐกิจ  

พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากการวิจยัพบวา่ภาวะต่างทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ ดั`งนั`นบุคคลควรมี

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ  

สิWงทีWตอ้งปรับปรุง ตวัผูว้างแผนการเงินตอ้งมีความรู้และศึกษาคน้ควา้ตลอดเวลา เพืWอทีWจะไดมี้

ความพร้อมในการรับมือกบัปัญหาของเศรษฐกิจทีWจะเกิดขึ`นในอนาคต  
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 สารสนเทศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. qllm 

กนกวรรณ ศรีนวล (qllo) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุนทีWมี

 ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การคน้ควา้อิสระเป็นส่วนหนึWง

 ของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพปีการศึกษา qllo 

พฒันี ทองพึง ( qlll ) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพืWอวยัเกษียณอาย ุ: กรณีศึกษาเฉพาะครูสังกดั 
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ชารวี บุตรบาํรุง (qlll) ศึกษาการวิจยัเรืWองรายไดแ้ละรูปแบบการออมเพืWอการเตรียมพร้อมสู่ วยั

 สูงอายขุองประชาชนอายรุะหวา่ง ib – nb ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 


