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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน

ส่วนบุคคล ศึกษากรณีผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยทีศึกษา
ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และปัจจัยทกัษะ
ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล เกียวกับ การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การออม และการลงทุน สาํหรับ
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลมี  ด้าน คือ การมีรายรับมากกว่ารายจ่ายการมีเงิน
ออมไม่น้อยกว่า % และการลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า % ของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นการศึกษาจากประชากรทอียู่ในกรุงเทพมหานคร 
โดยทาํการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม  ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์แบบสะดวก จํานวน  ชุด โดยใช้เครืองมือการวิเคราะห์สถิติแบบพาราเมตริก 
(Parametric Statistics)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ในส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่ามีอัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถ
แบ่งออกเป็นเพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ .  
โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงน้อยกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือช่วงอายุ -  ปี คิด
เป็นร้อยละ .  และช่วงอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ที
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาตาํกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  และ มีระดับ
การศึกษาทสีงูกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ โดยคนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตาํกว่า 

,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือช่วงรายได้ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ 
.  ช่วงรายได้ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และ รายได้มากกว่า ,  ขนึไป คิด

เป็นร้อยละ .  ตามลําดับ ซึงอยู่ในกลุ่มอาชีพอืนๆนอกเหนือกจากทีระบุ คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาทาํอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ .  ทาํธุรกจิ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ .  ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ .  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
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2 อาจารย์ทปีรึกษา 



.  ตามลาํดับ อยู่ในสถานภาพโสด  คน คิดเป็นร้อยละ .  สมรส  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  และหย่าร้างหรือแยกกนัอยู่หรือหม่าย  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการวิจัย พบว่า )ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และอาชีพทีแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ตามระดับความเชือมันร้อยละ  )ด้าน
ปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล พบว่ามีตัวแปรอิสระ  ตัว คือการใช้จ่ายเงอน การออม 
และการลงทุน ทส่ีงผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยตัวแปรการใช้จ่ายเงินที
มีนัยสาํคัญคือ การมีวินัย ในการใช้จ่ายตามแผนและไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยกบัการมีสติรอบคอบในการใช้
จ่ายทุกครัง ตัวแปรการออมทีมีนัยสาํคัญคือ การมีวินัยในการแบ่งรายได้มาเพิมเป็นเงินออมอย่าง
สมําเสมอ และมีการเพิมการเก็บออมให้มากขึนในแต่ละปี ตัวแปรการลงทุนทีมีนัยสําคัญคือ 
การศึกษาหาความรู้ในการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุนและการลงทุนในประเภททีให้ผลตอบแทน
เหมาะสม ตามระดับความเชือมันร้อยละ 95 ผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่าปัจจัยส่วนบุคคล และทกัษะ
ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล มีความสาํคัญต่อประสิทธภิาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมี
นัยสาํคัญ 
 

. บทนาํ 
เมือชีวิตคนยังคงต้องดําเนินต่อไปเหมือนการเดินของเข็มนาฬิกา ทรัพย์สินประเภท

เงินตรากยั็งคงเป็นสงิจาํเป็นในชีวิตประจาํวัน และเมือมีรายรับเกิดขึน กย่็อมมีการใช้จ่ายตามมาเป็น
ปกติ ทาํให้การบริหาร จัดการการเงินส่วนบุคคล ทถูีกวิธีและเหมาะสมจะเป็นแนวทางทีทาํให้ท่าน
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทางการเงินไปได้โดยไม่ยุ่งยาก ดังนันจะทาํอย่างไรให้สามารถจัดการยอด
รายรับและรายจ่ายเพือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการชีวิต  

นอกจากนันในยุคนีทีคนส่วนใหญ่ทีต้องการคาํว่า อิสรภาพทางการเงิน และกห็ลายคนที
มักจะเข้าใจผิดไปว่าไม่ต้องทาํงานกม็ีเงินใช้แบบสบายมือ ซึงเป็นความเข้าใจผิดสืบต่อมา ถ้าจะให้
ความหมายของ อสิรภาพทางการเงินทถูีกต้องนันกคื็อ การได้ทาํงานทชีอบ มีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาด
สาย และไม่ต้องกังวลเรืองค่าใช้จ่ายทงัส่วนตัวและของครอบครัว ดังนันถ้าหากอยากจะมีอิสรภาพทาง
การเงิน จะต้องวางแผนทางการด้านเงินอย่างเป็นระบบ และต้องทาํตามแผนนันให้ได้ตามทวีางไว้ จึง
การจัดสรรรายได้สาํหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทจะทาํให้รู้สถานะว่าทุกวันนีมีรายได้เข้ามาเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึงเป็นสงิทคีวรจะต้องทาํเพราะทาํได้ง่ายทสีุดไม่วุ่นวาย และต้องแยกค่าใช้จ่ายในแต่
ละเดือนนันว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และก่อนทจีะเอารายได้ทีรับมาไปจ่ายแต่ละเรือง กค็วรทีจะแบ่ง



รายได้ออกเป็นส่วนๆ ก่อน และทขีาดไม่ได้เลยกคื็อ การแบ่งรายได้ทรัีบมาไปเป็นเงินออม แล้วค่อย
เอาไปใช้จ่ายต่างๆ หากรายรับไม่พอแล้วกค็วรทจีะต้องลดค่าใช้จ่ายทไีม่จาํเป็นลง และหารายได้จาก
ทางอนืมาเพิมนอกจากรายได้จากงานประจาํ ถ้าหากจาํเป็นต้องมีการสร้างหนีสนิกจ็ะต้องมีการบริหาร
หนีอย่างถูกต้องคือ จะต้องรู้จักบริหารจัดการหนีและก่อหนีสินทีมีประโยชน์แทนการเป็นหนีสินเพือ
สิงของฟุ่มเฟือย เพราะการเป็นหนีบางครังกช่็วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึน เช่น การกู้
เพือซือบ้าน การกู้เพือประกอบธุรกจิ แต่ทสีาํคัญคือ จะต้องไม่ก่อนหนีสนิให้มากจนเกนิความสามารถ
ซึง ทงัเงินต้นและดอกเบียของหนีสินทุกก้อนจะต้องไม่เกิน  ใน  ของรายได้ต่อเดือน ต่อมาต้อง
เป็นคนทีมีระเบียบวินัย คือ ได้ใบแจ้งหนีหรือใบเสร็จอะไรมากจ็ะต้องจัดตารางการจ่ายชาํระเงินให้
ตรงตามกาํหนด เพือทจีะได้ไม่ต้องเสียค่าทวงถามและค่าดอกเบียไปโดยไม่จาํเป็น ซึงอาจจะจดไว้ที
ปฏทินิ หรือจะใช้มือถือเป็นตัวช่วยเตือนอีกทางหนึงกไ็ด้ และเพือให้สามารถปลดหนีสินได้เรว็ขึน ก็
จะต้องไม่ไปก่อหนีสนิเพิมขนึมาอกี จาํพวกหนีสนิจากบัตรเครดิตหรือสนิเชือส่วนบุคคล เพราะหนีสิน
เหล่านีจะมีดอกเบียทีสูงมาก แต่ถ้าหากมีแล้วกต้็องประหยัดอดทนเพือชาํระหนีคืนให้หมดโดยเร็ว 
หรือถ้าเหน็ว่าผ่อนไม่ไหวกค็วรจะติดต่อกับเจ้าหนีเพือจะได้หาทางผ่อนผันต่อไป เมือสามารถจัดการ
กับเรืองค่าใช้จ่ายและหนีสินได้แล้ว กจ็ะต้องนึกถึงเรืองการออมเงินอย่างมืออาชีพ เพราะการฝากเงิน
ในธนาคารเพียงอย่างเดียวกไ็ม่อาจจะให้ผลตอบแทนทีน่าพอใจเหมือนในอดีตได้ ดังนันการหา
ช่องทางเพือลงทุนในทางเลือกอนืๆ กค็วรจะต้องศึกษาไว้บ้าง เช่น การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุน
ในหุ้น หรือจะเป็นการลงทุนในพันธบัตร สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ดูบ้าง เพราะบางครังกใ็ห้
ผลตอบแทนทมีากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารเพียงอย่างเดียว และเพือไม่ประมาทในเรืองการเงินของ 
กค็วรทจีะวางแผนรับมือกบัเรืองทไีม่คาดฝันหรือเรืองฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองงาน เรืองสขุภาพ 
หรือจะเรืองครอบครัว กต้็องเตรียมพร้อมไว้ก่อน ควรจะต้องมีเงินออมเผือไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที
ครอบคลุมรายจ่ายของอย่างน้อย  เดือนขึนไป ควรทาํประสุขภาพเพิมเติมจากสวัสดิการทไีด้รับจาก
ททีาํงาน อกีทงัก่อนทจีะกู้เงินจาํนวนมากและมีระยะเวลายาวนาน เช่น การกู้เพือซือบ้านนันอย่าลืมนึก
ถึงค่าใช้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตมาใช้ในการตัดสินแต่ไม่ควรคิดถึงด้านรายได้ทเีพิมขึนเพียง
อย่างเดียว และควรทจีะหารายได้เสริมนอกจากงานประจาํ สาํหรับใช้เป็นรายได้สาํรองหากไม่มีรายได้
ประจาํ ซึงจะเหน็ได้ว่า การจัดการทางด้านการเงินส่วนบุคคลมีความสาํคัญ ทจีะทาํให้มีอิสรภาพทาง
การเงิน ในด้านการไม่เป็นหนี มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแบบไม่เดือดร้อน (มีรายรับมากกว่า
รายจ่าย) และมีความสุขตามอตัภาพ (บริษัทอนิเตอร์สเปซ ประเทศไทย จาํกดั, : ออนไลน์) 

ซึงจากข้อมูลจากเครดิตบูโรจะเหน็ได้ว่าคนไทยเป็นหนีเรว็ตังแต่เริมต้นทาํงานและก่อหนี
ยันเกษียณ เหตุผลเพราะมีสิงของทีอยากได้อยู่เตม็ไปหมดแต่เกบ็เงินไม่ทัน ต้องใช้บริการสินเชือ
หลากหลายประเภทเพือนาํเงินอนาคตมาใช้ก่อนแล้วจึงค่อยทยอยจ่าย อันได้แก่ สินเชือส่วนบุคคล 
บัตรเครดิต เช่าซือรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ และสินเชือบ้าน โดยกลุ่มทีน่าห่วงสุดคือ Gen Y ผู้ทีเกิด



ในช่วงปี พ.ศ. -  เพราะยับยังชังใจใช้เงินได้น้อยกว่าคนวัยอืน ประกอบกับรายได้อยู่
ในช่วงเริมต้นทาํงานจึงน้อยกว่าคนวัยอนืด้วย ทาํให้กว่า % ของคนวัยนีเป็นหนีสินเชือส่วนบุคคล
และบัตรเครดิต ซึงสินเชือทังคู่เข้าถึงง่ายได้รับความนิยม แต่ถ้าใช้ไม่ระวังอาจจ่ายได้แค่เพียงยอด
ชาํระขันตาํต้องเสียดอกเบียเยอะ หรือหากไม่มีเงินจ่ายต้องเสียประวัติกลายเป็นหนีเสีย (ธนาคารกรุง
ศรี, : ออนไลน์)ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากรณีผู้ถือบัตรเครดิตเป็นพิเศษ เนืองจากผู้ถือ
บัตรเครดิตมีความเสียงในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ทังนีการจัดการการเงิน จึงเป็นเรืองที
เกียวข้องกับชีวิตประจาํวันของบุคคลทุกคนและในทุกช่วงชีวิต ซึงนอกจากจะมีผลต่อความมังคังของ
บุคคลและครอบครัวแล้วยังส่งผลต่อความมันคงของเศรษฐกิจของประเทศด้วย ประโยชน์ของการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลมีดังนี (สขุใจ นาํผุด, 2557) 

 ) ให้บุคคลได้มีแนวทางในการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการจัดหาการใช้จ่าย การเกบ็ออมไว้ ตลอดจนการลงทุน การรู้จักการวางแผน
และป้องกันสาํหรับชีวิตและทรัพย์สินของตน อันจะนาํมาซึงความมังคัง มันคงและความผาสุกสาํหรับ
บุคคลและครอบครัวของเขา 

 ) ส่งเสริมให้บุคคลได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องในทุกแง่
ทุกมุมของชีวิต เนืองจากมีหลายสงิทคีนเรามักไม่ค่อยได้คิดและคาํนึงถึง เช่น การใช้เงินเพือสุขภาพก็
ดี การใช้จ่ายเพือพักผ่อนท่องเทยีวกด็ี สิงเหล่านีเป็นการช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ได้มีความ
เป็นอยู่ทีสุขสบายอย่างสมบูรณ์แบบ และได้มีโอกาสใช้เงินทีตนอุตส่าห์ทาํมาหาได้ตลอดชีวิตให้
เกดิผลจนคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

 ) การศึกษาการจัดการการเงินบุคคล จะก่อให้เกิดบุคลากรทีมีความรู้ทางด้านการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Planner) ซึงบุคคลเหล่านีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนการเงินและการลงทุนของบุคคลโดยเฉพาะสามารถให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือวางแผน
ให้แก่ลูกค้าทีต้องการลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้นว่า ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ตลอดจนกจิการซึงทาํหน้าทดูีแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า 

 ) การศึกษาการจัดการการเงินบุคคล ยังเป็นรากฐานความมันคงให้กับเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพราะเมือการบริหารการเงินของครัวเรือนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีเงิน
เหลือกินเหลือใช้ ส่งผลให้เกิดการออมและการลงทุนของประเทศได้มาก นอกจากนันเมือประชาชน
ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ทสีุขสบายกเ็ป็นการช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการสังคมลงไปได้
อกีทางหนึง 

ดังนัน การจัดการทางด้านการเงินนันจึงเป็นเรืองหนึงทไีม่ควรจะมองข้ามในกลุ่มของผู้ถือ
บัตรเครดิต นันจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยตังใจทจีะศึกษาเกียวกับปัจจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ



นาํผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการทางการเงินของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทมีีผลต่อประสทิธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาปัจจัยทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทมีีผลต่อประสิทธภิาพการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทมีีผลต่อ
ประสทิธภิาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  ด้าน คือ การมีรายรับมากกว่า
รายจ่ายการมีเงินออมไม่น้อยกว่า % และการลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่
น้อยกว่า % ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
. สมมติฐานงานวิจยั 

 การศึกษาปัจจัยทส่ีงเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผู้ถือ
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตังสมมติฐานการวิจัยดังนี 
 . ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคล 
 2. ปัจจัยทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การออม และการลงทุน ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 
 

. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
1. ทราบถึงปัจจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร

เครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือเป็นแนวทางในการจัดการทางการเงินของ
บุคคล 

2. สถาบันทางด้านการเงิน สามารถนาํผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลมาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขนึ 



3. เพือเป็นประโยชน์ และเสนอแนะแนวทางแก่สถาบันทางการเงินในการต่อยอดและ
พัฒนะผลิตภัณฑใ์ห้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตได้ 
 

. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผู้ถือ
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดังนี 

1) ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร คือ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย ทมีีอายุ 20 ปี ขึนไป ในพืนทเีขต
กรุงเทพมหานคร 
 ) ขอบเขตด้านเนือหา 
  . ) ตัวแปรอสิร 
   . . ) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ  
   . . ) ปัจจัยทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ไทยเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน คือ 
   . . . ) การหารายได้ เช่น งานประจาํ และ การหารายได้พิเศษ เป็นต้น 
   . . . ) การใช้จ่ายเงิน เช่น ค่านาํ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็นต้น 

   . . . ) การออม เช่น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจาํ เป็นต้น 
   . . . ) การลงทุน เช่น กองทุนรวม หุ้น และการลงทุนในอาชีพเสริม เป็น
ต้น 
  2.2) ตัวแปรตาม คือ ประสทิธภิาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3 ด้าน คือ 
    . . ) การมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 
    . . ) การมีเงินออมไม่น้อยกว่า % 
    . . ) การลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า % 
 ) ขอบเขตด้านพืนท ีการศึกษาครังนีเป็นการสอบถามผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย
ทีมีอายุ 20 ปีขึนไป ในพืนทีเขตกรุงเทพมหานคร ตามสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสกิาร และธนาคารธหารไทย เป็นต้น 
 ) ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครังนีใช้เวลาในการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถามเป็นเวลา 2 
เดือน ระยะเวลาตังแต่ 1 กุมภาพันธ ์– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 



. ระเบยีบวิธีวิจยั 
 เนืองจากงานวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้การ
สาํรวจ (Survey Research) และเกบ็ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพือสรุปผลการวิจัย ซึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จาํนวน  คน เป็นการกาํหนดกลุ่มตัวอย่างของ Roscoe (1969) โดยทกีาํหนดให้ความ
คลาดเคลือนมากทีสุดทียอมรับได้เป็น /  ของส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประชากร และระดับ
ความมีนัยสาํคัญทางสถิติเทา่กบั .  จากประชากรทไีม่แน่นอน 
 เครืองมือทใีช้สาํหรับการศึกษาค้นคว้าการวิจัยครังนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือทใีช้ใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน ดังนีคือ 
 ส่วนที  เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคาํตอบ
เพียงข้อเดียว 
 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ การ
หารายได้ การใช้จ่ายเงิน การออม และการลงทุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ซึงแบบสอบถามในส่วนนีมีคาํตอบให้เลือก  ระดับ คือ มากทสีุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทสีดุ  
 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ซึง
แบบสอบถามในส่วนนีมีคาํตอบให้เลือก  ระดับ คือ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทสีดุ  
 ส่วนท ี  และ  มีเกณฑก์ารให้คะแนนข้อคาํตอบ ดังนี 
  มากทสีดุ  ให้ค่านาํหนักเทา่กบั  5 
  มาก   ให้ค่านาํหนักเทา่กบั  4 
  ปานกลาง  ให้ค่านาํหนักเทา่กบั  3 
  น้อย   ให้ค่านาํหนักเทา่กบั  2 
  น้อยทสีดุ  ให้ค่านาํหนักเทา่กบั  1 
 

. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทังหมดมีจํานวน  ตัวอย่าง พบว่ามี

อัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงน้อยกว่า  ปี คิดเป็นร้อย



ละ .  รองลงมาคือช่วงอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  และช่วงอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ 
.  ตามลาํดับ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ทรีะดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาตาํกว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  และ มีระดับการศึกษาทีสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลาํดับ โดยคนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ
ช่วงรายได้ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ช่วงรายได้ , - ,  บาท คิดเป็น
ร้อยละ .  และ รายได้มากกว่า ,  ขึนไป คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ ซึงอยู่ในกลุ่มอาชีพ
อืนๆนอกเหนือกจากทีระบุ คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาทาํอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ .  ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ .  ทาํธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ .  ข้าราชการ คิดเป็น
ร้อยละ .  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ อยู่ในสถานภาพโสด  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  สมรส  คน คิดเป็นร้อยละ .  และหย่าร้างหรือแยกกนัอยู่หรือหม่าย  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการวิจัยปัจจัยทกัษะความรูด้า้นการเงินส่วนบุคคลทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการทางการเงินส่วนบุคคลของผูถ้อืบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในสมการถดถอยตัวแปรอสิระทงั  ตัว
แปรของทกัษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทส่ีงผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 
ได้ร้อยละ .  โดยพบว่า ) ปัจจัยการใช้จ่ายเงิน ในด้านการมีสติคิดรอบคอบในการใช้จ่ายทุกครัง 
และมีวินัยในการใช้จ่ายตามแผนและไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย ) ปัจจัยการออม ด้านการเพิมการเกบ็ออม
ให้มากขึนในแต่ละปี และมีวินัยในการแบ่งรายได้มาเพิมเป็นเงินออมอย่างสมาํเสมอ ) ปัจจัยการ
ลงทุน ด้านศึกษาหาความรู้ในการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน และหาแหล่งการลงทุนในประเภททีให้
ผลตอบแทนเหมาะสม เป็นตัวแปรทมีีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  นันคือตัวแปรอสิระทมีีอาํนาจใน
การทาํนายการเปลียนแปลงของประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครได้ดีทีสุดคือ การออม การลงทุน และการใช้จ่ายเงิน 
ตามลาํดับ 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษาได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต 
เขตพืนทีกรุงเทพมหานคร จํานวน  คน เกียวกับการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลทีมี
ประสทิธภิาพ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกบัการออมและการลงทุนเพือทจีะทาํให้บรรลุ
ถึงอิสรภาพทางการเงินก่อให้เกิดการจัดการทางการเงินทีมีประสิทธิภาพเพือนําไปสู่อิสรภาพทาง
การเงิน โดยสอดคล้องกับข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทษไทย กล่าวว่า ควรเริมเกบ็ออมเงิน



อย่างมีวินัยตามแผนการเงินทีวางไว้ เช่น ต้องออมเงิน ทันทีอย่างน้อย % ของเงินเดือนทุกเดือน 
ดังนันเมือเงินเดือนมากขึน เงินออมกจ็ะเพิม มากขึนตามไปโดยอัตโนมัติ ดังนันจึงวางแผนการลงทุน
เพือสร้างผลตอบแทนให้สงูขนึและควรศึกษาทางเลือกในการเพิมผลตอบแทน ให้กบัเงินออมของด้วย
การนําเงินออมไป ลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารหนี กองทุนรวม และหุ้น เพราะ 
ผลตอบแทนทเีพิมขึนจะช่วยย่นระยะเวลาสู่อิสรภาพทางการเงินให้เรว็ขึน และยังสามารถเพิมจาํนวน
เงินออมต่อเดือนได้ ซึงจะทาํให้บรรลุเป้าหมายได้เรว็ขึน 

นอกจากนันยังมีปัจจัยทต้ีองให้ความสาํคัญอีกหนึงตัวในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ให้มีประสทิธภิาพ คือการใช้จ่ายเงิน ตามแนวคิดของ พูนทรัพย์ รามนัฎ ( ) กล่าวว่า การจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลเกิดขึนจากรายรับทไีด้มา และจะถูกนาํมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในสิงทจีาํเป็น
ต่อการดาํรงชีวิต นอกจากนันยังเป็นการใช้จ่ายเพือความสะดวกสบายขนึอยู่กบัความจาํเป็นและความ
พึงพอใจเป็นสิงสาํคัญ อย่างไรกต็ามปัจจัยในการใช้จ่ายเงินยังมีข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประ
เทษไทย กล่าวว่า หัวใจสาํคัญในการใช้จ่ายเงินกค็ือ การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เพือให้เหน็การใช้
จ่ายเงินของตัวเองอย่างสมาํเสมอ เมือเปรียบเทยีบกบัรายได้ทไีด้รับในแต่ละเดือน จากนันการทมีีการ
จดบันทึกรายรับรายจ่ายจะทาํให้เหน็ภาพรวมในการใช้จ่ายเงินและสามารถจัดการทางการเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงทังหมดทีกล่าวมานีคือประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินเพือนําไปสู่
อสิรภาพทางการเงินททุีกคนต้องการตามวีถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล (Life Style)  
 
9. ขอ้เสนอแนะ 

ในทางปฏบัิติ พบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มทจีะมีการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพศชาย ซึงอาจเนืองมาจาก เพศหญิงจะมีลักษณะนิสัยทมีีความละเอยีดอ่อนมากกว่าเพศชาย 
ซึงพบในกลุ่มช่วงอายุ -  ปี เป็นช่วงวัยทต้ีองเพิมพูนความมังคังให้กับตนเองและเริมทจีะสร้าง
ครอบครัว โดยอาชีพทมีีการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพคือกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ดังนัน
จะเหน็ได้ว่า อาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกจิ เป็นต้น มีประสทิธภิาพ
การจัดการทางการเงินทไีม่เหมาะสมอาจมีผลต่อการจัดการทางการเงินในชีวิตประจาํวันได้ เช่นการก่อ
หนีเกนิตัว เนืองจากโครงสร้างของรายได้ในกลุ่มอาชีพดังกล่าวอยู่ในระดับตาํหากเทยีบกบัอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จึงต้องหาแนวทางทเีหมาะสมในการจัดการทางการเงินให้มีประสทิธิภาพยิงขึน 

งานวิจัยนี จะมีประโยชน์กับบุคคลทวัไปเพือใช้ในการวางแผนการจัดการทางการเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากขึนและหาแนวทางทีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยจะทาํให้ทราบถึงวิธีการการ
จัดการทางการเงินเพือให้นาํไปสู่การมีอิสรภาพทางการได้เรว็มากขึนตามช่วงระยะเวลาทกีาํหนด เพือ
ป้องกนัก่อหนีเกินตัว และหันมาเกบ็ออมเงินและลงทุนเพือต่อยอดเงินออมทมีีอยู่ ซึงต้องตระหนักถึง



ความเสียงในการลงทุน และควรหาความรู้เพือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนลงทุน นอกจากนันยัง
เพือให้ตระหนักในเรืองการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและไม่จําเป็น เพือควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อรายได้ ทงัยังสามารถแบ่งเงินเพือออมและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อกีด้วย 
 

. ขอ้เสนอแนะสําหรบังานวิจยัครงัถดัไป 
ควรมีการเกบ็ข้อมูลงานวิจัยนีในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก เพือให้ได้ข้อมูลเกยีวกบั

การจัดการทางการเงินมากยิงขึน และทาํให้ทราบถึงความต้องการในปัจจัยด้านอืนๆทีส่งผลต่อการ
จัดการทางการเงิน ควรศึกษาปัจจัยเพิมเติมในเรืองของการจัดการทางการเงิน เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ถึงสาเหตุหรือปัจจัยแวดล้อมทมีีผลกระทบในการจัดการทางการเงิน พร้อมทงัสามารถนาํงานวิจัยมา
พัฒนาเพือเป็นแนวทางในการจัดการทางการเงินให้บุคลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทตีังไว้ได้ 
 

. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระครังนี สาํเรจ็ลุล่วงได้ ซึงผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ทปีรึกษา ทไีด้กรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด รวมทังผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที
ปรึกษาวิชา ทไีด้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คาํแนะนาํและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันส่งผลให้รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอสิระฉบับนีได้สาํเรจ็ลุล่วงและสมบูรณ์ยงิขนึ 

นอกจากนีผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว รวมทังเพือนทีร่วมศึกษาการ
บริหารธุรกจิในรุ่นเดียวกนันีทุกทา่น ทเีป็นกาํลังใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการศึกษาที
ผ่านมา และขอขอบพระคุณผู้แต่งตาํรา วิชาการต่างๆ รวมทังแหล่งข้อมูลทีใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 
อ้างองิ ซึงคุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากรายงานการศึกษาค้นคว้านี ผู้เขียนขอมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ
ทุกทา่น และหากรายงานการศึกษานีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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