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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาปั จจัยทีส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคล ศึกษากรณีผ้ ูถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยปั จจัยทีศึ กษา
ประกอบด้ วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และปัจจัยทักษะ
ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล เกียวกับ การหารายได้ การใช้ จ่ายเงิน การออม และการลงทุน สําหรับ
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลมี ด้ าน คือ การมีรายรับมากกว่ารายจ่ายการมีเงิน
ออมไม่น้อยกว่า % และการลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า % ของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงเป็ นการศึกษาจากประชากรทีอยู่ในกรุงเทพมหานคร
โดยทําการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
ผ่านแบบสอบถาม
ชุ ด โดยใช้ เครื องมื อ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ แ บบพาราเมตริ ก
ออนไลน์ แ บบสะดวก จํา นวน
(Parametric Statistics)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่ามีอัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถ
แบ่งออกเป็ นเพศชาย
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และเพศหญิง
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงน้ อยกว่า ปี คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือช่วงอายุ - ปี คิด
เป็ นร้ อยละ . และช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ที
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาตํากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . และ มีระดับ
การศึกษาทีสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ โดยคนส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนตํากว่า
บาท คิดเป็ นร้ อยละ
,
บาท คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือช่วงรายได้ , - ,
. ช่วงรายได้ , - , บาท คิดเป็ นร้ อยละ . และ รายได้ มากกว่า , ขึนไป คิด
เป็ นร้ อยละ . ตามลํา ดั บ ซึ งอยู่ ใ นกลุ่ มอาชี พ อืนๆนอกเหนื อ กจากทีระบุ คิ ดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมาทําอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ . ว่างงาน คิดเป็ นร้ อยละ . ทําธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ . ข้ าราชการ คิดเป็ นร้ อยละ . และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ
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. ตามลําดับ อยู่ในสถานภาพโสด
คน คิดเป็ นร้ อยละ . สมรส คน คิดเป็ นร้ อยละ
. และหย่าร้ างหรือแยกกันอยู่หรือหม่าย คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิ จัย พบว่ า )ปั จจั ยส่วนบุ คคลด้ าน เพศ อายุ รายได้ และอาชี พทีแตกต่ า งกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุ คคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามระดับความเชือมันร้ อยละ
)ด้ าน
ปั จจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล พบว่ามีตัวแปรอิสระ ตัว คือการใช้ จ่ายเงอน การออม
และการลงทุน ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรการใช้ จ่ายเงินที
มีนัยสําคัญคือ การมีวินัย ในการใช้ จ่ายตามแผนและไม่ใช้ ของฟุ่ มเฟื อยกับการมีสติรอบคอบในการใช้
จ่ ายทุกครั ง ตัวแปรการออมทีมีนัยสําคัญคือ การมีวินัยในการแบ่ งรายได้ มาเพิ มเป็ นเงินออมอย่า ง
สมําเสมอ และมี ก ารเพิ มการเก็บ ออมให้ ม ากขึ นในแต่ ล ะปี ตั ว แปรการลงทุ น ทีมี นั ย สํา คั ญ คื อ
การศึ ก ษาหาความรู้ ในการลงทุ น ให้ เ ข้ า ใจก่ อ นลงทุ น และการลงทุ น ในประเภททีให้ ผ ลตอบแทน
เหมาะสม ตามระดับความเชือมันร้ อยละ 95 ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล และทักษะ
ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมี
นัยสําคัญ

. บทนํา
เมื อชี วิ ต คนยั งคงต้ อ งดํา เนิ น ต่ อ ไปเหมื อ นการเดิ น ของเข็มนาฬิก า ทรั พ ย์ สิน ประเภท
เงินตราก็ยังคงเป็ นสิงจําเป็ นในชีวิตประจําวัน และเมือมีรายรับเกิดขึน ก็ย่อมมีการใช้ จ่ายตามมาเป็ น
ปกติ ทําให้ การบริ หาร จัดการการเงินส่วนบุคคล ทีถูกวิธีและเหมาะสมจะเป็ นแนวทางทีทําให้ ท่า น
สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคทางการเงินไปได้ โดยไม่ยุ่งยาก ดังนันจะทําอย่างไรให้ สามารถจัดการยอด
รายรับและรายจ่ายเพือจะได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชีวิต
นอกจากนันในยุคนีทีคนส่วนใหญ่ทีต้ องการคําว่า อิสรภาพทางการเงิน และก็หลายคนที
มักจะเข้ าใจผิดไปว่าไม่ต้องทํางานก็มี เงินใช้ แบบสบายมือ ซึงเป็ นความเข้ าใจผิดสืบต่อมา ถ้ าจะให้
ความหมายของ อิสรภาพทางการเงินทีถูกต้ องนันก็คือ การได้ ทาํ งานทีชอบ มีรายได้ เข้ ามาอย่างไม่ขาด
สาย และไม่ต้องกังวลเรืองค่าใช้ จ่ายทังส่วนตัวและของครอบครัว ดังนันถ้ าหากอยากจะมีอิสรภาพทาง
การเงิน จะต้ องวางแผนทางการด้ านเงินอย่างเป็ นระบบ และต้ องทําตามแผนนันให้ ได้ ตามทีวางไว้ จึง
การจัดสรรรายได้ สาํ หรับค่าใช้ จ่ายแต่ละประเภทจะทําให้ ร้ ูสถานะว่าทุกวันนีมีรายได้ เข้ ามาเพียงพอกับ
ค่าใช้ จ่ายหรือไม่ ซึงเป็ นสิงทีควรจะต้ องทําเพราะทําได้ ง่ายทีสุดไม่วุ่นวาย และต้ องแยกค่าใช้ จ่ายในแต่
ละเดือนนันว่ ามีค่าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง และก่อนทีจะเอารายได้ ทีรั บมาไปจ่ ายแต่ละเรื อง ก็ควรทีจะแบ่ ง



รายได้ ออกเป็ นส่วนๆ ก่อน และทีขาดไม่ได้ เลยก็คือ การแบ่งรายได้ ทรัี บมาไปเป็ นเงินออม แล้ วค่อย
เอาไปใช้ จ่ายต่างๆ หากรายรับไม่พอแล้ วก็ควรทีจะต้ องลดค่าใช้ จ่ายทีไม่จาํ เป็ นลง และหารายได้ จาก
ทางอืนมาเพิมนอกจากรายได้ จากงานประจํา ถ้ าหากจําเป็ นต้ องมีการสร้ างหนีสินก็จะต้ องมีการบริหาร
หนีอย่างถูกต้ องคือ จะต้ องรู้จักบริหารจัดการหนีและก่อหนีสินทีมีประโยชน์แทนการเป็ นหนีสินเพื อ
สิงของฟุ่ มเฟื อย เพราะการเป็ นหนีบางครังก็ช่วยให้ บรรลุเป้ าหมายทางการเงินได้ เร็วขึน เช่น การกู้
เพือซือบ้ าน การกู้เพือประกอบธุรกิจ แต่ทสํี าคัญคือ จะต้ องไม่ก่อนหนีสินให้ มากจนเกินความสามารถ
ซึง ทังเงินต้ นและดอกเบียของหนีสินทุกก้ อนจะต้ องไม่เกิน ใน ของรายได้ ต่อเดือน ต่อมาต้ อง
เป็ นคนทีมีระเบียบวินัย คือ ได้ ใบแจ้ งหนีหรือใบเสร็จอะไรมาก็จะต้ องจัดตารางการจ่ายชําระเงินให้
ตรงตามกําหนด เพือทีจะได้ ไม่ต้องเสียค่าทวงถามและค่าดอกเบียไปโดยไม่จาํ เป็ น ซึงอาจจะจดไว้ ที
ปฏิทนิ หรือจะใช้ มือถือเป็ นตัวช่วยเตือนอีกทางหนึงก็ได้ และเพือให้ สามารถปลดหนีสินได้ เร็วขึน ก็
จะต้ องไม่ไปก่อหนีสินเพิมขึนมาอีก จําพวกหนีสินจากบัตรเครดิตหรือสินเชือส่วนบุคคล เพราะหนีสิน
เหล่ านีจะมีดอกเบียทีสูงมาก แต่ถ้าหากมีแล้ วก็ต้องประหยัดอดทนเพื อชําระหนีคืนให้ หมดโดยเร็ว
หรือถ้ าเห็นว่าผ่อนไม่ไหวก็ควรจะติดต่อกับเจ้ าหนีเพือจะได้ หาทางผ่อนผันต่อไป เมือสามารถจัดการ
กับเรืองค่าใช้ จ่ายและหนีสินได้ แล้ ว ก็จะต้ องนึกถึงเรืองการออมเงินอย่างมืออาชีพ เพราะการฝากเงิน
ในธนาคารเพี ยงอย่ า งเดี ยวก็ไม่ อ าจจะให้ ผ ลตอบแทนทีน่ า พอใจเหมื อ นในอดี ตได้ ดั งนั นการหา
ช่องทางเพือลงทุนในทางเลือกอืนๆ ก็ควรจะต้ องศึกษาไว้ บ้าง เช่น การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุน
ในหุ้น หรือจะเป็ นการลงทุนในพันธบัตร สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ดูบ้าง เพราะบางครังก็ให้
ผลตอบแทนทีมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว และเพือไม่ประมาทในเรืองการเงินของ
ก็ควรทีจะวางแผนรับมือกับเรืองทีไม่คาดฝันหรือเรืองฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรืองงาน เรืองสุขภาพ
หรื อจะเรื องครอบครั ว ก็ต้องเตรี ยมพร้ อมไว้ ก่อน ควรจะต้ องมีเงินออมเผือไว้ ใช้ ในยามฉุก เฉิ น ที
ครอบคลุมรายจ่ายของอย่างน้ อย เดือนขึนไป ควรทําประสุขภาพเพิมเติมจากสวัสดิการทีได้ รับจาก
ทีทํางาน อีกทังก่อนทีจะกู้เงินจํานวนมากและมีระยะเวลายาวนาน เช่น การกู้เพือซือบ้ านนันอย่าลืมนึก
ถึงค่าใช้ จ่ายทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตมาใช้ ในการตัดสินแต่ ไม่ ควรคิดถึงด้ านรายได้ ทเพิ
ี มขึนเพี ยง
อย่างเดียว และควรทีจะหารายได้ เสริมนอกจากงานประจํา สําหรับใช้ เป็ นรายได้ สาํ รองหากไม่มีรายได้
ประจํา ซึงจะเห็นได้ ว่า การจัดการทางด้ านการเงินส่วนบุคคลมีความสําคัญ ทีจะทําให้ มีอิสรภาพทาง
การเงิน ในด้ านการไม่เป็ นหนี มีเงินใช้ จ่ายในชีวิตประจํา วันแบบไม่ เดือ ดร้ อน (มีรายรั บมากกว่ า
รายจ่าย) และมีความสุขตามอัตภาพ (บริษัทอินเตอร์สเปซ ประเทศไทย จํากัด,
: ออนไลน์)
ซึงจากข้ อมูลจากเครดิตบูโรจะเห็นได้ ว่าคนไทยเป็ นหนีเร็วตังแต่เริมต้ นทํางานและก่อหนี
ยันเกษี ยณ เหตุผลเพราะมีสิงของทีอยากได้ อยู่ เต็มไปหมดแต่ เก็บเงินไม่ ทัน ต้ องใช้ บริ การสินเชือ
หลากหลายประเภทเพือนําเงินอนาคตมาใช้ ก่อนแล้ วจึงค่อยทยอยจ่าย อันได้ แก่ สินเชือส่ วนบุคคล
บั ตรเครดิต เช่ าซื อรถยนต์/มอเตอร์ ไซค์ และสินเชื อบ้ าน โดยกลุ่ มทีน่ าห่ วงสุดคือ Gen Y ผู้ ทีเกิด



ในช่ วงปี พ.ศ.
เพราะยับยังชังใจใช้ เงินได้ น้อยกว่ าคนวั ยอืน ประกอบกับรายได้ อยู่
ในช่วงเริมต้ นทํางานจึงน้ อยกว่าคนวัยอืนด้ วย ทําให้ กว่า % ของคนวั ยนีเป็ นหนีสินเชือส่วนบุคคล
และบัตรเครดิต ซึงสินเชือทังคู่เข้ าถึงง่ายได้ รับความนิยม แต่ถ้าใช้ ไม่ระวังอาจจ่ายได้ แค่เพี ยงยอด
ชําระขันตําต้ องเสียดอกเบียเยอะ หรือหากไม่มีเงินจ่ายต้ องเสียประวัติกลายเป็ นหนีเสีย (ธนาคารกรุง
ศรี,
: ออนไลน์)ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากรณีผ้ ูถือบัตรเครดิตเป็ นพิเศษ เนืองจากผู้ถือ
บัตรเครดิตมีความเสียงในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ทังนีการจัดการการเงิน จึงเป็ นเรืองที
เกียวข้ องกับชีวิตประจําวันของบุคคลทุกคนและในทุกช่วงชีวิต ซึงนอกจากจะมีผลต่อความมังคังของ
บุคคลและครอบครัวแล้ วยังส่งผลต่อความมันคงของเศรษฐกิจของประเทศด้ วย ประโยชน์ของการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลมีดังนี (สุขใจ นําผุด, 2557)
) ให้ บุคคลได้ มีแนวทางในการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวได้ อย่างถูกต้ อง
ไม่ว่าจะเป็ นเรืองของการจัดหาการใช้ จ่าย การเก็บออมไว้ ตลอดจนการลงทุน การรู้จักการวางแผน
และป้ องกันสําหรับชีวิตและทรัพย์สินของตน อันจะนํามาซึงความมังคัง มันคงและความผาสุกสําหรับ
บุคคลและครอบครัวของเขา
) ส่งเสริมให้ บุคคลได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ จ่ายเงินอย่างถูกต้ องในทุกแง่
ทุกมุมของชีวิต เนืองจากมีหลายสิงทีคนเรามักไม่ค่อยได้ คิดและคํานึงถึง เช่น การใช้ เงินเพือสุขภาพก็
ดี การใช้ จ่ายเพื อพั กผ่อนท่องเทียวก็ดี สิงเหล่านีเป็ นการช่วยส่งเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตให้ ได้ มีความ
เป็ นอยู่ ทีสุข สบายอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ และได้ มีโอกาสใช้ เ งิ น ทีตนอุ ตส่ า ห์ ทาํ มาหาได้ ตลอดชี วิ ตให้
เกิดผลจนคุ้มค่าอย่างแท้จริง
) การศึ ก ษาการจั ดการการเงิ น บุ คคล จะก่ อให้ เ กิดบุ ค ลากรทีมี ความรู้ ทางด้ า นการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Planner) ซึงบุคคลเหล่านีเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนการเงินและการลงทุนของบุคคลโดยเฉพาะสามารถให้ คาํ แนะนําและช่ว ยเหลือวางแผน
ให้ แก่ลูกค้ าทีต้ องการลงทุ นในสถาบันการเงินต่ างๆ เป็ นต้ นว่ า ธนาคาร บริ ษัทประกันชี วิต บริ ษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ตลอดจนกิจการซึงทําหน้ าทีดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า
) การศึกษาการจัดการการเงินบุคคล ยังเป็ นรากฐานความมันคงให้ กับเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพราะเมือการบริหารการเงินของครัวเรือนได้ ผลดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีเงิน
เหลือกินเหลือใช้ ส่งผลให้ เกิดการออมและการลงทุนของประเทศได้ มาก นอกจากนันเมือประชาชน
ส่วนใหญ่มีความเป็ นอยู่ทสุี ขสบายก็เป็ นการช่วยรัฐประหยัดค่าใช้ จ่ายทางด้ านสวัสดิการสังคมลงไปได้
อีกทางหนึง
ดังนัน การจัดการทางด้ านการเงินนันจึงเป็ นเรืองหนึงทีไม่ควรจะมองข้ ามในกลุ่มของผู้ถือ
บัตรเครดิต นันจึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ูวิจัยตังใจทีจะศึกษาเกียวกับปั จจัยทีส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผ้ ูถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ



นําผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการทางการเงินของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป

. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ด้ าน คือ การมีรายรับมากกว่า
รายจ่ายการมีเงินออมไม่น้อยกว่า % และการลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่
น้ อยกว่า % ของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

. สมมติฐานงานวิจยั
การศึกษาปั จจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผ้ ูถือ
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตังสมมติฐานการวิจัยดังนี
. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึก ษา รายได้ เฉลี ยต่ อเดือน อาชี พ และสถานภาพ ส่งผลต่ อประสิทธิภาพการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคล
2. ปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การหารายได้ การใช้ จ่ายเงิน การออม และการลงทุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงปั จจัยทีส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร
เครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือเป็ นแนวทางในการจัดการทางการเงินของ
บุคคล
2. สถาบันทางด้ านการเงิน สามารถนําผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ ดีขนึ



3. เพื อเป็ นประโยชน์ และเสนอแนะแนวทางแก่สถาบันทางการเงินในการต่อยอดและ
พัฒนะผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตได้

. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาปั จจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ศึกษา กรณีผ้ ูถือ
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดังนี
1) ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร คือ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย ทีมีอายุ 20 ปี ขึนไป ในพืนทีเขต
กรุงเทพมหานคร
) ขอบเขตด้ านเนือหา
. ) ตัวแปรอิสร
. . ) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ
. . ) ปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชย์ไทยเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน คือ
. . . ) การหารายได้ เช่น งานประจํา และ การหารายได้ พิเศษ เป็ นต้ น
. . . ) การใช้ จ่ายเงิน เช่น ค่านํา ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้ าน และผ่อนรถ เป็ นต้ น
. . . ) การออม เช่น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา เป็ นต้ น
. . . ) การลงทุน เช่น กองทุนรวม หุ้น และการลงทุนในอาชีพเสริม เป็ น
ต้ น
2.2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3 ด้ าน คือ
. . ) การมีรายรับมากกว่ารายจ่าย
. . ) การมีเงินออมไม่น้อยกว่า %
. . ) การลงทุนในกองทุนและหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า %
) ขอบเขตด้ านพืนที การศึกษาครังนีเป็ นการสอบถามผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย
ทีมีอายุ 20 ปี ขึนไป ในพื นทีเขตกรุงเทพมหานคร ตามสถาบันการเงินต่างๆ เช่ น ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิการ และธนาคารธหารไทย เป็ นต้ น
) ขอบเขตด้ านเวลา การศึกษาครั งนีใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามเป็ นเวลา 2
เดือน ระยะเวลาตังแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563



. ระเบียบวิธีวิจยั
เนื องจากงานวิ จั ย นี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยการใช้ ก าร
สํารวจ (Survey Research) และเก็บ ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยวิ ธีก ารทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรมสํา เร็จ รู ป เพื อสรุ ป ผลการวิ จั ย ซึ งใช้ ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
คน เป็ นการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ Roscoe (1969) โดยทีกําหนดให้ ความ
ประชากร จํานวน
คลาดเคลือนมากทีสุดทียอมรั บได้ เป็ น / ของส่วนเบียงเบนมาตรฐานของประชากร และระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ . จากประชากรทีไม่แน่นอน
เครืองมือทีใช้ สาํ หรับการศึกษาค้ นคว้ าการวิจัยครังนีใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือทีใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนีคือ
ส่ ว นที เป็ นข้ อ มู ลปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคําตอบ
เพียงข้ อเดียว
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล ได้ แก่ การ
หารายได้ การใช้ จ่ายเงิน การออม และการลงทุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ซึงแบบสอบถามในส่วนนีมีคาํ ตอบให้ เลือก ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง
น้ อย และน้ อยทีสุด
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุ คคล ซึ ง
แบบสอบถามในส่วนนีมีคาํ ตอบให้ เลือก ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีสุด
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. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทังหมดมีจํานวน
ตัวอย่าง พบว่ ามี
อัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถแบ่งออกเป็ นเพศชาย
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
และเพศหญิง
คน คิดเป็ นร้ อยละ . โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงน้ อยกว่า ปี คิดเป็ นร้ อย



ละ . รองลงมาคือช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . และช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้ อยละ
. ตามลําดับ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ทระดั
ี บปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาตํากว่ า
ปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ . และ มี ร ะดั บ การศึ กษาทีสูงกว่ า ปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ .
ตามลําดับ โดยคนส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือ
ช่วงรายได้ , - , บาท คิดเป็ นร้ อยละ . ช่วงรายได้ , - , บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ . และ รายได้ มากกว่า , ขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ ซึงอยู่ในกลุ่มอาชีพ
อืนๆนอกเหนือกจากทีระบุ คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาทําอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ น
ร้ อยละ . ว่างงาน คิดเป็ นร้ อยละ . ทําธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ . ข้ าราชการ คิดเป็ น
คน
ร้ อยละ . และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ อยู่ในสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ . สมรส คน คิดเป็ นร้ อยละ . และหย่าร้ างหรือแยกกันอยู่หรือหม่าย คน
คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิจัยปั จจัยทักษะความรู ด้ า้ นการเงินส่ ว นบุ คคลทีส่ งผลต่ อ ประสิทธิ ภาพการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผูถ้ อื บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในสมการถดถอยตัวแปรอิสระทัง ตัว
แปรของทักษะความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ได้ ร้อยละ . โดยพบว่า ) ปัจจัยการใช้ จ่ายเงิน ในด้ านการมีสติคิดรอบคอบในการใช้ จ่ายทุกครัง
และมีวินัยในการใช้ จ่ายตามแผนและไม่ใช้ ของฟุ่ มเฟื อย ) ปัจจัยการออม ด้ านการเพิมการเก็บออม
ให้ มากขึนในแต่ละปี และมีวินัยในการแบ่งรายได้ มาเพิมเป็ นเงินออมอย่างสมําเสมอ ) ปั จจัยการ
ลงทุน ด้ านศึกษาหาความรู้ในการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนลงทุน และหาแหล่ งการลงทุนในประเภททีให้
ผลตอบแทนเหมาะสม เป็ นตัวแปรทีมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . นันคือตัวแปรอิสระทีมีอาํ นาจใน
การทํานายการเปลียนแปลงของประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ดี ทีสุดคือ การออม การลงทุ น และการใช้ จ่ายเงิ น
ตามลําดับ

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษาได้ ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามซึงเป็ นกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต
เขตพื นที กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน
คน เกี ยวกั บ การจั ด การทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลที มี
ประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับการออมและการลงทุนเพือทีจะทําให้ บรรลุ
ถึงอิสรภาพทางการเงินก่อให้ เกิดการจั ดการทางการเงินทีมีประสิทธิภาพเพื อนําไปสู่อิสรภาพทาง
การเงิน โดยสอดคล้ องกับข้ อมูลในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทษไทย กล่าวว่า ควรเริมเก็บออมเงิน



อย่างมีวินัยตามแผนการเงินทีวางไว้ เช่ น ต้ องออมเงิน ทันทีอย่างน้ อย % ของเงินเดือนทุกเดือน
ดังนันเมือเงินเดือนมากขึน เงินออมก็จะเพิม มากขึนตามไปโดยอัตโนมัติ ดังนันจึงวางแผนการลงทุน
เพือสร้ างผลตอบแทนให้ สงู ขึนและควรศึกษาทางเลือกในการเพิมผลตอบแทน ให้ กบั เงินออมของด้ วย
การนําเงินออมไป ลงทุนสินทรั พย์ทางการเงินต่างๆ เช่ น ตราสารหนี กองทุนรวม และหุ้ น เพราะ
ผลตอบแทนทีเพิมขึนจะช่วยย่นระยะเวลาสู่อิสรภาพทางการเงินให้ เร็วขึน และยังสามารถเพิมจํานวน
เงินออมต่อเดือนได้ ซึงจะทําให้ บรรลุเป้ าหมายได้ เร็วขึน
นอกจากนันยังมีปัจจัยทีต้ องให้ ความสําคัญอีกหนึงตัวในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
ให้ มีประสิทธิภาพ คือการใช้ จ่ายเงิน ตามแนวคิดของ พูนทรัพย์ รามนัฎ (
) กล่าวว่า การจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคลเกิดขึนจากรายรับทีได้ มา และจะถูกนํามาวางแผนการใช้ จ่ายเงินในสิงทีจําเป็ น
ต่อการดํารงชีวิต นอกจากนันยังเป็ นการใช้ จ่ายเพือความสะดวกสบายขึนอยู่กบั ความจําเป็ นและความ
พึงพอใจเป็ นสิงสําคัญ อย่างไรก็ตามปัจจัยในการใช้ จ่ายเงินยังมีข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แหล่ งประ
เทษไทย กล่าวว่า หัวใจสําคัญในการใช้ จ่ายเงินก็คือ การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เพือให้ เห็นการใช้
จ่ายเงินของตัวเองอย่างสมําเสมอ เมือเปรียบเทียบกับรายได้ ทได้
ี รับในแต่ละเดือน จากนันการทีมีการ
จดบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้ เห็นภาพรวมในการใช้ จ่ายเงินและสามารถจัดการทางการเงิน ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึ งทังหมดทีกล่ าวมานีคือประสิทธิภาพการจั ดการทางการเงินเพื อนําไปสู่
อิสรภาพทางการเงินทีทุกคนต้ องการตามวีถีการดําเนินชีวิตของบุคคล (Life Style)

9. ข้อเสนอแนะ
ในทางปฏิบัติ พบว่า เพศหญิงมีแนวโน้ มทีจะมีการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพศชาย ซึงอาจเนืองมาจาก เพศหญิงจะมีลักษณะนิสัยทีมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย
ซึงพบในกลุ่มช่วงอายุ - ปี เป็ นช่วงวัยทีต้ องเพิ มพูนความมังคังให้ กับตนเองและเริมทีจะสร้ าง
ครอบครัว โดยอาชีพทีมีการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพคือกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ดังนัน
จะเห็นได้ ว่า อาชีพข้ าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น มีประสิทธิภาพ
การจัดการทางการเงินทีไม่เหมาะสมอาจมีผลต่อการจัดการทางการเงินในชีวิตประจําวันได้ เช่นการก่อ
หนีเกินตัว เนืองจากโครงสร้ างของรายได้ ในกลุ่มอาชีพดังกล่าวอยู่ในระดับตําหากเทียบกับอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จึงต้ องหาแนวทางทีเหมาะสมในการจัดการทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
งานวิจัยนี จะมีประโยชน์กับบุคคลทัวไปเพือใช้ ในการวางแผนการจัดการทางการเงินให้ มี
ประสิทธิภ าพมากขึนและหาแนวทางทีเหมาะสมกับ แต่ ละบุ คคล โดยจะทํา ให้ ทราบถึงวิ ธีการการ
จัดการทางการเงินเพือให้ นาํ ไปสู่การมีอิสรภาพทางการได้ เร็วมากขึนตามช่วงระยะเวลาทีกําหนด เพือ
ป้ องกันก่อหนีเกินตัว และหันมาเก็บออมเงินและลงทุนเพือต่อยอดเงินออมทีมีอยู่ ซึงต้ องตระหนักถึง



ความเสียงในการลงทุน และควรหาความรู้เพื อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจก่อนลงทุน นอกจากนันยัง
เพื อให้ ตระหนั กในเรื องการใช้ จ่า ยเงิน การวิ เคราะห์ ค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและไม่ จําเป็ น เพื อควบคุ ม
ค่าใช้ จ่ายให้ เพียงพอต่อรายได้ ทังยังสามารถแบ่งเงินเพือออมและการลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้ วย

. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครังถัดไป
ควรมีการเก็บข้ อมูลงานวิจัยนีในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก เพือให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับ
การจัดการทางการเงินมากยิงขึน และทําให้ ทราบถึงความต้ องการในปั จจัยด้ านอืนๆทีส่งผลต่อการ
จัดการทางการเงิน ควรศึกษาปัจจัยเพิมเติมในเรืองของการจัดการทางการเงิน เพือให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
ถึงสาเหตุหรือปั จจัยแวดล้ อมทีมีผลกระทบในการจัดการทางการเงิน พร้ อมทังสามารถนํางานวิจัยมา
พัฒนาเพือเป็ นแนวทางในการจัดการทางการเงินให้ บุคลสามารถบรรลุถึงเป้ าหมายทีตังไว้ ได้

. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระครังนี สําเร็จลุล่วงได้ ซึงผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ทีปรึกษา ทีได้ กรุณาให้ คาํ ปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องต่างๆ ให้ แก่ผ้ ู เขียนมาโดยตลอด รวมทังผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุ ณคณะกรรมการที
ปรึกษาวิชา ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ คาํ แนะนําและแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ อันส่งผลให้ รายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนีได้ สาํ เร็จลุล่วงและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
นอกจากนี ผู้ เ ขี ย นขอขอบพระคุ ณ ทุ ก คนในครอบครั ว รวมทังเพื อนทีร่ ว มศึ ก ษาการ
บริหารธุรกิจในรุ่นเดียวกันนีทุกท่าน ทีเป็ นกําลังใจและให้ การสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการศึกษาที
ผ่านมา และขอขอบพระคุณผู้แต่งตํารา วิชาการต่างๆ รวมทังแหล่ งข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ า
อ้ างอิง ซึงคุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ านี ผู้เขียนขอมอบให้ แด่ผ้ ูมีพระคุณ
ทุกท่าน และหากรายงานการศึกษานีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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