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บทคดัย่อ    
การวจิยัเร่ือง ศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล: 

กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของ
บุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 3) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อาย ุ20 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงใชค้่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้จึงน ามาทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้สถิติ 
Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั และ
ใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance) ดว้ยวธีิ F-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 220 คนและ เพศชายจ านวน 180 คน ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 20,001 – 30,000 บาท  ผลการวิจยัทางสถิติแสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคลในดา้นการไม่มีหน้ีสิน
เพิ่มภาระ แต่เพศและอายุ ไม่มีผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล ส าหรับดา้นการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล พบวา่การวางแผนการเงินของบุคคลท่ีแตกต่างกนัทั้งสามดา้น คือ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการ
ออมและการลงทุน มีผลต่ออิสรภาพทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญักบับุคคลทัว่ไปเป็นอยา่งมาก 

เพราะในชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน อาจจะท าให้มีเหตุการณ์ท่ีบีบบงัคบัให้ท าให้ตอ้งใชเ้งินสามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีการวางแผนการเงินอาจจะเกิดความยากล าบากในเร่ืองการเงินในอนาคตได ้ดงันั้น การ
                                                           

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
** ท่ีปรึกษาหลกั 
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วางแผนการเงินจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะสามารถท าให้มีเงินใชอ้ยา่งพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
เป็นไปตามอตัภาพของบุคคล โดยไม่ตอ้งพึ่งพาใครและประสบความส าเร็จน าไปสู่การมีอิสรภาพทาง
การเงิน 

บุคคลใดมีการวางแผนการเงินท่ีดี ยอ่มท าให้บุคคลนั้นมีความมัง่คงทางการเงิน ความมัน่คงใน
การด าเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงินอยา่งย ัง่ยืน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
มีส่วนส าคญัในการด าเนินชีวิต ซ่ึงจะช่วยจดัการกบั “เงิน” ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต แต่จะช่วย
จดัการกบั “เงิน” ให้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้บุคคลนั้นมีการด ารงชีวติ
อยา่งมีความสุข ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุท่ีเกิดจาก “เงิน” อนัน ามาซ่ึงความมัน่คงของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของทุกคน และมี
ความส าคญัต่อบุคคลทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีสภาวะแวดล้อมทาง เศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จกัหาเงิน (How to Earn) การรู้จกัออมเงิน (How to Save) การรู้จกัใช้เงิน 
(How to Spend) และการรู้จกัท าให้เงินงอกเงย (How to Invest) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Financial Planning) อยา่งเหมาะสม จะช่วยท าให้ทุกคนสามารถจดัการกบัเร่ืองเงินได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีแนวทาง การวางแผนทางการเงินมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ควรมีการก าหนด
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 2) มีการวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงาน 3) ควรมีการเก็บเงินออมบางส่วน 4) ควบคุมการ
ใชจ่้ายเงิน 5) บริหาร ภาระหน้ี6) จดัสรรเวลาเพื่อหาความรู้และสร้างความเขา้ใจในการลงทุน (ทรายทอง เลิศ
เปียง , 2557) 

การวางแผนการเงินท่ีดีจัดได้ว่าเป็นเข็มทิศท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ และจะท าให้ทุกคนมี
อิสรภาพทางการเงินได ้เพราะถา้หากรู้ว่าชีวิตเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของคนท่ีมีสติ
และปัญญา มีเหตุผล รู้วา่ก าลงัท าอะไรอยู ่และพร้อมจะรับมือกบัปัญหาความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน นัน่จะท า
ให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงคนท่ีมีการวางแผนทาง
การเงินท่ีดีก็ยอ่มท าใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จในชีวติได ้(กาญจนา หงษท์อง, 2551) 

จากความเป็นมาและความส าคญัของการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรจะมองขา้ม ผูว้จิยั
จึงสนใจศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษา
ลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครและกลุ่มตวัอย่างในท่ีใช้ในการศึกษาเป็นลูกคา้ท่ีใช้บริการของ
การธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ถือเป็นบุคคลท่ีให้ความส าคญัในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลในระดบัหน่ึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตั้งไวใ้ห้เหมาะสมกบัรายไดท่ี้
ไดรั้บเพื่อใหเ้กิดความมัง่คัง่ทางการเงินในอนาคต  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
2.1 เพื่อศึกษาถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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2.2 เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชย์
ในกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของลูกคา้ธนาคาร
พาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
 สมมติฐานที่ 1 ลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่2 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การวางแผนดา้นรายได ้การวางแผนดา้น

ค่าใชจ่้าย และการวางแผนดา้นการออมและการลงทุนแตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพทางเงินแตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 4 .1  ท าให้ทราบถึงการวางแผนการ เ งินส่วนบุคคลของ ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ใน

กรุงเทพมหานคร  
4.2 ท าให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินของลูกคา้

ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
5.1 ขอบเขตเน้ือหาท่ีท าการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่งท าการศึกษาถึง “ศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร” 

5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นกรุง

เทฑมหานคร อายุ 20 ปี ข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

5.3 ตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
      ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยลกัษณะ

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้2) การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย การวางแผนดา้นรายได ้การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย การวางแผนดา้นการออมและ
การลงทุน 
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ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อิสรภาพทางการเงินของบุคคล ประกอบดว้ย การไม่มี
หน้ีสินเป็นภาระ มีเงินใชจ่้ายตามอตัภาพโดยไม่ตอ้งพึ่งพาใคร  

5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
      ท  าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 

 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล : กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์น
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางในการจดัท าแบบสอบถาม จากการรวบรวมขอ้มูล และทฤษฎีต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งรายละเอียดของค าถามท่ีใช้ในการสอบถามออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็น
แบบสอบถามปลายปิด มีค าตอบใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนท่ี 2 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่งเป็น การวางแผนดา้นรายได ้การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย การวางแผนดา้นการออมและการลงทุน ซ่ึงใช้
เกณฑก์ารวดัแบบส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale ใหผู้เ้ลือกเพียงค าตอบ
เดียว คือ ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 อิสรภาพทางการเงินของบุคคล ของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่งเป็น การไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระ มีเงินใชจ่้ายตามอิสรภาพโดยไม่ตอ้งพึ่งพาใครซ่ึงใช้เกณฑ์การวดัแบบ
ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale ให้ผูเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว คือ ระดบั 1 
หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง ระดบั 4 หมายถึง 
เห็นดว้ย ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยเกณฑ์การในการแผลผลขอ้มูลเฉล่ียของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคาร
พาณิชย์ในกรุงเทพมหานครและอิสรภาพทางการเงินของบุคคล ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ใน
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

คะแนนค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนนค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย    

 คะแนนค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย    

 คะแนนค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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7. ผลการศึกษา 
งานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
เพศชายจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ซ่ึงส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 30-39ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.50 มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี มากสุด จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนกังานเอกชน จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน จ านวน 
20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 

7.2 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลต่อ

อิสรภาพทางการเงินของบุคคล และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความเห็นดว้ย
ในเร่ืองการวางแผนดา้นรายไดเ้ป็นมากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่ การวางแผนดา้นค่าใชจ่้ายและการวางแผนดา้น
การออมและการลงทุน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อการวางแผนการเงินในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้านรายได ้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งในเร่ืองน้ี 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในเร่ืองการรักษาต าแหน่งงานเพื่อให้บริษทั
จา้งงานต่อไป รองลงมามีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในเร่ืองการหางานท่ีมัน่คงและการเรียนต่อเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการท างานและมีการเห็นดว้ยเร่ืองหางานพิเศษท า 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นค่าใชจ่้าย กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในเร่ืองน้ี 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในเร่ืองการเก็บเงินไวใ้ช้จ่ายส าหรับกรณี
ฉุกเฉิน รองลงมาไดแ้ก่ ไม่ใช้จ่ายตามใจตนเองโดยไม่ค  านึงถึงเหตุผล มีการท างบประมาณการใช้จ่ายทุก
เดือน และมีการวางแผนการใชจ่้ายในเงินรายไดท่ี้มี 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมและการลงทุน กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ย
อย่างยิ่งในเร่ืองน้ี และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในเร่ืองการมีบญัชีออม
ทรัพย์ส าหรับใช้จ่ายประจ าวนั รองลงมามีการเห็นด้วยอย่างยิ่งในเร่ืองมีการแบ่งเงินเป็นส่วนๆ ตาม
เป้าหมายทางการเงิน และมีการเห็นดว้ยในเร่ืองการมีเงินฝากประจ าเพื่อการลงทุนและส ารองเล้ียงชีพและมี
การลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหม้ากข้ึน 

7.3 วเิคราะห์อิสรภาพทางการเงินของบุคคล  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในเร่ืองอิสรภาพทางการเงินของบุคคล 

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอบัดบัแรกคือ การไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระ รองลงมา คือมีเงินใช้จ่ายตามอิสรภาพ
โดยไม่ตอ้งพึ่งพาใคร 
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7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที ่7.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐาน
ท่ี 1 

 ลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครท่ีมีขอ้มูลส่วน
บุคคลแตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.1 
เพศ แตกต่างกนัมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่าง
กนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.2 
อาย ุแตกต่างกนัมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่าง
กนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.3 
ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการมีผลต่ออิสรภาพทาง
การเงินแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 
(บางส่วน) 

1.4 
อาชีพ แตกต่างกนัมีการมีผลต่ออิสรภาพทางการเงิน
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 
(บางส่วน) 

1.5 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีการมีผลต่ออิสรภาพทาง
การเงินแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 
(บางส่วน) 

หมายเหตุ. ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
ตารางที ่7.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐาน
ท่ี 2 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพ
ทางเงินแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

2.1 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นรายได ้แตกต่างกนัมีผล
ต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.2 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนัมี
ผลต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

 2.3 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมและการลงทุน 
แตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

หมายเหตุ. ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 
 8.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอยา่งมีเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั
เอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 20,001-30,000 บาท ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบั งานวิจยั 
ของ จนัทร์เพญ็ บุญฉาย (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั กนกพล สมวรรณ (2560) ท าการ
วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงาน
บริษทัเอกชนท่ีมีการออมส่วนใหญ่ มีช่วงอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

 8.2 วเิคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  
 1) การวางแผนดา้นรายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความเห็นดว้ยในเร่ืองการวางแผนดา้น

รายไดเ้ป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองการรักษาต าแหน่งงานเพื่อใหบ้ริษทัจา้งงานต่อไป การหางานท่ีมัน่คง การ
เรียนต่อเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานและหางานพิเศษท า  

2) การวางแผนดา้นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ การเก็บเงินไวใ้ช้จ่ายส าหรับกรณีฉุกเฉิน ไม่ใช้จ่าย
ตามใจตนเองโดยไม่ค  านึงถึงเหตุผล มีการท างบประมาณการใชจ่้ายทุกเดือน และมีการวางแผนการใชจ่้าย
ในเงินรายไดท่ี้มี  

3) การวางแผนด้านการออมและการลงทุน คือ การมีบัญชีออมทรัพย์ส าหรับใช้จ่าย
ประจ าวนั มีการเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในเร่ืองมีการแบ่งเงินเป็นส่วนๆ ตามเป้าหมายทางการเงิน มีเงินฝากประจ า
เพื่อการลงทุนและส ารองเล้ียงชีพ และมีการลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากข้ึน ซ่ึงเป็นไป
ทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าววา่ การวางแผนการเงินท่ีดี คือ 1) การสร้าง
ฐานะความมัน่คงทางการเงิน (Financial Health) ไดแ้ก่การมีงานท าท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คง รู้
จดัการางแผนใชจ่้ายท างบประมาณตลอดจนการรู้จกัเลือกใชเ้ครดิตเพื่อเสริมฐานนะความเป็นอยูข่องชีวิต
อีกดว้ย 2) การรู้จกัใชเ้งินอยา่งฉลาด (Spending Money Wisely) ใชเ้งินให้เป็นในทุกดา้นไม่วา่เร่ืองอาหาร 
เคร่ืองนุ่มห่ม การคมนาคม และอ่ืนๆ 3)การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีท่ี
พ  านกัท่ีสุขสบายและปลอดภยั อีกทั้งยงัเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหลาย 4) การสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติและ
ทรัยพสิ์นดว้ยการท าประกนัภยั (Insurance Program) 5) การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment 
Portfolio) โดยการเลือกหลกัทรัพยล์งทุนและสถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม 6) การวางแผนการเงินส าหรับ
อนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัง่คงและสุขสบายในยามปลดเกษียณ และสอดคลอ้งกบั ศิริ
นุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้และช่วยให้
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บุคคลมีการจดัการกบัรายรับ รายจ่าย รวมทั้งเงินออม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กนกพล สมวรรณ (2560) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า มีพฤติกรรมการออมในส่วนใหญ่ พบว่าจะฝากเงินกบัสถาบนั
การเงิน มีจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 3,001 – 5,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อเก็บไว้
ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน ส่วนใหญ่นั้นจะออมเพื่อใวใ้ชจ่้ายฉุกเฉิน ออมเพื่อซ้ือสินทรัพย ์ออมเพื่อเกษียณอาย ุและ
ออมเพื่อลงทุนตามล าดบั  

8.3 วเิคราะห์อิสรภาพทางการเงินของบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในเร่ืองอิสรภาพทางการเงินของบุคคล 

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอบัดบัแรกคือ การไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระ รองลงมา คือมีเงินใช้จ่ายตามอิสรภาพ
โดยไม่ตอ้งพึ่งพาใคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเวบ็ไซด์ Money Buffalo (2561) ไดใ้ห้ความหมายของอิสรภาพทาง
การเงินวา่ อิสรภาพทางเงินคือ การไม่สร้างหน้ีสินเพิ่มภาระให้กบัตนเอง และคนท่ีมีรายไดจ้ากสินทรัพย์
ต่างๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ค่าสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ รวมผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เหล่าน้ีมีมากกวา่ค่าใชจ่้ายในแต่ละปี   

 8.4 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล แตกต่างกนั มีผลต่ออิสรภาพทางการเงิน
แตกต่างกนั ดงัน้ี เพศ และ อายุ ไม่มีผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศ
ชาย หรืออายุท่ีต่างกนั ซ่ึงจะแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืน ส่วนระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผล
ต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคลในบางส่วน ในดา้นของการไม่มีหน้ีสินเพิ่มภาระ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อายุ ไม่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ระดบัการศึกษา มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นกรอบระยะเวลาท่ีกาหนด
และรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นกรอบระยะเวลาท่ีกาหนดและรูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชน ขนิษฐา ตนัสถาวีรัฐ, ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ (2560) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัหน ่าเซียน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในดา้นช่องทางการวางแผนทางการเงิน
และปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 

 8.5 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่ออิสรภาพ
ทางเงินแตกต่างกัน ดังน้ี การวางแผนด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการออมและการลงทุน มีผลต่อ
อิสรภาพทางการเงิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะแตกต่างกบังานวิจยัอ่ืน เน่ืองจากงานวิจยั
ฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัแรกท่ีไดท้  าเก่ียวกบัเร่ืองอิสรภาพทางการเงินของของบุคคล ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั อร
อนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
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จ ากดั (มหาชน) สาขาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ามีการวางแผนทางการเงินในด้าน
หน้ีสินมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ การวางแผนการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย์ การวางแผนภาษี การ
วางแผนการออมและการลงทุน ไม่มีการวางแผนใดๆ การวางแผนการเกษียณ และการวางแผนสวสัดิการท่ี
ได้รับจาก ธนาคารกรุงไทย ตามล าดบั และเม่ือศึกษาถึงรูปแบบการางแผนการเงินส่วนบุคคลในแต่ละ
รูปแบบส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามวางแผนเร่ืองการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย์ โดยเฉพาะด้าน
สินทรัพยส์ภาพคล่อง (เงินสด เงินฝาก เงินลงทุนในอนาคต) การวางแผนดา้นหน้ีสิน ซ่ึงส่วนใหญ่คือเงิน
ฝากออมทรัพย ์การวางแผนการเกษียณ ส่วนใหญ่จะน าเงินออมท่ีไดม้าจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพมาใชห้ลงั
เกษียณ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลกการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่ออิสรภาพทาง
เงิน ของบุคคล เพื่อให้ลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการเงินท่ีดี มีการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ ตามขอ้เสนอดงัน้ี  

 1) การวางแผนดา้นรายได ้พบว่า ส่วนใหญ่ มีการวางแผนด้านรายไดใ้นเร่ืองการรักษา
ต าแหน่งงานเพื่อให้บริษทัจา้งงานต่อไป เพราะการสร้างความมัน่คงในท างานท าใหมี้รายไดเ้ป็นของตวัเอง 
แต่อาจจะยงัไม่สามารถมีเงินพอต่อการใช้ในจ่ายได ้ดงันั้นจึงควร มีการเรียนต่อเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
ท างาน หรือการหางานพิเศษท าใหมี้รายไดเ้พิ่มเติมจากการท างานประจ า  

 2) การวางแผนดา้นค่าใช้จ่าย พบวา่ ส่วนใหญ่มีการเก็บเงินไวใ้ช้จ่ายส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
เช่น การเจ็บป่วย และการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต ดงันั้นบุคคลควรท่ีจะท างบประมาณ
การใชจ่้ายทุกเดือน คือ การบริหารจดัการเงินหรือรายไดท่ี้ไดม้า และใชเ้งินนั้นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ฉะนั้นทุกคร้ังท่ีใชจ่้ายจะตอ้งค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นเสมอ 

3) การวางแผนดา้นการออมและการลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่มีบญัชีออมทรัพยส์ าหรับใช้
จ่ายประจ าวนั ผูว้จิยัจึงอยากเสนอแนะวธีิการออมและการลงทุนเพิ่มเติมคือ แยกบญัชีเงินออมจากบญัชีท่ีใช้
จ่ายทัว่ไป ไม่ควรน าเงินมาไวใ้นบญัชีเดียวกนัทั้งหมด เน่ืองจากยิ่งมีเงินในบญัชีมากเท่าไหร่จะมีความ
ตอ้งการใชจ่้ายหรือซ้ือของมากข้ึน เป็นการท าให้เงินท่ีเก็บออมหมดไปดว้ย ควรแยกบญัชีการออมไว ้เช่น 
บญัชีเงินฝากประจ าเพื่อการลงและส ารองเล้ียงชีพในยามเกษียณ และลงทุนในกองทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ให้มากข้ึน เช่นการลงทุนกองทุนรวม ตราสารหน้ี หรือหุ้น ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนจะช่วยย่นระยะเวลาสู่ 
เป้าหมายกบัอิสรภาพทางการเงินใหเ้ร็วข้ึน 

9.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่ง “ศึกษาผลของการศึกษาผลของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมี

ต่ออิสรภาพทางเงินของบุคคล เพื่อให้ลูกคา้ธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ัง
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ต่อไปน่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละ
ธนาคาร จะท าให้ทราบลกัษณะของลูกคา้ของธนาคารพาณิชยน์ั้นๆชดัเจนมากข้ึน ท าให้มีความแตกกต่าง
และไดข้อ้มูลเชิงลึกอยา่งครบถว้น สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ปประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในบริหาร
การจดัการการวางแผนทางเงินส่วนบุคคลเพื่อใหมี้อิสรภาพทางการเงินไดต่้อไป 
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