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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ วิธี
ของ LSD สถิติถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ
โสด ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000
บาท ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่าง อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.05 ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย ด้านการบริหาร
หนี้สิน ด้านการออม ด้านการลงทุน ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการวางแผนภาษีเงินได้ บุคคล และ
ด้านการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล, การเงินส่วนบุคคล

ABSTRACT
The purpose of this research is to study Population Personal Financial Management
in Bangkok. The sampling group was used in this research was 400 population in Bangkok.
The questionnaire is a tool for data collection are percentage, mean, standard deviation,
difference analysis applied by using t-test, one-way analysis of variance. If there was
difference, research used LSD method and multiple regression.
The research results are as follows: Most respondents are 247 females, aging
between 20 and 30 years old, single status, holding bachelor’s degree, office workers and
earning monthly income between Baht 20,000 and 30,000. The Population with difference
gender, age and education level was not affected the Population Personal Financial
Management in Bangkok with statistical significance of 0.05 level. The six aspects of personal
finance consist of income management, expenditure in debt management, savings,
investment, financial planning personal income tax planning and retirement planning
affecting the personal financial management of the people in Bangkok.
Keywords: Personal Financial Management, Personal Financial
บทนำ
เศรษฐกิจและตลาดการเงินช่วงปี 2563 ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย ในช่วงเดือนพฤษภาคมจำนวนผู้ตดิ เชื้อโควิด-19 มีอัตราลดลงส่งผลให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ปิดเมือง ซึ่งผลกระทบจะชัดเจนมากในช่วงครึ่งแรกของไตรมาสที่ 2 จากการที่ EIC ปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจโลกเป็นหดตัว -4.0% ในปี 2563 และประเมินการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกเป็นรูปตัว U เนื่องจากความ
เชื่อมั่นที่ยังต่ำ ทำให้ภาครัฐได้ออกมาตรการทางการเงินและการคลังในรูปแบบไม่ปกติเพื่อประคับประคอง
เศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน จากการเริ่มทยอยผ่ อนคลายมาตรการควบคุมโรค ทำให้
เครื่องชี้วัดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนวิกฤติโควิด-19 อยู่
ค่อนข้างมาก ทำให้คาดการว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆจากหลากหลายปัจจัย เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง และแพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผล
ให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสี ยชีวิต เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการชะงักของอุตสาหกรรม
ท่ องเที ่ ย วและอุ ต สาหกรรมที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อง ส่ ง ผลต่ อเนื ่ องไปสู ่ ผ ลกระทบด้ า นการค้ า และการลงทุ น ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้ทั้งผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ทางด้านการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มซบเซาส่งผลให้
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ไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็ว ทั้งยังส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานที่มากขึ้น ทำให้ต้องระมัด ระวังความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจในระยะต่อไป ทางด้านประชาชนยังต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ การกักตัวอยู่กับ
บ้านจนทำให้ขาดรายได้อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของการจัดการด้านการเงิน ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น กระทบ
ต่อผู้ที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ทำให้เกิดภาวะหนี้สิน อาจส่งผลให้ต้องนำเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น และยัง
ส่งผลให้มีปัญหาต่อการจัดการทางการเงินมากยิ่งขึ้น
การจัดการทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน และมีความสำคัญต่อ
บุคคลทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การรู้จักหาเงิน การออมเงิน การใช้เงิน และการทำให้เงินงอกเงยนั้นเป็นการจัดการการเงินที่
เหมาะสมจะช่วยทำให้ทุกคนสามารถจัดการกับเรื่องเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเงิน จะทำ
ให้ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ การจัดการทางการเงินเป็นจึงจำเป็นสำหรับ
ทุกคน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยประชากร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลโดยศึกษาปัจจัยด้านประชากร
และปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย
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ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการออม ด้านการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษีบุคคล การ
วางแผนเพื่อเกษียณอายุ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึงการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทบทวนวรรณกรรม
สุขใจ น้ำผุด และ อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม (2555, หน้า 3) การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
หมายถึง การบริ หารการเงิน บุ คคลหมายถึ ง การบริหารทรั พยากรทางการเงิ นที ่บ ุคคลมีอยู ่หรือได้ม า
(Personal Financial Resources) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุดคือให้เขาได้รับความมั่งคั่งสูงสุด
อันจะนำมาซึ่งความผาสุกและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล
จิราภรณ์ สุขอินทร์ (2558, หน้า 23) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้าน
ภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทำงาน
เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งมีลั กษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมี
สาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง
สฤณี อาชวานันทกุล (2556, หน้า 3) การบริหารรายได้รายจ่าย หมายถึง การจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของตัวเองทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เรื่องการหารายได้ การออม
การลงทุน การจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน
เกตน์สิริ อนันต์ชัชวาล (2552, หน้า 2) การบริหารรายได้รายจ่าย หมายถึง การจัดระเบียบการใช้
จ่ายเงิน เช่น มีการตั้งงบประมาณการซื้อของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน การจัดทําบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่าย เนื่องจากการทําบัญชีจะเป็นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนทางความคิดให้เกิดการลด ละ เลิกใช้ จ่าย
สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆฝึกให้รู้จักการเก็บออม รู้คุณค่าของการใช้เงิน พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม จะทําให้รู้ถึงฐานะทางการเงินว่าแต่ละเดือนมีรายรับรายจ่ายเท่าไร และมีเงินออมเท่าไร ทํา
อย่างไรจึงจะหารายได้ให้ได้มากขึ้นและใช้จ่ายให้ลดลง
อุ ษ า อมรรั ช ยาวิ จ ารณ์ (2560, หน้ า 1) หนี ้ ส ิ น หมายถึ ง ความผู กพั น ในกฎหมายที ่ เจ้ าหนี้มี
ความชอบธรรมที่จะบังคับให้ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการ หรืองดเว้นเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้
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พัฒนี ทองพึง (2555, หน้า 6) การออม หมายถึง การแบ่งส่วนหนึ่งของรายได้ไว้เป็นเงินออมก่อนที่
จะนำเงินไปใช้จ่าย การเก็บสะสมเงินทันทีเมื่อได้รับรายได้ ส่วนที่เหลือจากการออมจึงนำไปใช้จ่าย สมการ
การออม คือ รายได้ - เงินออม = รายจ่าย
กนกวรรณ ศรีนวล (2558, หน้า 13) การลงทุน คือ การที่เรานำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
หมายถึงเงินสดไปดำเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตโดยเรา
เชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับกลับคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลาอัตราเงินเฟ้อ
และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า
กิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553, หน้า 8) การวางแผนทางการเงิน หมายถึง กระบวนการในการพิจารณา
เพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่กิจการมีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดระเบียบทาง
การเงินด้วยการหารายได้และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
ศศณะ นามช่างต่อ (2561, หน้า 8) การวางแผนภาษีเงินได้บุคคล หมายถึง การวางแผนในส่วนของ
เงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท คาดการณ์เงินได้ที่รับเข้ามาในปีภาษีนั้นๆ รวมถึงการลดหย่อนที่ควรรู้
ธี รพั ฒ น์ มี อำพล (2557, หน้ า 5) การวางแผนเกษี ยณ หมายถึ ง กระบวนการในการกำหนด
เป้าหมายรายได้เพื่อวัยเกษียณ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรายได้สำหรับการเกษียณ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนพร จันทร์สว่าง (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษาด้านการหารายได้ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาด้านการหารายได้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางก ารเงิน มีผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
และด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของนักศึกษา ด้านการออม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ด้านการลงทุน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน และด้านรูปแบบการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการ
ออม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
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สุรัชนา ช่วยรอดหมด (2560) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่า (1) กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
การปฏิบัติเมื่อมีโอกาส และมีความคิดเห็นว่าแผนการเก็บออมหรือการลงทุนที่มีในปัจจุบันนั้นเหมาะสมกับ
ตนเองในภาพรวมอยู ่ ในระดั บน้อย (2) เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ ม ี ระดั บการศึ กษาแตกต่า งกันมี
กระบวนการวางแผนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน (3)การเปรียบเทียบแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำแนกตามเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแผนการเงินเพื่อวัย
สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกัน (4) ค่าสัมประสิทธิ์ระดับการศึกษาจำนวนภาระพึ่งพิงสหสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการวางแผนการเงินแต่ละด้านกับแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวก (5) แนวทางใน
การวางแผนการเงิน เพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่ามูลค่าเงินใน
อนาคตรวมทั้งหมดมากที่สุด เมื่อจำนวนเงินเก็บออมต่อปีมากที่สุด ณ อายุการเริ่มออมที่เท่ากันและมูลค่า
เงินในอนาคตรวมทั้งหมดมากที่สุดหากเริ่มต้นการเก็บออมเร็วกว่า ณ จำนวนเงินออมต่อปีที่เท่ากัน
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย
ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการ
รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามแบบวิ จ ั ย ตั ด ขวาง (Cross Sectional Studies) ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เป็ น
แบบสอบถาม(Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งทางผู้วจิ ัยไม่
ทราบจำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกำหนดกลุ่ มตัวอย่าง
โดยการเปิดตารางของ Taro Yamane(1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยทำการ
เลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity)โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการวิจัยจำนวน 400 ตัวอย่างและเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น การศึกษาในครั้งนี้จะอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถิติของผู้วิจัย เพื่อการตอบข้อสมมติฐานของการวิจัย การวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิง
สำรวจที่ใช้แบบสอบถามในลักษณะแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบบสอบถามปลายปิดจะมี
ตัวเลือกของคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ผู้วิจัยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ใ นจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพและด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน มีจำนวน 6 ข้อ เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
เพียงแค่ 1 คำตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ด้านการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย (2) ด้านการบริหารหนี้สิน (3)
ด้านการออม (4) ด้านการลงทุน (5) การวางแผนทางการเงิน (6) การวางแผนภาษีบุคคล (7) การวางแผน
เพื่อเกษียณอายุ (8) การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล มีจำนวนข้อคำถาม 29 ข้อและแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล มีจำนวนข้อคำถาม 4 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็นคำถามวัดระดับความเห็น 5
ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ ระดับ 5 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด, ระดับ
4 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลมาก, ระดับ 3 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทาง
การเงินส่วนบุคคลปานกลาง, ระดับ 2 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลน้อย, ระดับ 1
= ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเศรษฐกิจปัจจุบัน มีผลต่อการจัดการเงินส่วนบุคคลมีข้อคำถามจำนวน 1 ข้อ
ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนที่
อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยการใช้สูตรการหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น กำหนดให้ 1.00 – 1.80 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลน้อยที่สุด,
1.81 – 2.60 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลน้อย, 2.61 – 3.40 = ให้ความสำคัญต่อ
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลปานกลาง, 3.41 – 4.20 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลมาก, 4.21 – 5.00 = ให้ความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- ร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ในวิจัยเรื่องนี้ใช้อธิบายข้อมูลลักษณะปัจจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเฉลี่ยเดือน
- ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ใน
วิจัยเรื่องนี้ใช้อธิบายการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการบริหารรายได้
รายจ่าย ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการออม ด้านการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษี
บุคคล การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- เพื่อศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test
- เพื่อศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD
- เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย
ด้านการบริหารหนี้สิน ด้านการออม ด้านการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษีบุคคล การ
วางแผนเพื่อเกษียณอายุ มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท มีระดับความสำคัญ
เกี่ยวกับด้านการเงินส่วนบุคคลโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และค่า S.D. เท่ากับ 0.754 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
ประชากรในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่ าง อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคล โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย ด้านการบริหาร
หนี้สิน ด้านการออม ด้านการลงทุน ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล และ
ด้านการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีระดับการให้
ความสำคัญการจัดการทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุขใจ น้ำผุด และ อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม
(2555, หน้า 3) ทำวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการเงินที่
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บุคคลมีอยู่หรือได้มา (Personal Financial Resources) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุดคือให้เขา
ได้รับความมั่งคั่งสูงสุดอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและความมีเสถียรภาพทางการเงินของบุคคล และสุรัชนา
ช่วยรอดหมด (2560, หน้า 121) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุ ของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่า แนวทางในการวางแผนการเงิน เพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงิน
2. ผลการศึกษาการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันไม่ได้เป็นตามกำหนดการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ (2560, หน้า 54) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงิน
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
พบว่า เพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงิน
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ไม่
แตกต่างกัน และสุรัชนา ช่วยรอดหมด (2560, หน้า 117) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคง
ในชีวิตวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่า การเปรียบเทียบแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุ ของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำแนกตามเพศที่แตกต่างกันมีแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน
2.2 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันมีผลต่อการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่ างกันไม่ได้เป็นตามกำหนดของการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ (2560, หน้า 54) ทำวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงิน
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี พบว่า ประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่ออัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุน และธนพร จันทร์สว่าง (2561 ,
หน้า 116) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่าอายุต่างกันไม่ส่งผลต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
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2.3 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกันมีผลต่อการจัดการทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมี
ความคิ ด เห็ น ว่ า ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที ่ ม ี ส ถานภาพแตกต่ า งกั น สามารถกำหนดระดั บ
ความสำคัญการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โดยสถานภาพโสดมีการรับรู้แตกต่างกันกับสถานภาพสมรส
และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ โดยภาพรวมมีระดับการให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกสถานภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ (2560, หน้า 53) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานเครื อบริษัทหนํ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ เห็นได้ว่าสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมากที่สุดคือ ตนเอง ลําดับต่อมาคือสมาชิกในครอบครัว และธนพร
จันทร์สว่าง (2561, หน้า 116) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า สถานภาพต่างกันมีผลต่ออิทธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
2.4 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่ ได้เป็นตาม
กำหนดการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างกับ สุรัชนา ช่วยรอดหมด (2560, หน้า 117) ทำวิจัย
เรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่า การ
เปรียบเทียบแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
กระบวนการวางแผนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน และสยาม เกิดจรัส (2561, หน้า 66) ทำวิจัยเรื่อง
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื ่อวัย เกษี ยณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน
2.5 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า อาชีพเป็นตัวกำหนด การจัดการทางการเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เอกณรงค์ เรืองรัตน์ (2561, หน้า 41) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
และแนวทางการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของคนทำงาน ในเขตบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านอาชีพที่ต่างกันมีผลปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริม การ
จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของคนทำงานในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสยาม
เกิดจรัส (2561, หน้า 66) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการ
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เคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาอาชีพต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน
2.6 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการ
จั ด การทางการเงิ น ส่ ว นบุ คคลของประชาชนในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมต่ า งกั น เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากสถานภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกันซึ่ง
มีผลต่อการจัดการทางการเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ สุรัชนา ช่วยรอดหมด
(2560, หน้า 117) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา พบว่า การเปรียบเทียบแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุในภาพรวมแตกต่างกัน และสยาม เกิดจรัส (2561, หน้า 66)
ทำวิ จ ั ย เรื ่ อ ง การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลเพื ่ อ วั ย เกษี ย ณ กรณี ศ ึ ก ษา ชุ ม ชนการเคหะท่ า ทราย
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.1 ด้ า นการบริ ห ารรายได้ ร ายจ่ า ยมี ผ ลต่ อ การจั ด การทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับด้านบริหารรายได้รายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ธนพร จันทร์สว่าง (2561, หน้า 119) ทำวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม พบว่าปัจจัยด้านบริหารรายได้รายจ่ายมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2561, หน้า 52) ทำ
วิจัยเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหารรายได้รายจ่ายที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินส่วน
บุคคลกับความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3.2 ด้านบริหารหนี้สินมีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับด้านบริหาร
หนี้สิน ซึ่งสอดคล้องกับ อรอนงค์ ไซยบุญเรือง (2552, หน้า 86) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าสายงานของ
บุคลากรมีความสัมพันธ์กับการมีหนี้สิน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนมีหนี้สินมากที่สุด ทำให้ด้าน
หนี้สินมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2561, หน้า 52) ทำวิจัยเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับ
ความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
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บริหารหนี้สินที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3.3 ด้านการออมมีผลต่ อการจั ดการทางการเงินส่วนบุ คคลของประชากรในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับด้านการออม
ซึ่งสอดคล้องกับธนพร จันทร์สว่าง (2561, หน้า 119) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่าปัจจัยด้านการออม
มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม และ
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2561, หน้า 53) ทำวิจัยเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้าน
การเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการออมที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขด้านการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
3.4 ด้านการลงทุนมีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับด้านการ
ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับธนพร จันทร์สว่าง (2561, หน้า 120) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่าปัจจัยด้านการ
ลงทุนมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สยาม และอรอนงค์ ไซยบุญเรือง (2552, หน้า 86) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านการลงทุนมีผลต่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่
3.5 ด้านการวางแผนทางการเงินมีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับ
การวางแผนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับสยาม เกิดจรัส (2561, หน้า 64) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย ปัจจัยด้านการ
วางแผนทางการเงินมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่า
ทราย กรุงเทพมหานคร และธนพร จันทร์สว่าง (2561, หน้า 118) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
3.6 ด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล ไม่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ให้
ความสำคัญกับปัจจัยการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2558, หน้า 54) ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พบว่าปัจจัยด้านการวางแผนภาษีเงินได้ไม่มีผลต่อการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของข้าราชการตำารวจภูธรจังหวัดชุมพร และสยาม เกิดจรัส (2561, หน้า 64) ทำวิจัย
เรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวั ยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย ปัจจัยด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลมีไม่ผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ
กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
3.7 ด้านการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ สยาม เกิดจรัส (2561, หน้า 64) ทำวิจัยเรื่อง การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนภาษี เงินได้บุ คคลมีผลต่ อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื ่ อวั ยเกษี ย ณ
กรณีศึกษา ชุมชนการเคหะท่าทราย และอรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552, หน้า 87) ทำวิจัยเรื่อง การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปัจจัย
ด้านการวางแผนเกษียณอายุมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมากไปน้อย
ตามลำดับ ดังนั้นประชากรควรให้ความสำคัญด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การวางแผนทางการเงิน ด้าน
บริหารหนี้สิน ด้านการออม ด้านการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล ด้านการวางแผนเกษียณอายุ ด้านการบริหาร
รายได้รายจ่าย ด้านการลงทุน
2. ปัจจัยด้านประชากร เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้การจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเน้น เพศ อายุและ
ระดับการศึกษา เนื่องจากการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกัน เพราะการจัดการการ
ทางการเงินเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกอายุ และทุกระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การจัดการทางการเงินส่วนบุ คคล โดยรวมต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่มีด้ าน
สถานภาพ อาชีพ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน โดยสถานภาพต่างกันภาระในการใช้จ่ายย่อมต่างกัน
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่างกัน ทำให้รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นย่อมไม่เท่ากัน เนื่องจากประชากรจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีอาชีพค่อนข้างจะหลากหลายส่งผลให้รายได้เฉลี่ยย่อมหลากหลายตามไปด้วย
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3. ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย ด้านบริหารหนี้สิน ด้านการออม
ด้านการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ มีข้อเสนอแนะดังนี้
- ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย จากการวิจัยพบว่าประชาชนควรจัดระเบียบการใช้จ่าย
ทางการเงิน โดยการจัดทำบันทึกรายรับรายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการทราบถึงที่มาและการใช้ไปของเงิน
- ด้านการบริหารหนี้สิน จากการวิจัยพบว่าประชาชนควรให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้
ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงรายจ่ายอื่นๆทุกประเภท โดยการมีวินัยในการใช้จ่าย
วางแผนกำหนดระยะเวลาใช้คืนหนี้และพยายามทำตามแผนที่วางไว้
- ด้านการออม จากการวิจัยพบว่าประชาชนควรให้ความสำคัญต่อการออมเพื่อเก็บไว้
สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การออมเป็นการเก็บเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เพื่อเอาไว้
เป็นทุน โดยบริหารจัดการทุนให้งอกเงยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุน
- ด้านการลงทุน จากการวิจัยพบว่าประชาชนควรให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อให้เกิด
ดอกผลที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนตลอดระยะเวลาที่ลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การวางแผนทางการเงิน จากการวิจัยพบว่า ประชาชนควรสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายทางการเงินแต่ละบุคคลเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
- การวางแผนเพื่อเกษีย ณอายุ จากการวิจัยพบว่า ประชาชนควรเตรียมการสำหรับชีวิต
หลังจากวัยเกษียณอายุ เพื่อให้มีช่วงชีวิตเกษียณอย่างสุขเกษม มีสินทรัพย์มากพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ
และมีอิสรภาพทางการเงิน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่ม ที่จะส่งผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล
2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งถ้าต้องการ
ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือ
เพิ่มกลุ่มขนาดประชากร จากของเดิมเป็นเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องเพิ่มเป็นระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลาย
3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
เดิมเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
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