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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกันทำให้การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมในด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านจุดมุ ่งหมาย มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ: การวางแผนทางการเงิน; การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
ABSTRACT 

The objective of this study are to 1) the personal financial planning of the population 
of Bangkok. 2) the personal financial planning of the population of Bangkok area classified by 
personal factors 3) To study various environmental factors affecting personal financial planning 
of the population of Bangkok. 

The sample used for this research was 400 people living in Bangkok, using questionnaires 
as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis was tested using a one-way ANOVA t-test, if 
differences were found, they were compared individually by means of LSD, and the data was 
analyzed with multiple regression statistics. 

The results of Hypothesis test results Personal financial planning for the population of 
Bangkok The difference between personal factors of gender, age, occupation, education and 
average monthly income makes personal financial planning no different. As for the personal 
factors regarding the status of the population in Bangkok differently, the personal financial 
planning was different. 

Keywords: The Financial planning;  Personal Financial planning 
 
บทนำ 

การดำเนินชีวิตของประชากรส่วนมากจะมีส่วนเกี ่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ รายได้ และค่าใช้จ่าย
ภายในชีวิตประจำวันบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาตามมา เราทุกคนควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มีเงินสำรองเก็บไว้สำหรับ
เหตุการณ์ในอนาคตและเผื่อไว้ใน เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสามารถใช้จ่ายได้อย่างไม่ติดขัด มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน มีค่า
รักษาพยาบาลในการดูแลตนเอง จึงจำเป็นต้องมีแผนการลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้สามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินเฟ้อ และการใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเองซึ่งเป็นต้นเหตุท่ีทำให้ทรัพย์สิน
ท่ีมีไม่สามารถเพิ่มพูนข้ึนได้ประชากรส่วนใหญ่มองว่า การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ซับซ้อนไม่อยากจะ
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ศึกษาและปฏิบัติตาม แต่ถ้ายิ่งไม่สนใจ อนาคตก็ยิ่งยุ่งยาก เมื่อเจออุปสรรคก็จะต้ังตัวไม่ทัน การวางแผนทางการเงิน
จึงเป็นเหมือนแผนที่ที่ค่อยช่วยนำทางไปสู่จุดหมายได้โดยไม่หลงทางดังนั้นถ้ายิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็จะทำให้ถึง
จุดหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้นการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน และจะยิ่งจำเป็นมากขึ้นในอนาคต
ข้างหน้าเนื่องจากความไม่แน่นอนในชีวิตมีมากข้ึน ท้ังด้านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการวางแผนทางการเงินท่ีดี
ถือได้เป็นแนวทางท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จและจะทำให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินมากข้ึนได้เพราะถ้าหากรู้ว่าชีวิต
เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาการวางแผนทางการเงินจึงถือ
ว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเดินตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคนท่ีมีการวางแผน
ทางการเงินท่ีดีก็ย่อมทำให้มีโอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จในชีวิต 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการวางแผนทางการเงินจึงมุ่งหมายท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องของ
รายได้ การใช้จ่าย การออม การลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อให้ประชากรได้ตระหนักถึง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวางแผนทางการเงินในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบไร้
ทิศทาง และรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับถ้ามีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายให้มีแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นข้ันเป็นตอน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  
 2. ด้านเนื้อหา คือ ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้, ด้านการใช้จ่าย, ด้านการออม และด้านการลงทุน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน ปัจจัยแวดล้อม ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้าน
จุดมุ่งหมาย  
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2. ตัวแปรตาม คือ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านรายได้, ด้านการใช้จ่าย, ด้านการออม และด้านการลงทุน 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทำให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำผลการวิจัย ในครั้งนี้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและสามารถออกผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ท่ี
ต้องการวางแผนทางการเงินได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (2549 อ้างถึงใน กิจติพร สิทธิพันธุ์ 2552) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล หมายถึง การค้นหาทางเลือกเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการตัดสินใจลว่งหน้าเกี่ยวกับปริมาณและเวลา
ของเงินทุน แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน ด้วยการกำหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบ
ประกอบการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ทางการเงิน 

สุขใจ น้ำพุด (2545 อ้างถึงใน กิจติพร  สิทธิพันธุ์ 2552) กล่าวไว้ว่า การบริหารทางการเงินส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งเป็นต้นว่า อาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) และ
วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) เป็นต้น  

โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได้ (Income) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิถีการ
ดำเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผู้ที่มีอาชีพดี มีรายได้สูง ย่อมจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราและสะดวกสบาย
มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย และเช่นเดียวกันเขาก็ย่อมท่ีจะสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) 
ของตนให้สูงกว่าได้ด้วย 

อย่างไรก็ตามก็ควรมีการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนไว้ ซึ่งการต้ังเป้าหมายนี้ให้
กำหนดในระดับท่ีเหมาะสมและคิดว่าตนเองสามารถทำได้ และจะบรรลุผลสำเร็จตามท่ีวางไว้ การกำหนดเป้าหมาย
ทางการเงินนั้นควรมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ชฎาพร คุณชื่น (2559) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการวางแผนทางด้าน
การเงินไม่ต่างกัน  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ด้านรายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้หลักมาจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ด้าน
การวางแผนการใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และดีพอสมควรเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการใช้
จ่าย ด้านการออมผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต 
ด้านการลงทุนผู ้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการเก็บออมเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื ่อนำไปลงทุน โดยคาดหวังถึง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ำ  

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรม
การออม กับการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยพฤติกรรมการออมเงินก่อน
เกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตลอดจนศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ซึ่งจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยจำนวน 
327 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว จำนวนบุตร บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือน และ
รายจ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ด้านการบริหารจัดการการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการบริหารการเงินแตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ จำนวนบุตร บุคคลท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการบริหารการเงินไม่แตกต่างกัน ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนบุตรที่อยู่ในความดูแล รายได้ และ
รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม 
วัตถุประสงค์ในการออม การเลือกรูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหล่งข้อมูลในการเก็บออม และการวาง
แผนการออมเพื่อการเกษียณ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัว

แปรใด ๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียง
ครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถท่ี
จะทราบจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอนของขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดย
การเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ∞จากค่าความคลาดเคลื่อน 5%   ที่ระดับ
ความเชื่อมัน 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 
คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการดำเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้สร้างเป็นกรอบแนวคิดและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องในครั้งนี้ และนำไปสู่ข้ันตอนในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงสำรวจ
ท่ีใช้แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิดและปลายเปิด  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเป็นคำถามท่ีเกี ่ยวกับล ักษณะประชากร 
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้ ซึ่งเป็นคำถาม ใน
รูปแบบปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคำถาม ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
การเมือง ด้านจุดมุ่งหมาย /เป้าหมายการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยข้อคำถามท้ังหมด 10 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านต่าง ๆ ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย คำถาม
ท้ังหมด 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านรายได้ การใช้จ่าย การออมเงิน และการลงทุนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ข้อคำถามท้ังหมด 16 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถามในรูปแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อคำถามท้ังหมด 1 ข้อ  
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
1.ผู ้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยได้มีการเสนอ

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และมี
ความครอบคลุมเนื ้อหาที่จะทำการวิจัย รวมถึงการใช้ภาษาที่ใช้ในการวิจัยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาแก้ไขก่อนท่ีจะนำไปใช้จริง  

2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค  

แบบสอบถามการวางแผนทางการเงินส่วน 
บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

1. ด้านรายได้ 
2. ด้านการใช้จ่าย 
3. ด้านการออม 
4. ด้านการลงทุน 

0.88 
0.82 
0.86 
0.87 

5. การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร 
6. ด้านเศรษฐกิจ 
7. ด้านสังคมและการเมือง 
8. ด้านจุดมุ่งหมาย 

0.89 
0.82 
0.78 
0.77 

3. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาปรับปรุงอีกครั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และหลังจาก
นั้นจึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมูลาแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาประมวลผล โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยประชากร ด้าน
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้  

 1.2 ใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรท่ีมีระดับกา
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยทางด้านการใชจ้่าย ปัจจัยทางด้านการออม 
และปัจจัยทางด้านการลงทุน   
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2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินสว่นบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test  

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจำแนกตามอายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
   2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรายได้ การใช้จ่าย การออมเงิน และการลงทุน ท่ีมีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านต่าง 
ๆ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมากที่สุด ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ด้านการใช้จ่าย ด้านการออม และด้านการลงทุน ส่วนระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านรายได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ต่างกัน 

2.2 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท้ัง 4 ด้าน 
คือ ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

1.1 ด้านรายได้ ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการมีรายได้หลายทางและรายได้
หลักอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ความสำคัญต่อมา คือการจัดสรรรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสนทยา เขม
รัตน์,ดวงใจ เขมรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญชัย(2555 ) กล่าวไว้ว่าด้านรายได้ คือ รายได้หลัก
ที่มาจากเงินเดือนประจำค่าตำแหน่ง เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง  ๆรายได้พิเศษ หรือรายได้ที่ได้มาจากอาชีพ
เสริมนอกจากนี้ แล้วรายได้ยังหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีบุคคลควรได้รับจากการประกอบอาชีพโดยอาจจะอยู่ในรูป
ท่ีเป็นตัวเงิน หรือในรูปสินทรัพย์อื่น ๆ 

1.2 ด้านการใช้จ่าย ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้จ่าย    ที่เป็นค่าสินค้าและค่าบริการมาก
ที่สุด ซึ่งการใช้จ่ายนั้นอยู่ในรูปแบบเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสนธยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คง
เพ็ชร์ และพรประภา แสงสินเจริญชัย (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านการใช้จ่าย หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละคนตัดสินใจ
ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถประเมิน
ความต้องการและความจำเป็นก่อนที่จะใช้เงินรวมถึงการบริจาค ให้กับสังคม เมื่อมีความพร้อม นอกจากนี้แล้ ว
การใช้จ่ายอาจจะหมายถึง จำนวนเงินท่ีมีไว้ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต หรือรายจ่าย
ท่ีเกิดข้ึนอื่น ๆ เช่น เงินบริจาค    ค่าเบ้ียประกัน หรือรายจ่ายท่ีมิใช่การบริโภค  

1.3 ด้านการออมของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่  ในระดับมาก  
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจะเกิดการออมได้เมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
เพราะถ้ารายได้ไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายการออมก็เกิดขึ ้นได้ยาก หากมีรายได้เข้ามาก็ต้องเอาไปใช้จ่ายในการ
ดำรงชีวิตหรือชำระหนี้สิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ (2555 )  กล่าวไว้ว่าการออมคือ
การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บไว้เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือเก็บ
ไว้เพื่อใช้ในอนาคต เพื่อให้สามารถได้ในสิ่งที่ต้องการหรือสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ การออมส่ วนใหญ่มักจะ
อยู่ในรูปแบบท่ีมีโอกาสสูญเสียเงินต้นต่ำและได้รับอัตราผลตอบแทนท่ีไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน 

1.4 ด้านการลงทุนของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการนำสินทรัพย์ใปใช้ดำเนินการ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนทางการส่วนบุคคลเพื่อใช้ในอนาคตเป็นการวางแผนการ
ลงทุนในระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิดของอนิศา เซ็นนนัท์ (2547) การเสียสละเงินในส่วนท่ีสามารถนำไปใช้จ่าย
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ได้ ในปัจจุบันนี้เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตด้วยการนำเงินท่ีมีไปใช้สร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น การลงทุนโดยท่ัวไปเรา
จะมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งสิ่งท่ีต้องพบคู่กับการลงทุนอยู่เสมอ คือ ความเสี่ยง โดยถ้าต้องการผลตอบแทนสูง
แนวโน้มความเสี่ยงท่ีพบก็จะสูงตามไปด้วย เราซึ่งอยู่ในฐานะผูล้งทุนเอง จึงต้องบริหารจัดการเงินให้ดี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการลงทุนนัน้ เพราะเราต้อง รับผิดชอบความเสี่ยงจากการขาดทุน หรือการไม่ได้รับ
เงินทุนคืนด้วยตนเอง  
 2. ผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน กลุ่มประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครที ่ม ีสภาพต่างกัน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน   ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันนั้น มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการออมจะเห็นได้
ว่าเพศชายกับเพศหญิงมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านการออมที่แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากความ
แตกต่างทางกายภาพโดยพื้นฐานหรือมีความต้องการในผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากซื้อหรือบริโภค
แตกต่างกัน ชฎาพร คุณชื่น (2559) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การวางแผนทางด้านการเงินไม่ต่างกัน  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน การศึกษา และอาชีพท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ด้านรายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้หลักมา
จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ด้านการวางแผนการใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และดี
พอสมควรเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย ด้านการออมผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการออมเพื่อเก็บไว้
ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต ด้านการลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการเก็บออมเงิน
ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุน โดยคาดหวังถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ำ  ซึ่งผลไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันชัย แก้วสุมาลี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ เตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายุทำงานของบุคคลทำงานวัยผู้ ใหญ่ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสมีคู่หรืออยู่
ด้วยกัน และ สถานภาพหม้าย หย่าหรือ แยกกันอยู่ มีการเตรียมตัวก่อนการ 

3. เพื ่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที ่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  3.1 ปัจจัยแวดล้อมด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารมีความสำคัญต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก      หากการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิ
ส่วนบุคคลที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของบุคคล ก็จะทำให้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้น
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการเลือกเครื่องมือในการวางแผน ระยะเวลา     การวางแผนการออม
และการลงทุน สอดคล้องวีระพันธ์ แก้วรัตน์(2553) กล่าวไว้ว่าทัศนคติเป็นกำหนดของพฤติกรรมเพราะว่า
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เกี่ยวพันกับการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติ เป็นความรู้สึกทั้งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะ
จิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสิ่งของและสถานการณ์ของแต่ละ
บุคคลทำให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยทัศนคติท่ีมีความคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อ
เผชิญกับปัญหาเป็นทัศนคติท่ีสำคัญ ท่ีทำให้เกิดการตัดสินใจลงทุนในหุ้น 
 3.2 ปัจจัยแวดล้อมท่ีด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ภาวะเงินเฟ้อมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก 
รองลงมาคือเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (ม.ป.ป.)  ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการศึกษา พบว่านัก
ลงทุนหุ้นสามัญทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง เนื่องจากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ด้านการตัดสินใจซื้อ หุ้น
สามัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.3 ปัจจัยแวดล้อมท่ีด้านสังคมและการเมือง มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาก
ท่ีสุดกับความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศ  
รองลงมา คือ เสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพงศ์ศักด์ิ เหลืองอร่าม,  ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ 
(2561) งานศึกษานี้ได้เสนอวิธีการประเมินระดับความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยและวิเคราะห์ปริมาณ
ถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค  ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นพลวัตที่เปลี ่ยนแปลงไปของความไม่แน่นอน
ทางการเมืองไทยตลอดช่วงเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา และผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะด้านความขัดแย้งจากการชุมนุม การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก การทำปฏิวัติรัฐประหาร และการปฏิรูปการเมืองส่งผลทางลบต่อความผันผวนของ
ผลตอบแทนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่ผลกระทบท่ีมีต่อผลตอบแทนยังไม่ชัดเจน 
 3.4 ปัจจัยแวดล้อมท่ีด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่ งทำให้การใช้เงินรอบคอบขึ้น และรองลงมาส่งผลต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรในประเทศมีความรอบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สอดคล้องกับสุขใจ น้ำ
พุด (2545) ได้กล่าวถึงข้อคิดด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไว้ว่า การซื้อสินค้าราคาแพงแล้วได้คุณภาพ
ดี จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำกว่าซื้อของราคาถูก แต่ได้สินค้าคุณภาพต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดย
ไม่จำเป็น เพราะการเป็นหนี้จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและอัตราดอกเบี้ยแท้จริงค่อนข้างสูงพยายามเสียค่าใช้จ่ายให้
น้อยท่ีสุด แต่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด พยายามวางแผนการเงินและบริหารเงินท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงท่ีสุด กิตติ
พัฒน์ แสนทวีสุข (2556)ได้กล่าวว่าการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในการดำเนินชีวิต การมีเป้าหมาย
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ในชีวิตจะทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงอายุได้ เป้าหมายที่ดีต้องกำหนด
ระยะเวลาท่ีแน่นอน และสามารถทำได้จริง ซึ่งอาจมีเป้าหมายหลายอย่างก็ได้ แต่ควรจัดความสำคัญและลงมือทำ
ในสิ่งท่ีสำคัญก่อน เช่น ต้องการเก็บออมเงินไว้ส่งบุตรเรียนจนจบปริญญาตรีเมื่อหมดภาระแล้วจึงปลูกบ้านเป็นของ
ตนเอง หรือทำประกันชีวิตระยะยาวไว้เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเป็นรายเดือนยามเกษียณอายุ เป็นต้น เป้าหมายเหล่านี้จะ
เป็นเครื่องกำหนดว่าจะต้องเก็บออมเท่า จะบรรลุเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพือ่ใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบ่งเป็นด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ฉะนั้นประชากรควรศึกษาข้อมูลข่าวสาร หาความรู้ที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลให้ตรงตามความต้องการ ความถูกต้อง ศึกษาเง่ือนไขและระยะเวลาและเป้าหมายในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสูงสุด  
 ส่วนปัจจัยประชากร ด้านสถานภาพ มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ประชากรที่จะวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอาจจะไม่ต้องเน้นในประเด็นนี้ 
เนื่องจากไม่มีความแตกต่างในด้านสถานภาพ 

ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมาหานครประกอบ
ไปด้วยด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมาหานครโดยมี ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร จากการวิจัยปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชากรในกรุงเทพมาหานคร ดังนั ้นจึงควรให้ความสำคัญกับด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องราว
ข้อเท็จจริง มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และถูกวิเคราะห์กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือมาแล้ว 
 2. ด้านเศรษฐกิจจากการวิจัย พบว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในกรุงเทพมาหานครดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจในเรื่องแนวโน้ม การออม การลงทุน 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด อัตราดอกเบี้ย 

3. ด้านสังคมและการเมืองจากการวิจัย พบว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชากรในกรุงเทพมาหานคร ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับด้านสังคมและการเมืองซึ่งอาจจะเป็น
การ แนะนำการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมืองในเรื ่องเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน และการเปิดตลาดต่างประเทศ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความไม่
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แน่นอน เช่น ภัยธรรมชาติรุนแรง การก่อการร้าย โรคติดต่อร้ายแรง ซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาวะ
เศรษฐกิจ และดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ 

4. ด้านจุดมุ่งหมาย จากการวิจัย พบว่าปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในกรุงเทพมาหานคร ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายระยะสั้น ระยะยาว การใช้จ่ายเงินท่ีรอบคอบข้ึน การนำสินทรัพย์ไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มท่ีจะสง่ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นปัจจัยกระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อจะได้นำมาแก้ไขและ
ปรับปรุงเพื่อสร้างทัศคติท่ีดีในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร 

2. ควรเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มกลุ่มขนาด
ประชากร จากของเดิมเป็นเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องเพิ่มเป็นระดับภาคหรือระดับประเทศ 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย 

3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจัย อาจจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จากเดิมเป็น
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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