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บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

พนักงานราชการ สังกัดกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 2) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานราชการ สังกัดกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 3)เพ่ือเสนอรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่

เหมาะสมของพนักงานราชการ สังกัดกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เกบ็รวมรวม

ทั้งหมด 103 คน คิดเป็นสัดส่วนในการเกบ็ข้อมูล 100 %วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน การแจกแจงความถี่  และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง โดยใช้ตาราง

ประกอบในการอธิบายถึงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ได้แก่ การ

ทดสอบแบบสองทาง หรือ Chi-Square ในการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม  และ

วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) แบบที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression 

Equation) เพ่ืออธบิายรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับมาก ส่วนใหญ่มีรูปแบบการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลในด้านการออมในรูปแบบเงินฝากธนาคาร นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน รายได้ครอบครัวต่อเดือน อายุการท างาน และ

สถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

อีกทั้งพฤติกรรมการออมเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย พฤติกรรมเกี่ยวกับภาระหน้ีสิน พฤติกรรมการลงทุน

ในด้านต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับเร่ืองภาษีที่แตกต่างกัน มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลที่แตกต่างกนั 
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1. บทน า 

  ปัจจุบัน สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุได้ (รศรินทร์ เกรย์และคณะ, 2556) ในสังคมต่างๆ มี

แนวโน้มที่จะมีมากข้ึนและจากนโยบายทางภาครัฐที่ก  าหนดให้มีหลักประกันรายได้ยามชรา ของรัฐบาลใน

การจ่ายเบ้ียยังชีพ ตาม พระราชบัญญัติผู้สงูอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 11 (11) 

ก าหนดให้ให้มีการจ่ายเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปัจจุบันรัฐจึงมีการในอัตราจ่าย

เบ้ียยังชีพในช่วงระหว่าง 600 – 1,000 บาท ซ่ึงจะจ่ายตามแต่ช่วงอายุของผู้สูงอายุน้ันๆ แต่อย่างไรกด็ี 

จ านวนเงินเบ้ียยังชีพที่ทางภาครัฐจ่ายให้ผู้สูงอายุน้ันกยั็งไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของ

ผู้สูงอายุ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่สมควรจะท าการเตรียมตัวให้ประชากรในปัจจุบันที่เป็นวัยแรงงานได้

เตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุ โดยสมควรที่จะมีการวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุ เพ่ือไม่ให้เป็น

ภาระของรัฐบาลและลูกหลานมากจนเกนิไป 

  ในส่วนของแรงงานในภาครัฐน้ัน ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ต่างกมี็สวัสดิการที่ทางภาครัฐได้

วางแผนทางการเงินให้กลุ่มแรงงานในส่วนของราชการและลูกจ้างประจ าไว้แล้ว โดยข้าราชการที่เข้าสู่วัย

สูงอายุจนเกษียณราชการ ทางหน่วยงานภาครัฐกจ็ะมีกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการในการช่วยเหลือ

เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุจนถึงตลอดชีวิต กรณีลูกจ้างประจ ากจ็ะมีสิทธิได้รับเงินบ าเหนจ็ลูกจ้าง 

จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจ้างประจ าหลังเกษียณอายุราชการโดยจะได้รับเงินบ าเหนจ็บ านาญไว้ใช้จ่าย

ในการด าเนินชีวิตในช่วงเกษียณอายุจนถึงตลอดชีวิตเช่นกันแต่ในส่วนของกลุ่มพนักงานราชการในกรณีที่

เกษียณอายุราชการ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากทางภาครัฐเว้นแต่จะมีเพียงเงินบ านาญชราภาพจากกองทุน

ประกนัสงัคมเพียงช่องทางเดียวในการที่จะได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุเทา่น้ัน จากการศึกษา

เห็นได้ว่า มีความจ าเป็นอย่างที่จะต้องมีศึกษาและจัดท าระบบการวางแผนทางการเงินให้แก่พนักงาน

ราชการ เพ่ือจะเป็นการเตรียมตัวและวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างความมั่นคง

ทางการเงิน และมีอสิรภาพทางการเงินอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานราชการ สงักดักรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานราชการ 

สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เหมาะสมของพนักงานราชการ สงักดั

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3. สมมุติฐานการวิจยั 

 3.1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ 

พนักงานราชการ สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม แตกต่างกนั 

 3.2 พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของ พนักงานราชการ สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

 4.1 สามารถทราบถึงรูปแบบการออมเงินของพนักงานราชการ สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 4.2 สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายรวมถึงภาระหน้ีสนิของพนักงานราชการ สังกดักรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 4.3 สามารถแนะน ารูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล รวมถึงในการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

ผลตอบแทน และกระตุ้นให้เกดิการวางแผนการลดหย่อนภาษีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 4.4 สามารถวางแผนการจัดการทางการเงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงานราชการ 

สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสามารถมีเงินเกบ็เพ่ือใช้ใน

อนาคตต่อไปได้ 

 4.5 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับในการช่วยวางแผนทางการเงินแก่พนักงานราชการใน

หน่วยงานอื่นๆ ของทางภาครัฐต่อไปได้ 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ พนักงานราชการ สงักดักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 103 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560) 

 ขอบเขตดา้นเวลา เป็นการศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานราชการ สังกัดกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงวันที่ 29 กนัยายน 2560 – 6 ตุลาคม 2560 

 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ

พฤติกรรมการทางการเงินส่วนบุคคล กบัรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจัยส่งให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้สอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาโดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงลักษณะของค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลาย

ตัวเลือก (Multiple Choices) และให้เลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สดุจ านวน 1 ข้อ 

ส่วนที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

พฤติกรรมการออมเงิน พฤติกรรมการใช้จ่ายและภาระหน้ีสิน พฤติกรรมการลงทุนในด้านต่างๆ และ

ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองภาษี 

ส่วนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงจะ

สอบถามถึงลักษณะของการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

  ข้อมูลในส่วนที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 

เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้ศึกษาจะใช้เคร่ืองมือ

ในการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้  

- การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

- การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic Analysis) เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้

ศึกษาจะใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้  

- การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  

- การหาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  โดยก าหนดค่าเฉล่ียของคะแนนความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ได้คือ 

   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.79 คะแนน หมายความว่า มีลักษณะไม่ตรงกบัตัวท่าน 

 ค่าเฉล่ีย 1.80-2.59 คะแนน หมายความว่า มีลักษณะตรงกบัตัวท่านน้อยที่สดุ 

  ค่าเฉล่ีย 2.60-3.39 คะแนน หมายความว่า มีลักษณะตรงกบัตัวท่านน้อย 

 ค่าเฉล่ีย 3.40-4.19 คะแนน หมายความว่า มีลักษณะตรงกบัตัวท่านมาก  

ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 คะแนน หมายความว่า มีลักษณะตรงกบัตัวท่านมากที่สดุ 
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นอกจากน้ันยังใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาได้ท าการเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การศึกษา โดยใช้สถิติอ้างองิ คือ 

– การวิเคราะห์ด้วย การทดสอบแบบสองทาง หรือ Chi-Square ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรม  

– วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบที่มีความสมัพันธก์นัในเชิงเส้นตรง 

(Multiple Liner Regression Equation) เพ่ืออธบิายรูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

 

7. ผลการศึกษา 

  การศึกษาพบว่า คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

72.8 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี อัตราร้อยละ 46.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราร้อยละ 61.2 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท อัตราร้อยละ 60.2 ระดับอัตรารายได้เฉล่ียของครอบครัว 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท อัตราร้อยละ 33.0 อายุการท างาน 1-5 ปี อัตราร้อยละ 48.5 

สถานภาพครอบครัว โสด อตัราร้อยละ 60.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน อตัราร้อยละ 73.8 

 ในส่วนพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลจากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่าโดย

เฉล่ียมีพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการใช้จ่าย ในระดับมาก พฤติกรรม

เกี่ยวกับภาระหน้ีสิน ในระดับน้อยมาก พฤติกรรมเกี่ยวกับการลงทุน และพฤติกรรมเกี่ยวกับเร่ืองภาษีใน

ระดับน้อย  

 ส าหรับการศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในด้านการออมในรูปแบบเงินฝากธนาคารมีความส าคัญมากต่อ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการออมเงินในรูปแบบ

ของการซ้ือหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้ธนาคาร หรือหุ้นกู้บริษัทต่างๆ ไม่มีความส าคัญต่อการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล  

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กนั โดยพบว่า ปัจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน รายได้ครอบครัวต่อเดือน อายุ

การท างาน และสถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ที่แตกต่างกนัในด้านต่างๆ อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

 ปัจจัยพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันพบว่า พฤติกรรมการออมเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย พฤติกรรมเกี่ยวกับภาระ

หน้ีสิน พฤติกรรมการลงทุนในด้านต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับเร่ืองภาษีที่แตกต่างกัน มีความเกี่ยวข้องกับ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในด้านต่างๆ อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เช่นเดียวกนั 

 

 

2727



6 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

  1. จะพบว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลอย่างย่ิงที่จะท าให้เกิดการวางแผนรูปแบบ

ทางการเงินส่วนบุคคลของ พนักงานราชการ สังกัดกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม แตกต่างกัน โดยจะเหน็ได้ว่าทั้งในเร่ืองของเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อ

เดือน รายได้ครอบครัวต่อเดือน อายุการท างาน และ สถานภาพครอบครัว ล้วนแต่มีผลที่จะท าให้เกิด

ความแตกต่างในการวางแผนทางการเงินที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของรายได้ส่วนบุคคลต่อ

เดือนมีผลในการก่อให้เกิดความแตกต่างในการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร  มีการซ้ือหุ้นทุน 

และการออมเงินในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบุคคลที่

ได้รับมากหรือน้อยไม่เท่ากันก่อให้เกิดแนวความคิดในความแตกต่างของการวางแผนทางการเงินที่ไม่

เหมือนกนั 

 หรือในอีกคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความส าคัญที่ก่อให้เกิดความแตกต่างคือ กรณีของ

สถานภาพครอบครัวมีผลในการก่อให้เกิดความแตกต่างในการออมเงินในรูปแบบของการออมเงินใน

รูปแบบของเงินสด การออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ และการออมเงินในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ที่แสดงให้เหน็ว่าสถานภาพของครอบครัวที่แตกต่างกันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล

โสด สมรสแล้ว หรือเป็นหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีผลต่อการวางแผนในการออมเงินในแต่ละบุคคลที่

ไม่แตกต่างกนั 

 2. ผลจากการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมการออมเงินสัมพันธ์ต่อรูปแบบการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลจะเหน็ได้ว่า ในการออมเงินในรูปแบบเงินสด กลุ่มเป้าหมายมีเหตุผลและการวางแผน

ในการออมเงินในรูปแบบของเงินสดอย่างชัดเจน เพ่ือต้องการออมเงินส าหรับการเกษียณ ส าหรับค่า

รักษาพยาบาล เพ่ือการศึกษาบุตร และเพ่ือดูแลบิดามารดา ในส่วนการออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ จะ

พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีเหตุผลและการวางแผนในการออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ จะมีลักษณะการเกบ็

ออมเงินอยู่เป็นประจ าทุกเดือน และการออมเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ

อสงัหาริมทรัพย์ สมัพันธก์บัการมีเป้าหมายในการออมอย่างชัดเจน โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีการเกบ็ออมเงิน

ในรูปแบบดังกล่าวจะมีการออมเงินเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นการออมเงินในอกีรูปแบบหน่ึง 

 ผลจากการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมการใช้จ่าย สัมพันธ์ต่อรูปแบบการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร มีความสัมพันธ์เพ่ือที่จะน าไปใช้

กับค่าใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยว การซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าและบริการที่ไม่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน

อย่างชัดเจน ในส่วนของการออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ พบว่ามีการออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ มี

สัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายมีไว้เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน และในส่วนการออมเงินใน

รูปแบบซ้ือหุ้นทุนจะพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการออมเงินในรูปแบบซ้ือหุ้นทุนสัมพันธ์ไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย

เพ่ือใช้ในการท่องเที่ยว และส าหรับไว้น ามาใช้ในการซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าและบริการที่ไม่จ าเป็น

ในชีวิตประจ าวัน ส่วนการออมเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเป้าหมายแสดงให้เหน็ว่าการออม
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เงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการท่องเที่ยว การซ้ือสินค้า

ฟุ่มเฟือย หรือสนิค้าและบริการที่ไม่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

 ผลจากการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมเกี่ยวกับภาระหน้ีสิน สัมพันธ์ต่อรูปแบบการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคารไว้ส าหรับออมไว้

ส าหรับการใช้จ่ายแต่ถ้าหากไม่เพียงพอกม็ีความจ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากเพ่ือน ญาติมิตร หรือเงินกู้

นอกระบบ มาเพ่ือเกบ็เข้าเงินฝากธนาคารเพ่ือน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในส่วนการออมเงินในรูปแบบ

หุ้นสหกรณ์ ของกลุ่มเป้าหมายแสดงให้เหน็กลุ่มเป้าหมายมีความจ าเป็นที่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกด

เงินสดอยู่บ่อยๆ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายแทนการออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ ในส่วนการออมเงินใน

รูปแบบหุ้นทุนของกลุ่มเป้าหมายจะพบว่าเมื่อมีการการออมเงินในรูปแบบหุ้นทุน อาจจะต้องมีการกู้ยืมเงิน

จากเพ่ือน ญาติมิตร หรือเงินกู้นอกระบบมาเป็นผลกระทบเกี่ยวข้องกบัการออมในรูปแบบดังกล่าว ในส่วน

การออมเงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เหน็ว่าการมีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน

จากเพ่ือน ญาติมิตร หรือเงินกู้นอกระบบ เพ่ือน ามาใช้การออมเงินในรูปแบบของอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผลจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการลงทุนในด้านต่างๆ สัมพันธ์ต่อรูปแบบการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลในด้านการออมเงินในรูปแบบเงินสด แสดงให้เหน็ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่

สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีผลต่อสัมพันธ์ในการที่กลุ่มเป้าหมายสนใจมากกว่าการออมเงินในรูปแบบ

เงินสด ในส่วนการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคารแสดงว่าให้เหน็ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการลงทุน เช่น เงิน

ฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทองค า กองทุน หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ฯลฯ มีผล

สัมพันธ์ต่อการออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคารอันเป็นการแสดงให้เหน็ถึงทางเลือกในการลงทุนของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ได้เพ่ิมมากข้ึน ในส่วนการออมเงินในรูปแบบ

หุ้นสหกรณ์ แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจการลงทุน เช่น เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทองค า 

กองทุน หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสนิ ฯลฯ ซ่ึงจะมีผลสัมพันธ์ในการตัดสนิใจต่อการ

ออมเงินในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ ในส่วนการออมเงินในรูปแบบกองทุนรวม แสดงว่าให้เหน็ว่ากลุ่มเป้าหมาย

สามารถในการยอมรับความเสี่ยงขาดทุนจากการลงทุนได้ สัมพันธ์ต่อการออมเงินในรูปแบบกองทุนรวม

ในส่วนของการยอมรับความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนได้ ในส่วนการออมเงินในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล 

สลากออมสินแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายมีการลงทุน สัมพันธ์ต่อการออมเงินในรูปแบบของเงินฝาก 

อสงัหาริมทรัพย์ ทองค า กองทุน หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสนิ ฯลฯ ในส่วนการออม

เงินในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายในความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและการ

ขาดทุนจากการลงทุนได้ ต่อการออมเงินในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี 

 ผลจากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับเร่ืองภาษี สัมพันธ์ต่อรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลในด้านการออมเงินในรูปแบบกองทุนรวม แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากการ

ลดหย่อนภาษีในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สมัพันธต่์อการออมเงินในรูปแบบกองทุนรวม ในส่วน

การออมเงินในรูปแบบหุ้นทุน แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีในการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สัมพันธ์ต่อการออมเงินในรูปแบบหุ้นทุน  ในส่วนของการออมเงินใน
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รูปแบบหุ้นกู้ แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีในการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล สมัพันธต่์อการออมเงินในรูปแบบหุ้นกู้ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

  จากการศึกษาในคร้ังน้ีผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารองค์กรควรสนับสนุนวิธีการส่งเสริม

ให้พนักงานราชการมีการเกบ็ออมเงินจากการหักเงินเดือนและน าเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในรูปสวัสดิการแก่พนักงานราชการการผู้กู้ยืมเงินและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานราชการ

ผู้ออมเงิน เป็นต้น และในส่วนของการศึกษาคร้ังต่อไปกค็วรเปล่ียนวิธีการเป็นการศึกษากับพนักงาน

ราชการในสงักดัหน่วยงานอื่นเพ่ือเป็นการศึกษาขยายผลให้เกิดความหลากหลายในสังคมพนักงานราชการ

ในหลากหลายมิติ รวมถึงเพ่ิมตัวแปรอื่นๆเข้าไป เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

เป็นตัวแปรกลางหรือตัวแปรควบคุม เช่น เพศ, อายุ จากตัวแปรลักษณะบุคคลกน่็าจะท าให้เกดิประโยชน์

ต่อการศึกษาและการวิเคราะห์ในคร้ังต่อไป 
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