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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล:
กรณี ศึกษาลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การวางแผนการเงินส่ วน
บุคคลของลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร 2) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของ
บุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร 3) การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้า
ที่ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่ งใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงนามาทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน โดยใช้ สถิติ
Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน และ
ใช้สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance) ด้วยวิธี F-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจานวน 220 คนและ เพศชายจานวน 180 คน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 20,001 – 30,000 บาท
ผลการวิจยั ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพทางการเงิ นของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิ นของบุคคลในด้านการไม่มีหนี้ สิน
เพิ่มภาระ แต่เพศและอายุ ไม่มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิ นของบุคคล สาหรับด้านการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล พบว่าการวางแผนการเงินของบุคคลที่แตกต่างกันทั้งสามด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการ
ออมและการลงทุน มีผลต่ออิสรภาพทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

1. บทนา
ในปั จจุบนั การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญกับบุคคลทัว่ ไปเป็ นอย่างมาก
เพราะในชี วิตไม่มีอะไรแน่นอน อาจจะทาให้มีเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้ทาให้ตอ้ งใช้เงินสามารถเกิ ดขึ้ นได้
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีการวางแผนการเงินอาจจะเกิ ดความยากลาบากในเรื่ องการเงิ นในอนาคตได้ ดังนั้น การ
* นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึ กษาหลัก
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วางแผนการเงินจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะสามารถทาให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
เป็ นไปตามอัตภาพของบุ คคล โดยไม่ตอ้ งพึ่ง พาใครและประสบความสาเร็ จนาไปสู่ การมี อิส รภาพทาง
การเงิน
บุคคลใดมีการวางแผนการเงินที่ดี ย่อมทาให้บุคคลนั้นมีความมัง่ คงทางการเงิน ความมัน่ คงใน
การดาเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงินอย่างยัง่ ยืน การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
มีส่วนสาคัญในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งจะช่วยจัดการกับ “เงิน” ไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการดาเนิ นชี วิต แต่จะช่วย
จัดการกับ “เงิน” ให้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นชีวิตไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้บุคคลนั้นมีการดารงชีวติ
อย่างมีความสุ ข ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุที่เกิ ดจาก “เงิน” อันนามาซึ่ งความมัน่ คงของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของทุกคน และมี
ความส าคัญต่ อบุ ค คลทุ ก ช่ วงอายุ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในปั จจุ บ นั ที่ ส ภาวะแวดล้อมทาง เศรษฐกิ จมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู ้ จกั หาเงิ น (How to Earn) การรู ้จกั ออมเงิน (How to Save) การรู ้จกั ใช้เงิ น
(How to Spend) และการรู ้ จกั ทาให้เงิ นงอกเงย (How to Invest) การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคล (Personal
Financial Planning) อย่างเหมาะสม จะช่วยทาให้ทุกคนสามารถจัดการกับเรื่ องเงินได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีแนวทาง การวางแผนทางการเงินมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ควรมีการกาหนด
เป้าหมายตามที่ตอ้ งการ 2) มีการวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงาน 3) ควรมีการเก็บเงินออมบางส่ วน 4) ควบคุมการ
ใช้จ่ายเงิน 5) บริ หาร ภาระหนี้6) จัดสรรเวลาเพื่อหาความรู ้และสร้างความเข้าใจในการลงทุน (ทรายทอง เลิศ
เปี ยง , 2557)
การวางแผนการเงิ น ที่ ดี จ ัด ได้ว่า เป็ นเข็ ม ทิ ศ ที่ จ ะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ และจะท าให้ทุ ก คนมี
อิสรภาพทางการเงิ นได้ เพราะถ้าหากรู ้ ว่าชี วิตเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทางการเงิ นจึงถื อว่าเป็ นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของคนที่ มีสติ
และปั ญญา มีเหตุผล รู ้วา่ กาลังทาอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกับปั ญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น นัน่ จะทา
ให้สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีเป้ าหมาย และเดินตามเป้ าหมายได้อย่างถูกทาง ซึ่ งคนที่มีการวางแผนทาง
การเงินที่ดีก็ยอ่ มทาให้มีโอกาสประสบความสาเร็ จในชีวติ ได้ (กาญจนา หงษ์ทอง, 2551)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของการวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องที่ไม่ควรจะมองข้าม ผูว้ จิ ยั
จึ งสนใจศึ กษาผลของการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลที่มีต่ออิ สรภาพทางการเงิ นของบุ คคล : กรณี ศึกษา
ลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานครและกลุ่มตัวอย่างในที่ใช้ในการศึกษาเป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การของ
การธนาคารพาณิ ชย์ เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ถื อเป็ นบุคคลที่ให้ความสาคัญในการ
วางแผนการเงินส่ วนบุคคลในระดับหนึ่ ง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ต้ งั ไว้ให้เหมาะสมกับรายได้ที่
ได้รับเพื่อให้เกิดความมัง่ คัง่ ทางการเงินในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร
171

2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์
ในกรุ งเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของลูกค้าธนาคาร
พาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร

3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานครที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลเช่ น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ได้แก่ การวางแผนด้านรายได้ การวางแผนด้าน
ค่าใช้จ่าย และการวางแผนด้านการออมและการลงทุนแตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพทางเงินแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ท าให้ ท ราบถึ ง การวางแผนการเงิ น ส่ วนบุ ค คลของลู ก ค้ า ธนาคารพาณิ ชย์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร
4.2 ทาให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคลที่มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิ นของลู กค้า
ธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร

5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตเนื้อหาที่ทาการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มุ่งทาการศึ กษาถึ ง “ศึ กษาผลของการวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคลที่มีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณี ศึกษาลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร”
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ ง
เทฑมหานคร อายุ 20 ปี ขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
5.3 ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 1) ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ประกอบด้วยลักษณะ
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ 2) การวางแผนการเงิ น
ส่ วนบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนด้านรายได้ การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย การวางแผนด้านการออมและ
การลงทุน
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) อิสรภาพทางการเงินของบุคคล ประกอบด้วย การไม่มี
หนี้สินเป็ นภาระ มีเงินใช้จ่ายตามอัตภาพโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาใคร
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการวิจยั รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 ถึง พฤษภาคม 2562

6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ยวกับการ
วางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลที่มีต่ออิ สรภาพทางการเงิ นของบุคคล : กรณี ศึกษาลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูล และทฤษฎี ต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ครั้ งนี้ ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งรายละเอี ยดของคาถามที่ ใช้ในการสอบถามออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด มีคาตอบให้ผตู ้ อบเลือกเพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลของลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร โดย
แบ่งเป็ น การวางแผนด้านรายได้ การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย การวางแผนด้านการออมและการลงทุน ซึ่ งใช้
เกณฑ์การวัดแบบส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale ให้ผเู ้ ลือกเพียงคาตอบ
เดียว คือ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2 หมายถึ ง ไม่เห็ นด้วย ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 3 อิสรภาพทางการเงินของบุคคล ของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร โดย
แบ่งเป็ น การไม่มีหนี้ สินเพิ่มภาระ มีเงินใช้จ่ายตามอิสรภาพโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาใครซึ่ งใช้เกณฑ์การวัดแบบ
ส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale ให้ผเู ้ ลือกเพียงคาตอบเดียว คือ ระดับ 1
หมายถึ ง ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2 หมายถึ ง ไม่เห็ นด้วย ระดับ 3 หมายถึ ง ปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง
เห็นด้วย ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
โดยเกณฑ์การในการแผลผลข้อมูลเฉลี่ยของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของลูกค้าธนาคาร
พาณิ ช ย์ใ นกรุ งเทพมหานครและอิ ส รภาพทางการเงิ น ของบุ ค คล ของลู ก ค้า ธนาคารพาณิ ช ย์ใ น
กรุ งเทพมหานคร ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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7. ผลการศึกษา
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
7.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55
เพศชายจานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-39ปี จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.50 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากสุ ด จานวน 252 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.00 ส่ วนใหญ่มี
อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน จานวน 202 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.50 และมีรายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดื อน จานวน
20,001-30,000 บาท มากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25
7.2 การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามเห็ น ด้ว ยอย่า งยิ่ ง ในเรื่ อ งการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลต่ อ
อิสรภาพทางการเงินของบุคคล และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความเห็นด้วย
ในเรื่ องการวางแผนด้านรายได้เป็ นมากที่สุดรองลงมาได้แก่ การวางแผนด้านค่าใช้จ่ายและการวางแผนด้าน
การออมและการลงทุน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการวางแผนการเงินในด้านต่างๆ ดังนี้
การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องนี้
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิง่ ในเรื่ องการรักษาตาแหน่งงานเพื่อให้บริ ษทั
จ้างงานต่อไป รองลงมามีความเห็นด้วยอย่างยิง่ ในเรื่ องการหางานที่มนั่ คงและการเรี ยนต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทางานและมีการเห็นด้วยเรื่ องหางานพิเศษทา
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องนี้
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องการเก็บเงิ นไว้ใช้จ่ายสาหรับกรณี
ฉุ กเฉิ น รองลงมาได้แก่ ไม่ใช้จ่ายตามใจตนเองโดยไม่คานึ งถึ งเหตุผล มีการทางบประมาณการใช้จ่ายทุก
เดือน และมีการวางแผนการใช้จ่ายในเงินรายได้ที่มี
การวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลด้านการออมและการลงทุ น กลุ่ มตัวอย่างมีความเห็ นด้วย
อย่างยิ่งในเรื่ องนี้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องการมีบญั ชี ออม
ทรั พ ย์ส าหรั บ ใช้จ่า ยประจาวัน รองลงมามี ก ารเห็ น ด้วยอย่า งยิ่ ง ในเรื่ องมี ก ารแบ่ ง เงิ นเป็ นส่ วนๆ ตาม
เป้ าหมายทางการเงิน และมีการเห็นด้วยในเรื่ องการมีเงินฝากประจาเพื่อการลงทุนและสารองเลี้ยงชีพและมี
การลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้น
7.3 วิเคราะห์อิสรภาพทางการเงินของบุคคล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิง่ ในเรื่ องอิสรภาพทางการเงินของบุคคล
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอับดับแรกคือ การไม่มีหนี้ สินเพิ่มภาระ รองลงมา คือมีเงิ นใช้จ่ายตามอิสรภาพ
โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาใคร
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7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 7.1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐาน ลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานครที่ มีขอ้ มู ลส่ วน
ที่ 1
บุคคลแตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่างกัน
เพศ แตกต่างกันมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่าง
1.1
กัน
อายุ แตกต่างกันมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่าง
1.2
กัน
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการมีผลต่ออิสรภาพทาง
1.3
การเงินแตกต่างกัน
อาชีพ แตกต่างกันมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงิน
1.4
แตกต่างกัน
1.5

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีการมีผลต่ออิสรภาพทาง
การเงินแตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
(บางส่ วน)
ยอมรับสมมติฐาน
(บางส่ วน)
ยอมรับสมมติฐาน
(บางส่ วน)

หมายเหตุ. ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 7.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐาน การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพ
ที่ 2
ทางเงินแตกต่างกัน
2.1

การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลด้านรายได้ แตกต่างกันมีผล
ต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกัน

การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันมี
ผลต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกัน
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลด้านการออมและการลงทุน
2.3
แตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกัน
หมายเหตุ. ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%

2.2
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ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั
เอกชน และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนเท่ากับ 20,001-30,000 บาท ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน กับ งานวิจยั
ของ จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย (2552) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง “การจัดการการเงินส่ วนบุคคล: กรณี ศึกษาเฉพาะกลุ่ม
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีท้ งั เพศหญิงและเพศชาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับ กนกพล สมวรรณ (2560) ทาการ
วิ จ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการออมของพนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า พนัก งาน
บริ ษทั เอกชนที่มีการออมส่ วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
8.2 วิเคราะห์การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
1) การวางแผนด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความเห็นด้วยในเรื่ องการวางแผนด้าน
รายได้เป็ นอันดับแรก ได้แก่ เรื่ องการรักษาตาแหน่งงานเพื่อให้บริ ษทั จ้างงานต่อไป การหางานที่มนั่ คง การ
เรี ยนต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานและหางานพิเศษทา
2) การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ การเก็บเงิ นไว้ใช้จ่ายสาหรับกรณี ฉุกเฉิ น ไม่ใช้จ่าย
ตามใจตนเองโดยไม่คานึ งถึงเหตุผล มีการทางบประมาณการใช้จ่ายทุกเดือน และมีการวางแผนการใช้จ่าย
ในเงินรายได้ที่มี
3) การวางแผนด้า นการออมและการลงทุ น คื อ การมี บ ัญ ชี อ อมทรั พ ย์ส าหรั บ ใช้จ่า ย
ประจาวัน มีการเห็นด้วยอย่างยิง่ ในเรื่ องมีการแบ่งเงินเป็ นส่ วนๆ ตามเป้ าหมายทางการเงิน มีเงินฝากประจา
เพื่อการลงทุนและสารองเลี้ ยงชี พ และมีการลงทุนในกองทุ นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นไป
ทิ ศทางเดี ยวกับงานวิจยั ของ กิ จติ พร สิ ทธิ พนั ธุ์ (2552) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ได้กล่าวว่า การวางแผนการเงินที่ดี คือ 1) การสร้าง
ฐานะความมัน่ คงทางการเงิ น (Financial Health) ได้แก่การมีงานทาที่เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ที่มนั่ คง รู ้
จัดการางแผนใช้จ่ายทางบประมาณตลอดจนการรู ้จกั เลือกใช้เครดิ ตเพื่อเสริ มฐานนะความเป็ นอยูข่ องชี วิต
อีกด้วย 2) การรู ้จกั ใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) ใช้เงินให้เป็ นในทุกด้านไม่วา่ เรื่ องอาหาร
เครื่ องนุ่มห่ ม การคมนาคม และอื่นๆ 3)การใช้เงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีที่
พานักที่สุขสบายและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็ นการลงทุนที่ไม่เสี ยหลาย 4) การสร้างความมัน่ คงให้แก่ชีวติ และ
ทรัยพ์สินด้วยการทาประกันภัย (Insurance Program) 5) การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment
Portfolio) โดยการเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม 6) การวางแผนการเงินสาหรับ
อนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัง่ คงและสุ ขสบายในยามปลดเกษียณ และสอดคล้องกับ ศิริ
นุ ช อิ นละคร (2548) กล่ า วว่า การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คล ช่ วยให้บุ ค คลมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น
เนื่องจากการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ดีช่วยให้บรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ตอ้ งการได้ และช่วยให้
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บุคคลมีการจัดการกับรายรับ รายจ่าย รวมทั้งเงินออม ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กนกพล สมวรรณ (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการออมของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า มีพฤติกรรมการออมในส่ วนใหญ่ พบว่าจะฝากเงิ นกับสถาบัน
การเงิน มีจานวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดื อนอยูท่ ี่ 3,001 – 5,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้
ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น ส่ วนใหญ่น้ นั จะออมเพื่อใว้ใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ออมเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ ออมเพื่อเกษียณอายุ และ
ออมเพื่อลงทุนตามลาดับ
8.3 วิเคราะห์อิสรภาพทางการเงินของบุคคล
กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ด้วยอย่า งยิ่ง ในเรื่ องอิ ส รภาพทางการเงิ นของบุ ค คล
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอับดับแรกคือ การไม่มีหนี้ สินเพิ่มภาระ รองลงมา คือมีเงิ นใช้จ่ายตามอิสรภาพ
โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาใคร ซึ่ งสอดคล้องกับเว็บไซด์ Money Buffalo (2561) ได้ให้ความหมายของอิสรภาพทาง
การเงินว่า อิสรภาพทางเงิ นคือ การไม่สร้างหนี้ สินเพิ่มภาระให้กบั ตนเอง และคนที่มีรายได้จากสิ นทรั พย์
ต่างๆ เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ค่าสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ รวมผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
เหล่านี้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
8.4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล แตกต่างกัน มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิน
แตกต่างกัน ดังนี้ เพศ และ อายุ ไม่มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิ นของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นเพศหญิงหรื อเพศ
ชาย หรื ออายุที่ต่างกัน ซึ่ งจะแตกต่างจากงานวิจยั อื่น ส่ วนระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
ต่ออิสรภาพทางการเงิ นของบุคคลในบางส่ วน ในด้านของการไม่มีหนี้ สินเพิ่มภาระ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ กิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์ (2552) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านเพศ อายุ ไม่มี
อิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงิส่วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ระดับการศึกษา มีอิทธิ พล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่กาหนด
และรู ปแบบในการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงิ นส่ วน
บุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่กาหนดและรู ปแบบในการวางแผนทาง
การเงิ นส่ วนบุ คคลของประชาชน ขนิ ษฐา ตันสถาวีรัฐ , ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์ (2560) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั หน่ าเซี ยน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ระดับการศึกษา มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล ในด้านช่องทางการวางแผนทางการเงิ น
และปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง
8.5 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่ออิสรภาพ
ทางเงิ นแตกต่ า งกัน ดัง นี้ การวางแผนด้า นรายได้ ด้า นค่ า ใช้จ่า ย ด้า นการออมและการลงทุ น มี ผ ลต่ อ
อิสรภาพทางการเงิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จะแตกต่างกับงานวิจยั อื่น เนื่ องจากงานวิจยั
ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั แรกที่ได้ทาเกี่ ยวกับเรื่ องอิสรภาพทางการเงิ นของของบุ คคล ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ อร
อนงค์ ไชยบุ ญเรื อง (2552) ได้ศึกษาเรื่ องการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของพนักงานธนาคารกรุ งไทย
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จากัด (มหาชน) สาขาในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่ามีการวางแผนทางการเงิ นในด้าน
หนี้ สิ นมากที่ สุ ดรองลงมาได้แก่ การวางแผนการซื้ อหรื อครอบครองสิ นทรั พ ย์ การวางแผนภาษี การ
วางแผนการออมและการลงทุน ไม่มีการวางแผนใดๆ การวางแผนการเกษียณ และการวางแผนสวัสดิการที่
ได้รับจาก ธนาคารกรุ งไทย ตามลาดับ และเมื่ อศึ กษาถึ งรู ปแบบการางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลในแต่ละ
รู ป แบบส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามวางแผนเรื่ องการซื้ อหรื อครอบครองสิ นทรั พ ย์ โดยเฉพาะด้า น
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (เงินสด เงินฝาก เงินลงทุนในอนาคต) การวางแผนด้านหนี้ สิน ซึ่ งส่ วนใหญ่คือเงิ น
ฝากออมทรัพย์ การวางแผนการเกษียณ ส่ วนใหญ่จะนาเงินออมที่ได้มาจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพมาใช้หลัง
เกษียณ

9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลกการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพทาง
เงิน ของบุคคล เพื่อให้ลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในกรุ งเทพมหานคร มีการวางแผนการเงิ นที่ดี มีการจัดการ
การเงินส่ วนบุคคลในด้านต่างๆ ตามข้อเสนอดังนี้
1) การวางแผนด้านรายได้ พบว่า ส่ วนใหญ่ มีการวางแผนด้านรายได้ในเรื่ องการรั กษา
ตาแหน่งงานเพื่อให้บริ ษทั จ้างงานต่อไป เพราะการสร้างความมัน่ คงในทางานทาให้มีรายได้เป็ นของตัวเอง
แต่อาจจะยังไม่สามารถมีเงิ นพอต่อการใช้ในจ่ายได้ ดังนั้นจึงควร มีการเรี ยนต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน หรื อการหางานพิเศษทาให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการทางานประจา
2) การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ส่ วนใหญ่มีการเก็บเงิ นไว้ใช้จ่ายสาหรับกรณี ฉุกเฉิ น
เช่ น การเจ็บป่ วย และการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นบุคคลควรที่จะทางบประมาณ
การใช้จ่ายทุกเดือน คือ การบริ หารจัดการเงินหรื อรายได้ที่ได้มา และใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด ฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้จ่ายจะต้องคานึงถึงเหตุผลและความจาเป็ นเสมอ
3) การวางแผนด้านการออมและการลงทุน พบว่า ส่ วนใหญ่มีบญั ชี ออมทรัพย์สาหรับใช้
จ่ายประจาวัน ผูว้ จิ ยั จึงอยากเสนอแนะวิธีการออมและการลงทุนเพิม่ เติมคือ แยกบัญชีเงินออมจากบัญชี ที่ใช้
จ่ายทัว่ ไป ไม่ควรนาเงิ นมาไว้ในบัญชี เดี ยวกันทั้งหมด เนื่ องจากยิ่งมี เงิ นในบัญชี มากเท่าไหร่ จะมีความ
ต้องการใช้จ่ายหรื อซื้ อของมากขึ้น เป็ นการทาให้เงินที่เก็บออมหมดไปด้วย ควรแยกบัญชี การออมไว้ เช่น
บัญชีเงินฝากประจาเพื่อการลงและสารองเลี้ยงชีพในยามเกษียณ และลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ให้มากขึ้น เช่ นการลงทุนกองทุ นรวม ตราสารหนี้ หรื อหุ ้น ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะช่ วยย่นระยะเวลาสู่
เป้ าหมายกับอิสรภาพทางการเงินให้เร็ วขึ้น
9.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่ง “ศึกษาผลของการศึกษาผลของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่มี
ต่ออิสรภาพทางเงิ นของบุคคล เพื่อให้ลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์โดยรวมในกรุ งเทพมหานคร การศึกษาครั้ ง
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ต่อไปน่ าจะมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบการวางแผนการเงิ นส่ วนบุ คคลของลู กค้าธนาคารพาณิ ชย์ในแต่ ล ะ
ธนาคาร จะทาให้ทราบลักษณะของลูกค้าของธนาคารพาณิ ชย์น้ นั ๆชัดเจนมากขึ้น ทาให้มีความแตกกต่าง
และได้ขอ้ มูลเชิ งลึกอย่างครบถ้วน สามารถนาข้อมูลไปใช้ไปประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางในบริ หาร
การจัดการการวางแผนทางเงินส่ วนบุคคลเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินได้ต่อไป
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