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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบนัมีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเงินทั้งเงินเดือน การลงทุน ค่าใช้จ่าย หน้ีสิน ทั้งน้ีการมีเงินส ารองเก็บไวใ้น
อนาคตหรือสามารถจบัจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน มีความสุขเพื่อให้ป้ันปลายชีวิตมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพชีวิตท่ีดีในยามเกษียณอายุออกจากงานจะไดมี้เงินใชใ้นยามฉุกเฉินและสามารถมีเงิน
ทุนการศึกษาให้ลูกหลานได้ใช้ การจะบรรลุเป้าหมายเอาชนะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ เช่น             
ภาวะโรคระบาด มลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเมือง ภาวะทางสังคม ภาษี
ท่ีเรียกเก็บต่างๆ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดจากหลายปัจจยัท่ีเกิดขึ้นไดแ้ละอาจจะรวมถึงความตอ้งการใช้
เงินเพื่อความสุข ค่านิยม หรือเป้าหมายท่ีต่างออกไปในแต่ละคน อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่คิดแค่
ว่าการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้ฐานะร ่ ารวยขึ้น มีความมัน่คงมัน่ใจมากเกินไป คิดว่าตนเองมี
ฐานะท่ีดีมัน่คงอยูแ่ลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งวางแผนทางการเงินและคิดวา่การวางแผนทางการเงินไม่ส าคญั
ในชีวิต ท าให้เกิดความประมาทอนัจะส่งผลกระทบต่อฐานะความมัง่คงท่ีลดลง และอีกหลายคนท่ี
มองว่าเร่ืองการวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก เม่ือเจออุปสรรคก็ตั้งตวัไม่ทนัก็จะมีปัญหา
ตามมาอีกมากมาย การมีความรู้ทางด้านการเงินเบ้ืองตน้ท าให้สามารถเตรียมการ วางแผนเร่ือง
การเงินในการด าเนินชีวิตไดร้าบร่ืน ลดโอกาสในการมีปัญหาเร่ืองการเงินในอนาคต การมีความรู้
เร่ืองการเงินกลายเป็นส่ิงจ าเป็นในยุคปัจจุบนัเพราะชีวิตกบัเงินนั้นตอ้งเดินเคียงคู่กนัอยู่ตลอดเวลา
หรือพูดง่ายๆ ว่าเงินเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตราบร่ืนตามตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการใช้ในชีวิตประจ าวนั เป้าหมายการเงินในอนาคตทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ถา้
วางแผนยิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็จะท าให้ถึงจุดเป้าหมายท่ีก าหนดไดเ้ร็วมากขึ้นดงันั้นการวางแผนจึงเป็น
คู่มือหรือเหมือนแผนท่ีท่ีจะช่วยน าทางให้บุคคลไปสู่จุดหมายไดอ้ย่างไม่หลงทาง  (ธนาคารไทย
พาณิชย,์ 2564) 
 การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคนท่ีใช้วางแผนในอนาคตข้างหน้า 
เน่ืองจากชีวิตมีความไม่แน่นอนคาดคะเนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางท่ีจะไปสู่
เป้าหมาย อาจจะพบเจออุปสรรคมากมายท่ีขดัขวางทั้งเร่ืองอาย ุสุขภาพ เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั  
เศรษฐกิจหรือพฤติกรรมก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้การวางแผนทางการเงินแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ผูว้ิจยั
ตั้งใจศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีมี
ผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน เพื่อประโยชน์ตวัเองท่ีสามารถกระตุน้ความตระหนักรู้ ถึง
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ความส าคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนการเงินท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมหรือสามารถวางแผนการเงินท่ีปรับเปล่ียนให้เขา้กบัการด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคล
ได ้เพื่อให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินในการด าเนินชีวิตให้มีฐานะทาง
การเงินให้มีความมั่นคงและสามารถใช้ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จให้มีความสุข อันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม ประการสุดทา้ยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
การเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการวางแผนการเงินในคนวยัท างาน  
(ธนาคารกรุงไทย, 2562) 
 การวางแผนทางการเงินทางการออม โดยผลจากการส ารวจการวางแผนทางการเงินในเร่ือง
การออมแบบครบวงจร เพื่อกา้วสู้วยัเกษียณอย่างมัน่ใจ พ.ศ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564) 
ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัวเรือนไทยในเร่ืองสถานการณ์หน้ีสินท่ี
เกิดขึ้นกลุ่มวยัเร่ิมท างาน (เกิดหลงัปี 2540) มีแนวโนม้ออมเงินน้อยลงสะทอ้นจากสัดส่วนร้อยละ 
44 เท่านั้นท่ีมีเงินออม ขณะท่ีสัดส่วนคนมีเงินออมทั้งหมดต่อประชากรไทยอยู่ท่ีร้อยละ 77 พบว่า
คนไทยมีหน้ีเร็ว เป็นหน้ีจนเกษียณ และคนอายนุอ้ยมีหน้ีเสียสูง (ภาพท่ี 1.1) จึงเห็นไดช้ดัวา่ ปัญหา
ทางการเงินของคนไทยมีความเช่ือมโยงกนัและ มีจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัอยู่ท่ีการออมและการวางแผน
ทางการเงิน เพราะนอกจากการออมจะช่วยในยามฉุกเฉิน ขาดรายไดแ้ละยามเกษียณ การออมยงั
ช่วยตดัวงจรหน้ี (ไม่เป็นหน้ีเร็ว หน้ีสูง หน้ีนาน) ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การวางแผนทางการเงินท่ีดี
ยงัมีความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน ดงันั้น หากคนไทยหันมาใส่ใจให้ความส าคญั และ
เร่ิมวางแผนการออมตั้งแต่ตน้ปัญหาทางการเงินก็จะไม่เกิดขึ้น  
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ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564) 

ภาพท่ี 1.1 หน้ีครัวเรือนไทยท่ีเกิดขึ้น (2563) 
 

 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินและการออมเงินของคนยุคใหม่ เป็นกลุ่มท่ีเข้าถึง
เทคโนโลยีและมีก าลงัซ้ือมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ดว้ยสาเหตุท่ีภาระทางการเงินยงัไม่สูง รวมถึงเป็น
กลุ่มคนท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ท างานและก าลงัสร้างเน้ือสร้างตวั จากปัญหาท่ีถูกพบมากท่ีสุดในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ คือ ‘พฤติกรรมการใชเ้งิน’ ท่ีมีแนวโนม้การใชเ้งินเพื่อตอบโจทยก์บัความตอ้งการ ณ ปัจจุบนั
ของตวัเองแบบทนัที ไม่ว่าจะเร่ืองการท่องเท่ียว การซ้ือสินคา้ การใช้จ่ายดา้นความสวยความงาม
ต่าง ๆ เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้กบัตวัเองหลงัจากท างานมาอย่างหนกัตลอด
สัปดาห์นอกจากน้ีปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ก็ยงัคอยสนบัสนุนให้มีการใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การเจริญเติบโตของส่ือออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการใช้จ่ายก็ถูกพฒันา
มาอย่างต่อเน่ืองในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการเติบโตของ E-Commerce Platform และระบบ 
Digital Payment ท่ีช่วยท าให้การสั่งซ้ือสินคา้พร้อมจ่ายเงินและรอของมาส่งท่ีหน้าบา้นได้ภายใน
เวลาไม่นานคนรุ่นใหม่ ท่ีเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเคยชินกับความสะดวกสบายในการ
จบัจ่ายใชส้อย จึงเป็นเร่ืองปกติท่ีจะมีแนวโน้มการใชจ่้ายท่ีสูงกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ และดว้ยพฤติกรรม
เหล่าน้ีท าใหค้นยคุ HENRY ยอ่มาจาก “High Earner Nor Rich Yet” เป็นนิยามท่ีใช่เรียกกลุ่ม คนรุ่น
ใหม่ ท่ีมีรายไดสู้ง แต่เก็บเงินไม่อยู่ และเม่ือเก็บเงินไม่ไดก้็ยากจะท่ีสร้างความมัง่คัง่ได ้ท าให้การ
บริหารจดัการเงินจึงเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่น้ีควรใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงั
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มองหาวิธีการบริหารจดัการเงินอย่างเป็นระบบ จริง ๆ แลว้เทคโนโลยีเองก็สามารถช่วยท าให้เรา
ออมเงินไดดี้ มีวินัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดว้ยเช่นกัน ลองนึกยอ้นเวลากลบัไปเม่ือก่อน 
เวลาท่ีเราอยากออมเงินก็ตอ้งเสียเวลาไปธนาคาร เขา้ไปท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านหนา้สาขา นอกจาก
จะเสียเวลาเดินทางแลว้ยงัเสียเวลาในการเขา้คิวท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยเลยทีเดียว แต่เด๋ียวน้ีบอกไดเ้ลยว่า
ธุรกรรมแทบจะทุกอย่างสามารถท าครบ จบให้ทีเดียวไดบ้นคอมพิวเตอร์หรือมือถือเคร่ืองเดียวได้
เลย ส่วนการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ท างานนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั การใชเ้งินเพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท์ั้งการท่องเท่ียว ความบนัเทิง การซ้ือสินคา้
และใช้จ่ายด้านความสวยความงาม แต่เป็นการใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขหลังจากท างานหาเงิน 
(ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2564) 
 พฤติกรรมการออมเงินมีการเปล่ียนไป เพราะมีรายไดจ้ากการท างาน หรือ เงินเดือนท่ีสูง
และมัน่คงในหน้าท่ีการงานก็อาจจะท าให้พฤติกรรมการใช้เงินเปล่ียนแปลไปจะสร้างความไม่
มัน่คงทางการเงินและสร้างความเดือดร้อนทางการเงินไดใ้นอนาคตและปัจจุบนัการออมเงินนั้นจะ
ส่งผลดีมากมายใหก้บัคุณ และคนในครอบครัว พฤติกรรมท่ีควรเปล่ียนเพื่อใหชี้วิตไปสู่เป้าหมายได้
รวดเร็ว ไดแ้ก่ การใชเ้งินเกินฐานะท่ีเป็นอยู ่ควรประหยดัไม่ควรซ้ือหรือท าอะไรไม่จ าเป็น การเล่น
พนันและเส่ียงโชค จะมีความเส่ียงสูงท่ีผลออกมาจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้การกูย้ืม จะมี
อตัราดอกเบ้ียตามมาจากการกูย้ืม ไม่จ่ายก็จะสร้างดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น การไม่แผนการเงิน จะส่งผลให้
ใชเ้งินฟุ่ มเฟือยโดยไม่รู้จุดมุ่งหมายของชีวิต ไม่รู้การเก็บเงินหรือการไม่ออมเงินก็จะส่งผลเสีย ถึง 4 
ภาวะเส่ียงท่ีระวงัและตอ้งเผชิญกบัการไม่มีเงินออม และไม่สามารถออมเงินไดเ้ลยถา้ไม่ปรับเปล่ียน
การใชจ่้ายให้ประหยดัมากขึ้น ทั้งสองอย่างน้ีคือ การประหยดัเงิน และการออมเงินจึงเป็นของคู่กนั 
ถา้ไม่ประหยดัเงินก็จะไม่มีเงินเหลือให้ออมเงินนั่นเอง การมีแรงกระตุน้และเห็นความส าคญัของ
การออมเงินมากยิ่งขึ้น ก็มาดูความเส่ียงท่ีตอ้งเจอกนัถา้ไม่มีเงินออมติดตวัเลย ไม่มีเงินเก็บจะเกิด
อะไรขึ้นไดบ้า้ง และจะมีภาวะเส่ียงทางการเงินท่ีจะส่งผลในระยะยาวในอนาคต เช่น ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ไม่มีเงินส ารองยามเจ็บป่วย มีการคา้งช าระหน้ีและเร่ิมมีหน้ีสิน ไม่มีเงินก่อร่าง
สร้างตวัและเงินต่อยอดส าหรับอนาคต  รวมถึงเงินเก็บในวยัเกษียณอายุ  (ธนาคารไทยพาณิชย์, 
2564) 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบปัญหาและอุปสรรค ท าใหผู้ว้ิจยัเลง็เห็นถึงการวางแผน
ทางการเงินเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งมีการเตรียมตวัตั้งแต่เด็กไปจนถึงวยัท างาน และจะตอ้งมีการปรับตวั
ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพราะมีปัจจยัหลากหลายดา้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการขึ้น – ลง 
และความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ น จะต้องรับมือกับการเปล่ียนแปลงนั้ นให้ได้ ถ้ามีการวางแผนท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้เป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ดงันั้นผูวิ้จยัไดศึ้กษาถึง
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  เพื่อหาแนวทางในการวางแผนทาง
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
       2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากาส ารวจตามขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
         1. ขอบเขตเน้ือหาท่ีท าการวิจยั   
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้มุ่งท าการศึกษาถึง การวางแผนการเงินและกระบวนการ
วางแผนการเงินทุกๆ ด้านท่ีมีเก่ียวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม ท่ีมีผลต่อกิจกรรมและเป้าหมาย
ทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่น ภาวะโรคระบาด มลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะ
ทางการเมือง ภาวะทางสังคม ไดแ้ก่ การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกนัภยั การวางแผนภาษี 
และการวางแผนเพื่อการลงทุน เป็นตน้และตอ้งมีวินัยในการออมรวมถึงแผนการลงทุนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  
  2. ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
  2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
               ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มคน
วยัท างานท่ีมีอายตุั้งแต่ 20- 55 ปี เพราะกลุ่มคนท่ีอาย ุ20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มคนท่ีก าลงัจะจบการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี และก าลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทหรือเร่ิมท างาน จึงตอ้งมีการวางแผนทาง
การเงิน ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้เข้าการด าเนินชีวิตและจะต้องริเร่ิมการ
วางแผนในอนาคตต่อไปจนถึงวยัเกษียณเป็นกลุ่มคนวยัท างาน อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐมอายุ
ตั้งแต่ 20 - 55 ปี จ านวน 30 คน สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงผูท่ี้ให้ขอ้มูลในการ
สัมภาษณ์นั้นได้ตรงตามขอบเขตท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดไว ้เหตุผลท่ีใช้กลุ่มคนวยัท างาน อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครปฐม เพราะสถานการณ์ปัจจุบนัมีการก าหนดระยะห่างในการพูดคุยหรือพบเจอ ท าให้
นกัศึกษาไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ตามสถานท่ีต่างๆได ้แต่นกัศึกษาเลือกใชส้ถานท่ีรอบองค์
พระปฐมเจดีย ์ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนวยัท างานอยู่จ  านวนมากท่ี
สามารถสัมภาษณ์ และนักศึกษาก็ได้มีการโทรสัมภาษณ์กับคนรู้จกั เพื่อนและเพื่อนบา้นท าให้
นกัศึกษาไดส้ัมภาษณ์ครบตามจ านวน  
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                2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
                        กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในกลุ่มคนวยั
ท างานโดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยัโดยใชร้ะเบียบ
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ลกัษะณะการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เก็บ
ขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ โดยศึกษาจากกลุ่มคนวยัท างาน   
 3. ขอบเขตการวิจยัดา้นระยะเวลา 
  การวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ”  
ผูวิ้จัยได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บเอกสาร 1 เดือน ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 1 – 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 4. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาขอ้มูลคือ คนกลุ่มวยั
ท างานท่ีมีอายุตั้ งแต่ 20- 55 ปี ท่ีอาศัยในอ าเภอเมือง  จังหวดันครปฐม เพราะอ าเภอเมืองเป็น
ศูนยก์ลางท่ีรวบรวมความเจริญ ความสะดวกสบายเอาไว ้ทั้งศูนยร์าชการ ห้างสรรพสินคา้ ตลาด 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีนักศึกษาต้องการมีอยู่ครบ และอีกประเด็นจาก
สถานการณ์ปัจจุบนัมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงไม่สะดวกในการเดินทาง 
  5. ขอบเขตด้านการกระจายเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก          
(In-depth Interview) ของกลุ่มคนวยัท างานท่ีอาศยัในอ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม จะจดัเก็บโดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์จากการเดินสัมภาษณ์รอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์ห้างสรรพสินคา้ คน
รู้จกั และการอา้งอิงจากคนรู้จกั ท าการนดัหมายทางโทรศพัท ์หรือสัมภาษณ์ส่วนตวัทางโทรศพัท ์ 
1.4 ค าถามการวิจัย 
 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานมีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร 
 2. พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานอยา่งไร 
 3. ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานอยา่งไร 
 4. ปัญหาท่ีพบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานมีอะไรบา้ง 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กลุ่มคนวยัท างาน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 20- 55 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีก าลงัจะจบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จึงตอ้งมีการวางแผนทางการเงิน ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลใหเ้ขา้การด าเนินชีวิตและจะตอ้งริเร่ิมการวางแผนในอนาคตต่อไป จนถึงวยัเกษียณ 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ดงัน้ี 
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  2.1 ดา้นการให้ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงิน หมายถึง การเตรียมความ
พร้อมและน าชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
  2.2 ด้านความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน หมายถึง การเรียนรู้จากแหล่งรู้
ต่างๆและน ามาปรับใช้ให้เขา้การด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากห้องเรียนหรือเว็บไซต์ต่างๆท่ี
สอนการวางแผนทางการเงินท่ีถูกวิธี 
  2.3 ดา้นรายไดท่ี้มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการ
หรือองค์กรได้รับจาการขายสินคา้หรือบริการท่ีเกิดจากการด าเนินงานในรูปแบบเงิน เพื่อน ามา
ด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวนั 
  2.4 ดา้นภาระค่าใชจ่้ายมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน หมายถึง ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมี
ความส าคญัต่อการการด าเนินชีวิต และส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในอนาคต เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ 
ค่าบา้น ค่ารถ เป็นตน้มีผลต่อรายไดท่ี้ไม่พอต่อภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น  
  2.5 ด้านความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หมายถึง ผลกระทบท่ีคาดการณ์
ไม่ไดท้ั้งภาวะโรคระบาด มลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเมือง ภาวะทาง
สังคม ภาษีท่ีเรียกเก็บต่างๆ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และอ่ืนๆมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  ไดแ้ก่ 
การไม่มีงานท า / รายไดล้ดลง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โรคระบาด ภยัทางธรรมชาติ และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้ดา้นสุขภาพ เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เป็นตน้ 
  2.6 ดา้นวตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน หมายถึง เป้าหมายท่ีตอ้งการ
วางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ ทุนการศึกษาของบุตรหลาน เงินส าหรับเกษียณอายุ เงินเก็บยามฉุกเฉิน 
ใชใ้นการลงทุนส าหรับธุรกิจใหม่ ความมัน่คงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นตน้ 
  2.7 เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน หมายถึง การ
คาดการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต น ามาก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ระยะเวลา
ในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน เช่น เป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) ท่ีใชใ้นการฝากเงินกบั
ธนาคารในรูปแบบบญัชีออมทรัพย ์เป้าหมายระยะปานกลาง (3 – 7 ปี) ท่ีใชใ้นการซ้ือกองทุนรวม 
พนัธบตัรและหุ้น และเป้าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) ท่ีใชใ้นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์เส่ียง
มากขึ้น 
 3. ดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน หมายถึง การแสดงออก
ทางร่างกาย ความคิด หรือความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า ต่อการวางแผนทางการเงิน ดงัน้ี 
  3.1 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน 
หมายถึง แหล่งท่ีให้ค  าแนะน าช้ีแนวทางทางการเงิน ถึงผลตอบแทนและรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
วางแผนด้วยตนเอง เช่นการตดัสินใจในการลงทุนหรือการวางแผนในรูปแบบต่างๆด้วยตนเอง 
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วางแผนด้วยการปรึกษาครอบครัว เช่น การวางแผนในรูปแบบต่างๆและการตัดสินใจด้วยการ
ปรึกษา พ่อ แม่ ญาติ สามีภรรยา บุตร เป็นต้น และวางแผนผ่านบริษทัท่ีให้บริการด้านการให้
ค  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง เช่น ธนาคาร ประกนัภยั ประกนัชีวิตหรือประกนัต่างๆ ท่ีค่อย
ใหค้  าแนะน าและช่วยวางแผนทางการเงินใหโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
  3.2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจในการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ ตนเอง เพื่อน บุตร ครอบครัว (บิดา/มารดา) คู่สมรส 
เป็นตน้ 
  3.3 ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีน าเสนอ
รูปแบบการวางแผนทางการเงินให ้เช่น หนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร แอปพลิเคชนัธนาคาร แอปพลิเคชนั
การวางแผนทางการเงินในโทรศพัท ์ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์/Internet โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา 
 4. ปัญหาท่ีพบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน หมายถึง อุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่
ไปถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีวางไวห้รือไปถึงด้วยความยากล าบาก รวมถึงปัญหาการใช้เงินใน
ชีวิตประจ าวนั เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินสดในการหมุนเวียนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีหลกัในการด าเนินชีวิต จึงควรประเมินสถานการณ์และสถานะทางการเงินของตน ก่อน
การวางแผนท่ีจะท าให้การวางแผนทางการเงินส าเร็จและบริหารการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การแบ่งสัดส่วน การควบคุมการใชเ้งินไดอ้ยา่งชดัเจน 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหรู้้ถึงปัญหาของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน วา่กลุ่ม
คนวยัท างาน ตอ้งการและจุดประสงค์ต่อความต้องการของคนวยัท างาน  รวมถึงบุคคลทั่วไปก็
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวางแผนทางการเงินของคนวยัท างาน ไปปรับใชใ้นการวางแผนทาง
การเงินของตนเอง 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน และ
พฤติกรรม ว่ากลุ่มคนวยัท างาน ตอ้งการและจุดประสงคต์่อความตอ้งการของคนวยัท างาน  รวมถึง
บุคคลทัว่ไปก็สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวางแผนทางการเงินของคนวยัท างาน ไปปรับใชใ้นการ
วางแผนทางการเงินของตนเอง



 

 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน” ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
2.1.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงิน 
2.1.2 ความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน 
2.1.3 วตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน 
2.1.4 เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
2.1.5 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน 
2.1.6 ขอบเขตการวางแผนทางการเงิน 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการวางแผนทางการเงิน 
  2.2.1 ความหมายพฤติกรรมของช่วงอายคุนวยัท างาน 
  2.2.2 ทฤษฎีการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning Theory) 
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3.1 งานวิจยัในประเทศ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
2.1.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงิน 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (นิพพิชณน์ โกวิทวณิชกา
นนท,์ 2558) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหารจดัการเงินหรือรายไดท่ี้ไดม้า และวางแผนใชเ้งินนั้นให้
ตรงตาม จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท์างการเงินท่ีไดว้างอยา่งมีประสิทธิภาพชดัเจน การวางแผน
ทางการเงินประกอบดว้ย การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม 
การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี  การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการ
วางแผนมรดก ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน การลงทุนส่วนบุคคล เน่ืองจากสภาพ
สังคมในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสังคมในอดีตท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใชชี้วิตแบบ  ครอบครัว
ใหญ่ท่ีทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันแต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละ
ครอบครัวเร่ิมมี ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดนอ้ยลงตามล าดบั ดงันั้นการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง จึงมีความส าคญัเพิ่มมากขึ้นดว้ย
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 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล อีกความหมายหน่ึงได้กล่าวโดย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (กฤษฎา เสกตระกูล , 2555) ได้ให้ความหมายของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
(Personal Financial Planning) คือ การท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินชีวิต (Life Goals) ของ
บุคคลโดยผ่านการบริหารและการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงถูกออกแบบมาส าหรับแต่ละบุคคล ซ่ึง
เก่ียวขอ้งตั้งแต่การวางแผนขอ้มูลทางการเงินของบุคคล ก าหนดวตัถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะ
การเงินในปัจจุบนั ก าหนดกลยทุธ์และแผนทางการเงินเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวในอนาคต 
อาจสรุปไดว้า่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลช่วยเช่ือมช่องว่างทางดา้นการเงินระหวา่ง “อยู ่ณ ท่ีใด
ในปัจจุบนั” กบั “ตอ้งการไปท่ีใดในอนาคต” ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัเฉพาะของแต่ละบุคคลว่าการ
ด ารงชีวิตให้มีความสุขในระยะยาวนั้น ควรมีแผนทางการเงินท่ีดี ซ่ึงจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ เพราะตอ้งยอมรับวา่ มิติของการมองชีวิต มีมิติทางดา้นการเงินอยูด่ว้ย เช่น ถา้เป้าหมายของ
ชีวิตคือตอ้งการเกษียณ และมีเงินใชด้ ารงชีพหลงัเกษียณอย่างท่ีไม่ท าให้มาตรฐานของตนเองลดลง
ไปมากนกั ในมิติทางการเงินก็ตอ้งตอบว่าตามมาตรฐานนั้นคือ ตอ้งใชเ้งินเดือนเดือนละเท่าใด เป็น
ตน้ หรือถา้เป้าหมายของชีวิตในอีก 5 ปีขา้งหนา้ตอ้งการไปท่องเท่ียวยุโรปกบัครอบครัว ในมิติทาง
การเงินก็ตอ้งตอบว่าเราจะตอ้งเก็บเงินให้ไดเ้ท่าใดจึงจะมีพอท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี เพื่อไม่ให้ชีวิตมี
ความล าบากซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในชีวิตอย่างหน่ึง การ ท่ีสามารถบรรลุทั้ งเป้าหมายหลกัและ
เป้าหมายรองของชีวิตดว้ยแผนทางการเงินแบบน้ี จะท าให้การด ารงชีวิตเป็นไปแบบมีทิศทาง เกิด
ความมัน่คงในชีวิตทั้งในดา้นการเงินและครอบครัวในท่ีสุด  
2.1.2 ความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน 
 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์(Nuwee Luxsanakulton ,2560) ใหก้ารวางแผน
ทางการเงิน มีความส าคญัต่อคนทุกช่วงอายุ และวตัถุประสงค์ทางการเงินท่ีเคยตั้งไว ้ก็สามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้พื่อให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยสามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้งลกัษณะและความส าคญั 
เช่น การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ควรถูกพิจารณาตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้มาท างานในอาชีพ แต่จะอยู่ใน
ลกัษณะการสะสมเงินออมและลงทุนไป จนเม่ือใกลเ้กษียณ การวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ
และการวางแผนมรดก (Retirement and Estate Planning) จะเร่ิมมีความส าคญัมากขึ้น การวางแผน
ส าหรับแต่ละบุคคลก็อาจจะต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆกัน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  การวางแผนทาง
การเงิน (Financial Planning) มีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับทุกๆคน ซ่ึงสามารถสรุปการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลมีความส าคญั  ดงัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองมือควบคุมการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคล เพราะความตอ้งการบริโภคสินคา้และ
บริการมีมากมายไม่จ ากดั หากปราศจากการควบคุมท่ีดีก็จะมีภาระหน้ีสินมากมายจนขาดอิสรภาพ
ทางการเงินในท่ีสุด
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 2. เกิดการประหยดัค่าใชจ่้ายก่อให้เกิดการเงินออม การวางแผนทางการเงินจะท าให้บุคคล
ทราบว่าตนมีรายการจ่ายท่ีเกิดขึ้น ว่าเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็นหรือฟุ่ มเฟือยได้ท าให้บุคคลสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นได ้ท าใหมี้เงินออมเก็บไวใ้ชอ้นาคต 
 3. เป็นเคร่ืองมือป้องกนัปัญหาหน้ีสิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะท าให้บุคคลใช้
จ่ายเงินอยา่งรอบคอมมีการใชจ่้ายเงินตามฐานะรายไดข้องตนไม่ต้องมีภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการใช้
จ่ายเกินตวั 
 4. เป็นเคร่ืองมือสร้างความมัง่คัง่และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงและความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง เกิดจากการท่ีบุคคลมีรายไดสู้งกว่ารายจ่าย เพื่อให้มี
เงินออมมากพอท่ีจะเป็นหลกัประกันของครอบครัวว่ามีความมัน่คงท่ีย ัง่ยืนอนัยาวนานตลอดไป 
เช่น การมีบา้นและท่ีดิน มีหุน้ในบริษทั มีกิจการท่ีเป็นแหล่งรายไดท่ี้มัน่คง เป็นตน้ 
 5. ช่วยท าให้สามารถประเมินฐานะทางการเงินของตนเองถูกตอ้งตามความเป็นจริง  การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลจะท าให้บุคคลทราบว่ามีรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเท่าใดท าให้
บุคคล 
2.1.3 วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน 
 การตั้งเป้าหมายท่ีตอ้งในการวางแผนทางการเงิน ในส่ิงท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ ทุนการศึกษาของ
บุตรหลาน เงินส าหรับเกษียณอาย ุเงินเก็บยามฉุกเฉิน ใชใ้นการลงทุนส าหรับธุรกิจใหม่ ความมัน่คง
ทางการเงิน และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นตน้ 
 การวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ธนาคาร ซีไอเอ็บบี ไทย (ดุษณี เกลียวปฎินนท์, 2559) ไดก้ล่าวถึงดา้นการศึกษา นอกเหนือไปจาก
การเลือกสถานศึกษา การก าหนดเส้นทางการเรียนแลว้ การวางแผนดา้นการเงินเพื่อการศึกษา ก็ถือ
ไดว้า่เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีก าหนดตอ้งจ่ายทุก
ปีมีการส ารวจจาก Master Card Survey Consumer Purchasing พบว่า คนไทยร้อยละ 95 มีการออม
เงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลานเรียบร้อยแลว้ และมากกว่าคร่ึงหน่ึงของพ่อแม่ชาวไทยมีค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาของบุตรถึงประมาณร้อยละ 11-30 ของรายได้ครัวเรือน และเกือบ 9 ใน 10 ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยส่งลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกหลกัสูตร เพื่อเป็นการลงทุนส าหรับอนาคตของเด็ก 
และส่วนมากจะเรียนภาษาต่างประเทศ ดนตรี ร้องเพลง และกีฬา หลงัจากเราก าหนด สถานศึกษา 
การก าหนดเส้นทางการเรียน ซ่ึงท าให้ไดง้บประมาณท่ีตอ้งเตรียมไวแ้ลว้ การวางแผนดา้นการเงิน
เพื่อการศึกษาบุตรนั้นก็มีเคลด็ลบั คือ 
  1. เร่ิมก่อนสบายกว่า โดยพิจารณารายได้ครอบครัว ค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากผูใ้หญ่ เช่น คุณปู่  คุณย่า เพื่อให้ทราบว่าเราตอ้งออมเงิน และมีความสามารถในการ
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ออมเงินเท่าไหร่ จึงจะพอกบัค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ทั้งน้ี ควรเร่ิมคิดวางแผนเพื่อ
การศึกษาบุตร ตั้งแต่ตอนวางแผนท่ีจะมีบุตรเลย ถา้มีบุตรแลว้ตอนน้ียงัไม่ไดว้างแผน ก็ไม่เป็นไร 
แต่เหน่ือยกวา่คนท่ีเร่ิมเร็วกวา่เท่านั้น 
 2. เลือกสถาบนัการศึกษาให้เหมาะสม  กับสถานะทางการเงิน และความสามารถในการ
ออมของเรา ซ่ึงรวมถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ใกลบ้า้น ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อ
จะไดเ้ตรียมจดัเงินใหพ้อ 
 3. จ านวนเงินท่ีตอ้งใชจ้ริงตอ้งพิจารณาอตัราการขึ้นค่าเล่าเรียนประกอบและนอกเหนือจาก
ค่าเล่าเรียน ยงัตอ้งรวมค่าท่ีพกั ค่าหนงัสือ ค่าเรียนพิเศษ และอ่ืนๆ เขา้มาดว้ย คือ ตอ้งบวกเพิ่มจาก
ค่าเทอมท่ีเราหามาจากโรงเรียนเป้าหมาย อีกอยา่งนอ้ยร้อยละ 30-50  
 4. การวางแผนออม และลงทุน หลงัจากรู้จ านวนเงินแลว้ ก็ถึงขั้นตอนการออมและลงทุน
เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้ระยะเวลาท่ีตอ้งการใช้
เงิน และการวางแผนส ารองด้วย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต้องมีการเบิกถอนตลอดทาง
ในช่วงตน้งวดของทุกปี การวางแผนการลงทุนจึงควรแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาท่ี
ตอ้งการใช้เงินยิ่งระยะเวลาใกลก้็ต้องลงทุนในพอร์ตท่ีมีความเส่ียงน้อย เช่น เงินฝากพนัธบัตร
รัฐบาล หุน้กูภ้าคเอกชน ซ่ึงอาจคาดหวงัผลตอบแทนสุทธิในระดบัร้อยละ 2-4 ต่อปี ถา้เป็นแผนการ
ศึกษาบุตรท่ีมีระยะเวลาลงทุนพอสมควร เช่น 3-5 ปี ก็เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงสูงขึ้ นในพอร์ต เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนหุ้น หุ้นรายตัว ซ่ึงอาจคาดหวัง
ผลตอบแทนในระดบัร้อยละ 4-8 ต่อปี และถา้เป็นแผนการศึกษาบุตรท่ีมีระยะเวลาลงทุนนาน เช่น 5 
ปีขึ้นไป ก็เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงขึ้นได ้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนคาดหวงั
ไปในระดบัร้อยละ 8 ขึ้นไป 
 5. เตรียมแผนส ารอง กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวงัหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ท า
ประกันชีวิตควบคู่ไปด้วยแต่อาจไม่ต้องท าทั้ งจ านวน เช่น ถ้าต้องการเตรียมเงิน 18 ล้านเพื่อ
การศึกษาบุตร เพราะปัจจุบนัมีผลิตภณัฑก์ารเงินหลายอยา่งท่ีใหค้วามคุม้ครองชีวิตฟรี เช่น เงินฝาก
แถมประกัน หรือ ATM พ่วงประกันชีวิต รวมถึงประกันชีวิตท่ีนายจ้างมกัมีให้การกู้เงินหรือหา
ทุนการศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกของแผนส ารองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้าย หากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา หรือขอทุนการศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 
 การออมเงิน นักวางแผนการเงินอิสระ (ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล , 2563) ไดก้ล่าวถึงเงินออม
ฉุกเฉิน คือ การป้องกนัปัญหาทางการเงินเพราะเงินกอ้นน้ีจะช่วยรองรับการใช้ชีวิตในช่วงท่ีขาด
รายได ้หรือมีค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นอยา่งท่ีไม่ทนัคาดคิด ส่วนผูท่ี้ไม่มีเงินส ารอง เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินมกัหา
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ทางออกดว้ยการไปกูห้น้ียืมสิน หรืออาจท าให้แผนการเงินดา้นอ่ืนๆ ไดรั้บผลกระทบ เช่น แผนการ
เกษียณตอ้งสะดุดลง เพราะตอ้งน าเงินออกมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายส ารองในปัจจุบนัแทนนักวางแผน
การเงินส่วนใหญ่แนะน าว่า เงินออมฉุกเฉินควรมีอย่างนอ้ย 3 – 6 เท่าของค่าใชจ่้ายต่อเดือน บางคน
อาจมีมากกวา่หรือนอ้ยกว่าก็ได ้แต่ตอ้งไม่ลืมว่าการมีเงินส ารองไวม้ากเกินไป อาจท าใหเ้สียโอกาส
ในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หากนอ้ยเกินไปอาจไม่เพียงพอในการรับมือกบัค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นเพื่อก าหนดจ านวนเงินออมฉุกเฉิน จึงควรพิจารณาตามเง่ือนไขในชีวิตและปัจจยัต่างๆ เช่น 
 1. ความมัน่คงของรายได ้หากอาชีพการงานไม่ค่อยมีความมัน่คงหรือมีรายไดไ้ม่แน่นอน
ในแต่ละเดือน เช่น พนกังานขาย ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ เจา้ของกิจการ อาจตอ้งมีเงินออมฉุกเฉิน
มากกว่าผู ้ท่ี มีรายได้ประจ า  และมีความมั่นคงของรายได้ต่อเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เงินออมฉุกเฉินมกัถูกน ามาใช้จ่ายเพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
ต่อไปได ้เช่น ซ้ืออาหาร ซ้ือสินคา้อุปโภค ค่าน ้า ค่าไฟ เป็นตน้ แต่หากเกิดการเจ็บไขไ้ดป่้วย และไม่
มีประกันสุขภาพหรือประกนัภยัท่ีครอบคลุม ก็ตอ้งแบ่งเงินบางส่วนมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษ า  ดั งนั้ นผู ้ ท่ี สุ ขภ าพ ร่ า งก ายไม่ แข็ ง แ รงควร มี เ งิ นออม ฉุก เ ฉิน เพิ่ ม ขึ้ นกว่ าปก ติ 
 3. สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีนอกจากเงินสดท่ีใช้เป็นเงินออมฉุกเฉินแลว้ สินทรัพยอ่ื์นๆ ก็สามารถ
น ามาเป็นเงินฉุกเฉินได้ เช่น เงินลงทุนในกองทุนรวมเงินฝากประจ าหรือแมก้ระทั่งกรมธรรม์
ประกนัชีวิตก็มีมูลค่าเงินสดให้คืน หรือสามารถใชก้ารกูส่้วนหน่ึงของมูลค่าเงินสดในกรมธรรมม์า
ใชใ้นยามฉุกเฉินได ้
 4. ปัจจยัอ่ืน เช่น ผูท่ี้มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตวัเองควรมีเงินออมฉุกเฉินเพิ่มเติม เน่ืองจากจะมี
ค่าซ่อมบ ารุงท่ีอยู่อาศยัมากกว่าการเช่า เช่นกนัถา้คุณเป็นเสาหลกัในการหารายไดข้องครอบครัวก็
ควรต้องมีเงินออมฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดขึ้ นกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
 เงินออมท่ีเตรียมไวอ้าจไม่เพียงพอ ส่ิงแรกท่ีท าได้ คือ ทบทวนสถานะทางการเงินของ
ตวัเอง และท าการปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อยืดเวลาในการรับมือกับ
สถานการณ์ใหไ้ดน้านท่ีสุด และหากสถานการณ์ไม่เอ้ือให้หารายไดเ้พิ่ม ทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องก็
ขายมาใชห้มดแลว้ อาจตอ้งพิจารณาขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และเม่ือสถานการณ์กลบัมาเป็น
ปกติ ควรสร้างแผนการช าระคืนหน้ีสินและสร้างเงินออมฉุกเฉินใหม่โดยเร็วสร้างภูมิคุม้กันทาง
การเงินดว้ยแผนเก็บเงินออมฉุกเฉินโดยเร่ิมจากก าหนดจ านวนเงินเป้าหมายท่ีตอ้งการ (กรณีท่ีเป็น
มือใหม่ อาจเร่ิมตน้ตั้งเป้าหมายดว้ยจ านวนเงินเท่ากบั 3 เดือนของค่าใช้จ่าย) ต่อมาสร้างแผนการ
ออมแบบอตัโนมติัดว้ยการออมก่อนใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ สุดทา้ยคือ เลือกรูปแบบการเก็บเงินส ารองท่ี
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มีความปลอดภยัและมีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากออมทรัพย ์หรือกองทุนรวมตลาดเงินท่ีนอกจาก
จะไดรั้บดอกเบ้ียสูงกวา่เงินฝากออมทรัพยแ์ลว้ ยงัมีสภาพคล่องสูงกวา่บญัชีเงินฝากประจ า  
2.1.4 เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
 เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน หมายถึง การคาดการณ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต น ามาก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยการลงทุนจะแบ่งเป้าหมาย
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจะไดเ้ลือกการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
ดงัน้ี (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2563) 
 1. เป้าหมายระยะสั้นตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี เป็นการลงทุนระยะสั้นตั้งแต่ 1 วนัไปจนถึง 3 ปี ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดส าหรับการลงทุนระยะสั้นก็คือ ‘สภาพคล่อง’ และการ ‘รักษาเงินตน้’ มากกว่าเร่ืองของ
ผลตอบแทน เน่ืองจากมีระยะเวลาการลงทุนท่ีสั้น ในกรณีท่ีเราไปลงทุนสินทรัพยเ์ส่ียงอยา่งตราสาร
ทุนหรือหุน้ ถา้เกิดวา่มีการลงทุนผิดจงัหวะ อาจจะท าใหเ้งินลงทุนของเราขาดทุนได้จะเหมาะสมกบั
การลงทุนในรูปแบบ บญัชีออมทรัพย ์บญัชีประจ ากองทุนรวมตลาดเงิน  และกองทุนรวมตราสาร
หน้ี เพราะเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า สภาพคล่องสูง แต่มีโอกาสไดผ้ลตอบแทนท่ีดีมากกว่า
กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น 
 2. เป้าหมายระยะปานกลาง 3 ถึง 7 ปี เป็นการลงทุนระยะกลางเป็นการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีไป
จนถึง 7 ปี เม่ือเราสามารถลงทุนไดน้านมากขึ้น แน่นอนวา่เราสามารถรับความเส่ียงในการลงทุนได้
เพิ่มขึ้นเช่นกนั ซ่ึงสินทรัพยก์ารลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรับใครท่ีรับความเส่ียงไดไ้ม่สูงมากแนะน าว่า
สามารถใช้กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว แต่ถา้รับความเส่ียงไดสู้งขึ้นมาเล็กน้อยก็สามารถใช้ 
กองทุนรวม (Balanced Fund) เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนคาดหวงัให้กับเราได ้หรือถา้ใครสามารถ
ลงทุนโดยตรงในหุ้น ตราสารหน้ี รวมถึงสินทรัพยอ่ื์น ๆ ก็สามารถจดัสรรสินทรัพยต์ามระดบัความ
เส่ียงจะเหมาะสมกบัการลงทุนในรูปแบบ LTF กองทุนรวม พนัธบตัรและหุ้น เพราะจะสามารถน า
เงินบางส่วนไปลงสินทรัพยท่ี์เส่ียงสูงขึ้นได ้
 3. เป้าหมายระยะยาวเท่ากบั 7 ปีขึ้นไป เป็นการลงทุนระยะยาวเป็นการลงทุนตั้งแต่ 7 ปีขึ้น
ไปยิ่งลงทุนไดน้านมากเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะยิ่งน้อยลง แลว้การลงทุนระยะยาวก็ยงัมีโอกาส
ช่วยท าให้ผลตอบแทนโดยเฉล่ียเพิ่มสูงขึ้น หรือง่าย ๆ ว่าถา้เราลงทุนผิดจงัหวะเรายงัมีเวลาให้ดชันี
ว่ิงปรับตัวกลับมาได้ รวมถึงก็ย ังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องต ่าแต่ช่วยสร้าง
ผลตอบแทนท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองไดใ้นระยะยาวอยา่งอสังหาริมทรัพยไ์ดเ้พิ่มเติมดว้ย เพราะการลงทุน
ระยะยาวจะช่วยลดความผนัผวนของตลาดท่ีเกิดขึ้นในระยะสั้นได ้และสามารถลงทุนไดย้าว 7 ปีขึ้น
ไปจะไม่มีช่วงเวลาท่ีขาดทุนเลยจะเหมาะสมกบัการลงทุนในรูปแบบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ RMF 
และประกนัภยั เพราะสามารถลงทุนในสินทรัพยท่ี์เส่ียงมากขึ้น เน่ืองจากมีระยะเวลานาน 

https://www.krungsri.com/bank/th/mutualfunds/product/product-choices/by-fund-type/mixed.html
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2.1.5 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงิน 
 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน หมายถึง แหล่ง
ท่ีให้ค  าแนะน าช้ีแนวทางทางการเงิน ถึงผลตอบแทนและรูปแบบต่างๆ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
เตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงิน ซ่ึงควรเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออม
และการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วยัเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไวก่้อน เม่ือเขา้สู่วยั
ท างานก็จ าเป็นตอ้งรู้วิธีการวางแผนการจดัสรรรายไดใ้ห้เพียงพอกบัการออมเงินตามเป้าหมายและ
รายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เม่ือมีครอบครัวก็จ าเป็นตอ้งดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ท าให้
ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคญั
มากขึ้น แม้กระทั่งเม่ือเกษียณอายุ ก็ยงัต้องวางแผนการเงิน เพราะเป็นวยัท่ีมีรายได้ลดลง แต่
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซ่ึงหากไม่มีการ
วางแผนท่ีดีก็อาจเกิดปัญหาสามารถทดลองท าแบบแบบประเมินความรอบรู้ทางการเงินเพื่อทดสอบ
วา่ปัจจุบนัมีความมัน่คงทางการเงินมากนอ้ยแค่ไหน มีทกัษะการจดัการเงินส่วนบุคคลอยา่งไร และ
ความรู้พื้นฐานด้านการเงินเพียงพอหรือไม่ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการเงินต่อไป 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)  
 การวางแผนด้วยตนเอง วางแผนด้วยการปรึกษาครอบครัวและวางแผนผ่านบริษทัท่ี
ใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง เป็นการตดัสินใจและเลือกการลงทุนหรือ
การวางแผนในรูปแบบต่างๆดว้ยตนเอง จะมีขั้นตอนการวางแผนทางการเงินดงัน้ี  
 1. ประเมินฐานะการเงินส่ิงท่ีสะทอ้นฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์
ท่ีมีอยู่ แต่เป็น “ความมัง่คัง่สุทธิ” ซ่ึงสามารถประเมินไดโ้ดยการจดัท าบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
แลว้น ามาค านวณ สินทรัพย ์- หน้ีสิน จะเท่ากบัความมัง่คัง่สุทธิ นอกจากน้ี ควรจดบนัทึกรายรับ
รายจ่ายประจ าวนั ซ่ึงจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชดัเจนขึ้น เพราะทั้ง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ท าใหเ้ราตระหนกัไดว้า่ค่าใชจ่้ายประเภทใด
สูงเกินไป หรือไม่มีความจ าเป็น หรือสามารถตดัออกได ้รวมทั้งทราบว่ารายไดท้างใดน้อยเกินไป 
หรือสามารถหาทางเพิ่มไดอี้ก ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม
มากขึ้น 
 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการตั้งเป้าหมายและก าหนดเวลาท่ีจะพิชิตเป้าหมายให้
ชดัเจน รวมถึงมีการจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถทางการเงินใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เช่น หากในขณะน้ีเรามีรายไดน้อ้ยหรือภาระทางการเงินมาก ก็อาจเล่ือนเป้าหมายท่ี
ไม่ส าคญัออกไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าคญัหรือเร่งด่วนก่อน ควรน า “ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งมี” มา
ก าหนดเป็นเป้าหมายก่อน “ส่ิงท่ีอยากได้” โดยเป้าหมายท่ีดี ตอ้งเป็นไปตามหลกั SMART  คือ 

https://www.1213.or.th/th/tools/programs/Pages/finhealthcheck.aspx
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เป้าหมายท่ีชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวดัผลเป็นตวัเลขหรือตวัเงินได้ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าและเป้าหมายสามารถส าเร็จได้ โดยรู้ว่าต้องท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายอยู่บน
พื้นฐานความเป็นจริง และสุดทา้ยตอ้งมีกรอบเวลาท่ีแน่ชดั 
 3. จดัท าแผนการเงินควรมีการจดัท าแผนการบริหารเงินและทรัพยสิ์นต่าง ๆ เช่น เราจะใช้
จ่ายเงินอย่างไร หารายไดเ้พิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือน าไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
วางไวโ้ดยตอ้งจดัสรรระยะเวลาของแผนใหส้ัมพนัธ์กบัรายไดแ้ละภาระทางการเงิน เพื่อใหส้ามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้และไม่กดดนัตวัเองจนเกินไป 
 4. ด าเนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัดส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือความมุ่งมัน่และมีวินยั เพราะหาก
ขาดการปฏิบติัท่ีจริงจงัและต่อเน่ือง ก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้
 5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ควรหมัน่ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยทุก 
ๆ 6 เดือนวา่ ทุกอยา่งเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่หากไม่ก็ตอ้งหาสาเหตุวา่ เกิดจากตวัเราหรือมี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป หากท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ ก็จะท าใหเ้กิดวินยัทางการเงินและมีความมัน่คงทางการเงิน
อยา่งแน่นอน 
2.1.6 ขอบเขตการวางแผนทางการเงิน 
 การจดัท าแผนการเร่ิมปฏิบติั และติดตามตรวจสอบแผนการเงินสมบูรณ์แบบ เร่ิมตน้ใน
การร่างแผนการเงินขึ้นอยู่กบัเป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้โดยมีขอบเขตในการวางแผน
การเงินเป็นตวัก าหนด การวางแผนทางการเงินผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงการน าเคร่ืองมือต่างๆ น ามาบริหารการเงินเพื่อการวางแผนท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทาง
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สถาบนัประกนัภยัไทย (สุทิน สุขเกษม, 2560) ไดก้ล่าวถึง
แผนการเงิน ดงัน้ี   
 1. แผนการเงินส่วนบุคคล ควรจะมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะครอบคลุมความจ าเป็นทาง
การเงินทุกดา้นของลูกคา้และช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น แผนน้ี
ควรมีความยืดหยุ่นมากพอท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการส่วนบุคคลของลูกค้า ซ่ึง
แตกต่างกนัไป 
 2. การบริหารความเส่ียง และการวางแผนประกนั วา่ดว้ยเร่ืองของความคุม้ครอง และท าให้
แผนการเงินสามารถป้องกนัความเส่ียงจากการขาดเงินสดหมุนเวียน โดยการจดัการเร่ืองการเงิน 
และการประกนัอยา่งมีประสิทธิผล 
 3. การวางแผนลงทุน วางแผน ท าแผน และจดัการการน าเงินไปลงทุน และสะสมเพื่อใหมี้
กระแสเงินสดท่ีดีในอนาคต เพื่อการใชจ่้าย และลงทุนต่อไปอีก 
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 4.การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อลดภาระภาษีให้นอ้ยท่ีสุด เพื่อให้มีกระแสเงินสดไปใช้
ส าหรับเป้าประสงคอ่ื์น ๆ 
 5. การวางแผนเกษียณอาย ุการวางแผนเพื่ออิสระทางการเงินเม่ือเกษียณ 
 6. การวางแผนมรดก การวางแผนเพื่อสะสม อนุรักษ ์และแจกจ่ายทรัพยสิ์น 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัพฤติกรรมและการวางแผนทางการเงิน 
2.2.1 ความหมายพฤติกรรมของช่วงอายุคนวัยท างาน 
 พฤติกรรมในแต่ช่วงอายุจะบ่งบอกถึงการวางแผนท่ีเหมาะสมและการบริหารงาน เร่ือง
การเงินอย่างดี โดยอาจจะแบ่งตามช่วงอายุดังน้ี กล่าวโดย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                  
(นิคม เจริญสุขโสภณ, 2564) 
 วัยเร่ิมท างานหรือในช่วงอายุประมาณ (22 - 35 ปี) บริหารจัดการเงินวัยน้ีจะต้องให้
ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการ รู้จกัตวัเองและเป็นช่วงท่ีอายุยงัน้อย มีระยะเวลาการลงทุนไดอี้กนาน 
จะตอ้งมีวินยัทางการเงินอย่างดีและควรท่ีจะให้ความส าคญัเร่ืองกบัเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี แต่บางทีเรา
อาจพบปัญหาท่ีว่า อยากท่ีจะท างานให้ไดเ้งินเยอะๆ แต่ไม่รู้จะท างานอะไรเพราะในช่วงท่ีเราเร่ิม
ท างานเราเพิ่งหาเงินไดด้ว้ยตวัเองซ่ึงมกัจะหมดเงินกบัการใชจ่้ายชีวิตประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นการกิน 
เท่ียว ชอปปิง การใชเ้งินไปกบัไลฟ์สไตลท่ี์ตวัเองชอบ ซ่ึงหากงานท่ีท าอยู่จ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่สูง
พอท่ีจะตอบสนองรายจ่ายตามไลฟ์สไตล์ได้ ก็อาจจะเร่ิมมีความทุกข์ อยากเปล่ียนงานเพื่อให้มี
รายไดเ้พิ่มขึ้น ขณะเดียวกนั ถา้หากไม่รู้จกับริหารเงินท่ีหามาไดใ้หดี้ ปัญหาการเงินก็จะตามมา เช่น 
การมีรายไดไ้ม่เพียงพอรายจ่าย ใช้จ่ายเกินตวั ก็เร่ิมเป็นหน้ีบตัรเครดิต รีบร้อนไปซ้ือส่ิงของกอ้น
ใหญ่ราคาแพง เช่น ผ่อนรถ ผ่อนคอนโด โดยท่ีฐานะการเงินตวัเองยงัไม่พร้อม ก็ยิ่งท าให้มีภาระ
การเงินมากตั้งแต่อายุยงันอ้ย ท่ีอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวต่ออนาคต ดงันั้นเราจะตอ้งรู้จกัตวัเอง 
ว่าเราจ าเป็นอะไรในชีวิต หรือความสุขท่ีแทจ้ริงคืออะไร การเป็นตวัของตัวเองจะช่วยให้ เรามี
ความสุขกบัชีวิตมากขึ้นเม่ือเราบริหารการเงินไดน้ัน่เอง จึงสามารถลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง
สูงได ้จึงควรเนน้เร่ืองของการออมและการลงทุน คือ ควรจะมีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เช่น รถยนต ์
ใหช้า้ท่ีสุด เพราะนอกจากตอ้งเสียดอกเบ้ียแลว้ยงัคงมีรายจ่ายต่างๆ ตามมา เช่น ค่าน ้ามนั ค่าประกนั 
ค่าซ่อมบ ารุง เป็นตน้  
 วยัสร้างฐานะและครอบครัว (อายุ  36 - 45 ปี) บริหารจดัการเงิน จะตอ้งยิ่งมาค่าใชจ่้ายมาก
ขึ้นไปอีกแค่เฉพาะค่าใชจ่้ายของตวัเอง ก็จะเยอะมากและเราจะเร่ิมรู้สึกวา่ ภาระทางการเงินมนัเยอะ 
เพราะว่า เป็นช่วงท่ีเราเร่ิมสร้างครอบครัวทั้ง ค่าใชจ่้ายต่างๆจึงสูง ภาระเงินท่ีเราตอ้งผ่อน เร่ิมตั้งแต่
ส่ิงเหล่าน้ีคือ ค่าจดังานแต่งงาน พอมีลูกก็ตอ้งมีค่าคลอดลูก ค่าเล้ียงดูลูก ค่าเล่าเรียนลูก ประกัน
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สุขภาพลูก พอเดินทางไปไหนมาไหนร่วมกนัหลายคน ก็เร่ิมตอ้งซ้ือรถ ตอ้งมีเงินดาวน์รถ ผ่อนรถ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจากการมีรถ พอยา้ยออกมาสร้างครอบครัว ก็ตอ้งมีเงินดาวน์บ้าน ผ่อนบ้าน 
รวมถึงค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีอาจจะตอ้งพิจารณาท าเพื่อคุม้ครองภาระการเงินให้ครอบครัว จึงท าให้
ถา้ใครวางแผนบริหารจดัสรรเงินไดไ้ม่มี จะกลายเป็นช่วงท่ีมีปัญหาการเงินไดง้่ายเลยท่ีเดียว รายได้
ไม่พอรายจ่าย เป็นหน้ีบตัรเครดิต ผ่อนเกินก าลงั จะตอ้งค านึงถึงส่ิงน้ี คือ วางแผนระเบียบการเงิน 
ตอ้งรู้จกัเก็บออมใหม้ากขึ้นกวา่แต่ก่อน จะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ทางดา้นความคิด และการกระท า ตอ้งดูว่า
อะไรท่ีจ าเป็นส าหรับครอบครัว เพื่อจะคุมค่าใชจ่้ายอย่างเหมาะสมเราตอ้งท าส่ิงน้ี เพื่ออนาคตของ
ครอบครัวท่ีมีเป้าหมายเอาไวก้็จะไดเ้อาไวใ้ชเ้ม่ือเรามีแผนต่างๆในอนคตนัน่เอง 
 วยัก่อนเกษียณ (อายุ 46-60 ปี) บริหารจดัการเงินพอมาถึงวยัน้ีคือการมีความมัน่คงทางการ
เงินดีมากขึ้น เพราะถา้เราวางแผนการใชเ้งินอยา่งดี ท าให้เราในช่วงน้ีมีรายไดสู้งขึ้น และภาระอ่ืนๆ
จะลดลง อย่างเช่น เร่ืองลูก รวมทั้งหน้ีบา้นหน้ีรถ ท าให้เป็นวยัท่ีควรจะมีเงินเหลือเก็บมากกว่าวยั
อ่ืนๆ การจดัการทางการเงินจึงเน้นไปท่ี การวางแผนลงทุน รู้จกัน าเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายมา
บริหารจดัการ ลงทุนใหเ้งินเก็บงอกเงยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไวเ้ตรียมไวใ้ชช่้วงหลงัเกษียณ หรือ
เป็นเงินทุนให้ลูกไวใ้ช้เรียนในชั้นระดับปริญญาตรี และปริญญาโทท่ีตอ้งใช้เงินก้อนใหญ่ หรือ
ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้เราเพิ่มเติม เช่น อสังหาริมทรัพย ์นัน่เอง ดงันั้น ส าหรับ
คนท่ีมีหน้ีสิน ท่ียงัคงอยู ่เช่น หน้ีบา้น หน้ีรถ ก็ตอ้งจะวางแผนน าเงินส่วนท่ีเหลือบางส่วน มาจดัการ
กบัภาระหน้ีเหล่าน้ี เพื่อช่วยเร่งปิดยอดหน้ีท่ีเหลืออยู่ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระการเงินไดเ้ร็วขึ้น เพื่อเป็น
การเตรียมตวัเคลียร์ภาระทั้งหมดก่อนเขา้สู่วยัเกษียณต่อไปนัน่เอง 
 วยัหลงัเกษียณ (อาย ุ60 ปีเป็นตน้ไป) บริหารจดัการเงินช่วงน้ีท่ีเป็นส่วนสุดทา้ย ควรจะเป็น
วยัท่ีมีความมัง่คัง่มากท่ีสุด เพราะหากวางแผนมาดีแต่ต้น เม่ือเขา้สู่วยัน้ี ภาระหน้ีสินและความ
รับผิดชอบต่างๆ ควรจะตอ้งลดลงไปมาก หรือหมดไปแลว้ ขณะท่ีทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่มากพอจนเป็น
เงินกอ้นใหญ่ หลงัจากท่ีสะสมและลงทุนมาทั้งชีวิต ในทางการเงินแลว้ วยัน้ีจึงตอ้งให้ความส าคญั
กบัเร่ือง การบริหารเงินหลงัเกษียณ เพื่อเอาไวกิ้นใชใ้หเ้พียงพอใหน้านท่ีสุด การลงทุนจึงเปล่ียนจาก
การมุ่งเนน้การเติบโตของเงิน คาดหวงัผลตอบแทนสูงๆ รับความเส่ียงและความผนัผวนสูงๆได ้ไป
เป็นการลงทุนท่ีเน้นการรักษามูลค่าของเงิน ผลตอบแทนอาจจะขอแค่ไม่แพเ้งินเฟ้อ ไม่ตอ้งเส่ียง
มาก และไม่ตอ้งเผชิญความผนัผวนของเงินลงทุนสูงๆแลว้ เพื่อใหเ้งินเก็บท่ีหามาทั้งชีวิต หมดลงชา้
ท่ีสุด 
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2.2.2 ทฤษฎีการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning Theory) 
 เม่ือพิจารณาจากหลายปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินและน ามา
ประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินชีวิตไดค้ือ ทฤษฎีพีระมิดทางการเงิน เป็นทฤษฎีหลกัการวางแผนการเงิน
ระดบัสากลท่ีกล่าวถึง การเร่ิมตน้การวานแผนจากฐานรากของสามเหล่ียมการเงินประกอบไปดว้ย 2 
ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Needs) และ การจดัการความเส่ียง (Risk Management) 
ในชั้นส่วนถดัไป คือ (Wealth Accumulation) เป็นการเก็บสะสมหรือการลงทุนส าหรับเป้าหมายท่ี
จ าเป็น เช่น การท าธุรกิจใหม่  การเก็บเงินฉุกฉินหรือเก็บเงินในยามเกษียณอายุ  และในชั้นสุดทา้ย
คือ การลงทุน (Investment) อาจจะลงทุนในรูปแบบส่ิงของ คน หรือในรูปแบบเงินหมุนเวียน เช่น 
ตราสารทุน ตราสารหน้ี ประกนัชีวิต เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า กองทุนรวมประเภทต่างๆ 
ทั้งกองทุนรวม ตลาดเงิน และประเภทกองทุนอีกมายมาย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563) ดงัภาพท่ี 
2.1 

 
ท่ีมา : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (KRUNGSRI PLAN YOUR MONEY, 2563) 

ภาพท่ี 2.1 พีระมิดทางการเงิน (2563) 
 

 แผนภาพพีระมิดทางการเงิน ท่ีช่วยใหเ้ราเห็นความส าคญัและล าดบัขั้นตอนในการวางแผน
การเงินอย่างง่ายๆ แต่ครอบคลุมและใชไ้ดจ้ริง โดยส่ิงท่ีเราจะตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดจะเรียง
จากฐานพีระมิดขึ้นไปยงัยอดพีระมิดซ่ึงหมายความว่า เราตอ้งสร้างฐานให้แน่น ให้มัน่คงเสียก่อน 
จากนั้นจึงค่อยต่อยอดขึ้นไปสู่เป้าหมาย ดงัน้ี 
 1. บริหารจัดการรายรับและรายจ่าย (Revenue - Expense Management) เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง
พื้นฐานท่ีสุดส าหรับการวางแผนทางการเงิน เพราะหมายถึง การรู้จกัสถานะทางการเงินของตวัเองดี 
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และการจดัการรายรับและการใช้จ่ายของตวัเองถือเป็นการเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับโอกาสและ
ความทา้ทายในอนาคต 
 2. บริหารความเส่ียง (Risk Management) ถือเป็นการเตรียมตัวเช่นเดียวกับการบริหาร
การเงิน เพียงแต่เป็นการเตรียมตวัในระดบัท่ีสูงกว่า นั่นคือ การลดความเส่ียงและอุปสรรคท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหว่างทางไปสู่ชีวิตและเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อป้องกนัความเส่ียง เช่น การ
เก็บเงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน การท าประกนัภัย ประกนัสุขภาพ และประกนัชีวิต รวมถึงการเก็บเงิน
เกษียณ เป็นตน้ 
 3. เก็บออมและลงทุน (Saving and Investment) เม่ือเตรียมการเงินของตวัเองพร้อมและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต่างๆ แลว้ เราก็พร้อมท่ีจะท าตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว เช่น เก็บออมซ้ือบา้น เก็บออมท่องเท่ียว เก็บออมเพื่อสร้างครอบครัว หรือลงทุนเพื่อสร้าง
ผลก าไรดว้ยหลากหลายวิธีการดว้ยพร้อมรับความเส่ียง เพราะไดเ้ตรียมตวัจนมีสุขภาพการเงินท่ี
แขง็แรง 
 4. ส่งต่อความมัง่คัง่และมรดก (Wealth Distribution) หลงัจากท่ีสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่
ในชีวิต รวมทั้ง บรรลุเป้าหมายได้อย่างท่ีตั้ งใจแล้ว อีกเร่ืองท่ีต้องวางแผนคือการบริจาค การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น เพราะส าหรับบางคน อาจใชจ่้ายดว้ยการบริจาคมากจนเกินสมดุล ทั้งน้ี การเผื่อแผ่
ความมั่งคั่งและช่วยเหลือผู ้อ่ืนยงัถือเป็นการเติมเต็มด้านจิตใจซ่ึงช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น 
นอกจากน้ี ยงัควรจดัการมรดกให้เรียบร้อยเพื่อคนท่ีเรารักและเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น
ภายหลงั 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ธนพร จนัทร์สวา่ง (2562) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 2. ศึกษา
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั  
 ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 
ปี ชั้นปี ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได ้3 ,001 – 5,000 บาท และแหล่งท่ี
มีมาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากการกูย้ืมจาก กยศ. และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินทุกดา้นมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาในดา้นการ



21 

หารายไดแ้ละดา้นการออม ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ดา้นวตัถุประสงค์การจดัการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและดา้นรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษา ดา้นการออม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 อดิสร โชคชยัสิริ (2562) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคล 
ของพนักงานบริษทัในเครือ คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การวิจยัน้ีมีจุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ของพนักงานบริษทัในเครือ คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษทัในเครือคาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริหารจดั
การเงินส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัในเครือคาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษทัในเครือ คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ 
ต่างกนั มีพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั และพนักงานบริษทัในเครือ                
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท า
ให้มีพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ                
พฤติกรรมการบริหารจดัการการเงินบุคคล ดา้นรายได ้ดา้นการใช้จ่าย ดา้นการออมเงิน และดา้น
การวางแผนหลกัเกษียณอาย ุมีความส าคญั และมีผลต่อพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานบริษทัในเครือ คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 อรุณกมล เบ็ญพาด (2562) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของพนักงานฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) การวิจัยน้ีมี
จุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายพิธีการ
สินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
 ผลการศึกษา พบว่าพนกังานฝ่ายพิธีการสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปี มี
สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้40,001 บาทขึ้นไป และ
ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 คน พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของ
พนักงานฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่พระราม 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นรูปแบบในการวางแผนทางการเงินเป็นดา้นท่ีพนกังานฝ่ายสินเช่ือ 
มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นวตัถุประสงค์
ในการวางแผนทางการเงิน ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินโดยทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นต่อ
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พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในระดบัมากโดยเม่ือท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ตาม
ลกัษระทางประชากรศาสตร์พบว่าพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนั เม่ือ 
พนกังานมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับพนกังานท่ีมี เพศ 
อายุ สถานภาพ รายได้ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน ไม่ท าให้พฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 ณัฐฐาวรี ศรีวฒันไชย (2563) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อ
วยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากดั การวิจยัน้ีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายขุองพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากดั 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทัหลกัทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด มีลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท าให้การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่าง และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านการวาง
แผนการออม การวางแผนการลงทุน การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกัน และการ
วางแผนภาษี มีการวางแผนไม่แตกต่างกนั 
 ธนภรณ์ ดีธนกิจชยักุล (2564) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์  Covid –19 การวิจัยน้ีจุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์  Covid –19 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์  Covid –19 3. เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในสถานการณ์ Covid –19 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.75 มี
อายุ  15 –  25 ปี  มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉ ล่ียต่อ เ ดือน                       
15,000 – 20,000 บาท มีอาชีพพนักงานเอกชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid –19 และ
ไม่ได้รับการช่วยเหลือมาตรกานการเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบ Covid –19 จากภาครัฐ                              
(เราไม่ทิ้งกนั) 2. คนวยัท างาน มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างาน
ในสถานการณ์ Covid –19 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือวางแผนด้วยตนเอง มีกรอบระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไวใ้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 
ปี) มีจ านวนการออม (%) จากรายไดแ้ต่ละเดือนคือ1% - 10% มีสัดส่วนการเก็บเงินออมเม่ือเทียบกบั
รายจ่าย คือ 1 – 3 เท่าของรายจ่าย และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน คือ ตนเอง                               
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4. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ผลกระทบทางการเงินจาก
สถานการณ์ Covid –19 และมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบ Covid –19 มีอิทธิพลต่อ การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวยัท างานในจากสถานการณ์  Covid –19 5. ความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และสภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของคนวยั
ท างานในจากสถานการณ์ Covid –19 
 ชนิตา ช านาญเหนาะ (2564) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนการเงินของกลุ่ม
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัน้ีจุดประสงค ์1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การวางแผนการเงินส่วนของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมวางแผนการเงินของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ พฤติกรรมวางแผนทางการเงินของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุ และ  
ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการวางแผนการเงินโดยรวมต่างกนัและ กลุ่มคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีเพศ สถานภาพและรายได ้ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการ
วางแผนการเงินโดยรวม ไม่ต่างกนั นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงิน ดา้นความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงิน ดา้น
ภาวะเศรษฐกิจ และดา้นสถานการณ์การเมือง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผน  การเงินของกลุ่ม
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ธีรพฒัน์ มีอ าพล (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมท่ี
ส่งผลต่อการวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณอาย ุกรณีศึกษากลุ่มคนวยัท างาน การวิจยัน้ีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความรู้ทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและความรู้ทางการเงินกบัพฤติกรรม
การออมท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ทางการเงินส่งผลต่อการจัดสรรเงินออมและการควบคุม
ค่าใช้จ่าย ในขณะท่ีการจัดสรรเงินออมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษียณอายมุากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการควบคุมค่าใชจ่้าย และปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงิน 
ตามด าลบั



 

บทท่ี 3 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth 
Interview) กบักลุ่มคนวยัท างาน ใชแ้บบสุ่มเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน ท่ีมีอายตุั้งแต่  20 - 55 ปี  
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิธีการวางแผนทางการเงินของคนวยัท างานว่ามีวิธีการจดัการกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินซ่ึงจะท าใหไ้ดท้ราบถึงพฤติกรรมและเป้าหมายในการวางแผนทาง
การเงินของคนวยัท างานผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนน้ี 
 3.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 3.2 วิธีการวิจยั 
 3.3 ค าถามงานวิจยั 
 3.4 เคร่ืองมือในการวิจยั 
 3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 3.6 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั 
 3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.8 ระยะเวลาในการเก็บเอกสาร 
 
3.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคนวยัท างาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐมอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี จ านวน 30 คน สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงผูท่ี้ให้
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์นั้นไดต้รงตามขอบเขตท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดไว ้เหตุผลท่ีใช้กลุ่มคนวยัท างาน 
อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม เพราะสถานการณ์ปัจจุบนัมีการก าหนดระยะห่างในการพูดคุยหรือ
พบเจอ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ตามสถานท่ีต่างๆได ้แต่นักศึกษาเลือกใช้
สถานท่ีรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนวยัท างาน
อยู่จ  านวนมากท่ีสามารถสัมภาษณ์ และนักศึกษาก็ไดมี้การโทรสัมภาษณ์ คนรู้จกั เพื่อนและเพื่อน
บา้นท าใหน้กัศึกษาไดส้ัมภาษณ์ครบตามจ านวนโดยรายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีดงัต่อไปน้ี
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ล าดบั
สัมภาษณ์ 

อาย ุ
(ปี) 

สถานภาพ 
จ านวน
บุตร 
(คน) 

รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อ
เดือน 

อาชีพ 

1 
20-30 ปี สมรส ไม่มี 

35,001 – 
60,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

2 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

รับจา้งทัว่ไป 

4 
31-40 ปี หยา่ร้าง 2คน 

35,001 – 
60,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ธุรกิจส่วนตวั 

5 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

6 
31-40 ปี สมรส ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ฟรีแลนซ์ 

7 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

8 
31-40 ปี สมรส 1 คน 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ยงัไม่ไดท้ างาน 

9 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

10 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

11 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

คา้ขาย 

12 
20-30 ปี สมรส 1 คน 

60,001 – 
85,000 บาท 

60,001 – 
85,000 บาท 

คา้ขาย 
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ล าดบั
สัมภาษณ์ 

อาย ุ
(ปี) 

สถานภาพ 
จ านวน
บุตร 
(คน) 

รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อ
เดือน 

อาชีพ 

13 
31-40 ปี สมรส ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

รับจา้งทัว่ไป 

14 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

15 
41-55 ปี โสด ไม่มี 

35,001 – 
60,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ขา้ราชการ 

16 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ยงัไม่ไดท้ างาน 

17 
41-55 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

รับจา้งทัว่ไป 

18 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

19 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

20 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

นกัศึกษา 

21 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

22 
20-30 ปี สมรส ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

23 
31-40 ปี สมรส 1 คน 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ธุรกิจส่วนตวั 

24 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

35,001 – 
60,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ฟรีแลนซ์ 
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ท่ีมา : การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 

ตาราง 3.1 การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล 
 

3.2 วิธีการวิจัย 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล
เชิงลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมายใชก้ารวิเคราะห์แบบตีความ ออกแบบ
จดัการให้มีความยืดหยุ่นซ่ึงจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีมาก และครอบคลุมทั้งด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินและพฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน เพื่อท าความ
เขา้ใจของคนวยัท างานในแต่ละประเด็น  

ล าดบั
สัมภาษณ์ 

อาย ุ
(ปี) 

สถานภาพ 
จ านวน
บุตร 
(คน) 

รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อ
เดือน 

อาชีพ 

25 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

26 
20-30 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

27 
20-30 ปี สมรส 1 คน 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ฟรีแลนซ์ 

28 
31-40 ปี โสด ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

29 
41-55 ปี สมรส 1 คน 

85,001 – 
110,000 บาท 

60,001 – 
85,000 บาท 

คา้ขาย 

30 
41-55 ปี สมรส ไม่มี 

10,000 – 
35,000 บาท 

10,000 – 
35,000 บาท 

ธุรกิจส่วนตวั 
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3.3 ค าถามงานวิจัย 
 1. ชุดค าถามงานวิจัยฉบับน้ี เน้นค าถามท่ีใช้ในการหามุมมอง รวมถึงทัศนคติของการ
วางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินใหส้อดคลอ้งต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีมากขึ้น 
 2. ชุดค าถามงานวิจัยฉบับน้ี จัดค าถามท่ีใช้ในการหามุมมอง รวมถึงทัศนคติของการ
วางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินใหส้อดคลอ้งต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีมากขึ้น โดยค าถามดงัต่อไปน้ีจะเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติ
ของกลุ่มคนในวยัท างาน เพื่อน าไปหาองค์ประกอบในการพฒันา ซ่ึงน ามาสู่ค าถามงานวิจยั 3 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 
  1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน จ านวนทั้งหมด 5 ขอ้ 
โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
   1.1 ดา้นการใหค้วามส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
   1.2 ดา้นรายได ้ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
   1.3 ดา้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน 
   1.4 ดา้นวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน 
   1.5 ดา้นเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
   2. พฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน จ านวนทั้งหมด 3 ขอ้ 
โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
   2.1 รูปแบบการวางแผนทางการเงินหรือช่องทางในการจดัท าแผน
ทางการเงิน 
   2.2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
   2.3 การไดรั้บส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
   3. ปัญหาท่ีพบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
   4. สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
  
3.4 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลด้านทัศนคติ ความคิดเห็น และมุมมองของการ
วางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมคือ วิ ธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก            
(In-depth Interview) แนวค าถามปลายเปิด ตามล าดบัการสัมภาษณ์และขั้นตอนการสัมภาษณ์ แต่จะ
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เป็นลกัษณะของการสนทนาตามธรรมชาติ เพื่ออิสระแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการตอบค าถาม เป็นการ
ถามถึงรายละเอียดใน ทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็น ของแต่ละบุคคล  โดยถามเก่ียวกับข้อมูล
พื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จ านวนบุตร ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อเดือน และอาชีพเขา้มาทดสอบเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินทั้งการให้ความส าคญักบัการ
วางแผนทางการเงินและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน รายไดท่ี้มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน ภาระค่าใช้จ่ายมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
วตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน เพื่อเช่ือโยงไปยงัสาเหตุและแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมบางอยา่งของผูส้ัมภาษณ์เอง จนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 ขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ส่วนบุคคลเ ชิง ลึก  (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์แบบบุคคลต่อบุคคล โดยเ ลือก
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์และนกัศึกษาก็ไดมี้การโทรสัมภาษณ์กบัคนรู้จกั เพื่อนและเพื่อนบา้น 
โดยนัดสัมภาษณ์ในสถานท่ีสะดวกของตวัผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้ผูส้ัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลาย และ
สะดวกใจในการใหข้อ้มูล เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แต่ผูว้ิจยัไดจ้ดักรอบแนวคิดเร่ืองท่ี
ตั้งใจศึกษา เพื่อเรียบเรียงแนวค าถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
 
3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีประเมินคุณภาพของชุดแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 3.5.1 ประเมินโดยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
  โดยประเมินจากการขอค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูท่ี้ความ
เช่ียวชาญดา้นระเบียบวิธีวิจยั และกรรมการการศึกษาวิจยั เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ครอบคลุมของ
เน้ือหาสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 3.5.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
  โดยน าค าแนะน าท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุง และ
ทดลองสัมภาษณ์จริง เพื่อน ามาวิเคราะห์ตรวจวดัความเขา้ใจของชุดค าถามในแต่ละส่วนสามารถส่ือ
ความหมายไดต้รงตามผูว้ิจยั รวมถึงความเหมาะสม และการจดัหมวดหมู่ของกลุ่มค าถาม เพื่อให้
ไดผ้ลจากการวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
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3.6 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย 
 3.6.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) 
         จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีเจาะลึก 
(In-depth Interview) 
 3.6.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) 
         จากการคน้ควา้บทความทางวิชาการ และบทความท่ีเก่ียวขอ้งในฐานขอ้มูลออนไลน์  
เป็นการคน้ควา้ประเด็นท่ีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมมีต่อการวางแผนทาง
การเงินของคนวยัท างาน ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย งานวิจัย 
บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีก าลงัศึกษา 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยรูปแบบการจ าแนกขอ้มูล โดยหลงัจากท า
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัตวัอย่าง ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาถอดบทสัมภาษณ์เพื่อสรุปขอ้มูลโดยจ าแนกขอ้มูล
ระดบัจุลภาค เพื่อน ากลุ่มค ามาวิเคราะห์ค  าหลกัท่ีแสดงสะทอ้นถึงพฤติกรรมท่ีแสดงหลงัจากมีการ
วางแผนทางการเงิน 
3.8 ระยะเวลาในการเกบ็เอกสาร 
 การวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ” ผูว้ิจยัได้
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บเอกสาร 1 เดือน ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 
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บทท่ี 4 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 จากการศึกษา และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โดยใช้ขอ้มูลจากทศันคติของคน
วยัท างานท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงิน ท าให้ผูศึ้กษาสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลวิจยั 
ในการตอบค าถามงานวิจยัท่ีท าการศึกษา โดยเน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึงผลการวิจยั ซ่ึงจะแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
 4.1 ผลดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  
 4.2 ผลดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
 4.3 ปัญหาท่ีพบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
 4.4 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
 การน าเสนอผลการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์คนวยัท างาน เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมอง 
ทศันคติรวมถึงพฤติกรรมมีต่อการวางแผนทางการเงิน ผูว้ิจยัสามารถสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการทราบถึงการวางแผนและพฤติกรรมท่ี
มีต่อการวางแผนทางการเงิน ไดด้งัน้ี 
 
4.1 ผลด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี จ านวน 30 คนเป็นการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
และอาชีพท่ีแตกต่างกนั แต่ละคนมีการวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทาง
การเงินตามความรู้ท่ีไดรั้บตามความสามารถของตนเองท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการสัมภาษณ์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน สามารถ
แบ่งไดห้ลกัๆ คือ ดา้นการใหค้วามส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ดา้นรายไดท่ี้มี
ผลต่อการวางแผนทางการเงิน ดา้นภาระค่าใชจ่้ายมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ดา้นความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และดา้นวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้ห้
ความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
1. ดา้นการใหค้วามส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า ให้ความส าคญักบัความรู้ในเร่ืองการวางแผน
ทางการเงินมีการปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินก่อนการท างานท าให้คน
วยัท างานมีความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนและมีการเตรียมความพร้อมต่อความตอ้งการท่ีน าชีวิต
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ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัติตามแผน
ท่ีวางไวแ้บบประสบความส าเร็จ อาจจะมาจากการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆหรือเรียนรู้จาก
ห้องเรียน เวบ็ไซตต์่างๆท่ีสอนการวางแผนทางการเงินท่ีถูกวิธี และควรมีการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา เพราะการวางแผนทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงอยู่ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน อตัรา
ดอกเบ้ีย หรือรูปแบบการวางแผนทางการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัและเทคโนโลยีท่ีเขา้
มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น คนวยัท างานตอ้งมีการเรียนรู้ การจดัแบ่งสัดส่วนทั้งดา้น
รายได ้ดา้นค่าใชจ่้ายให้มีความสมดุลไม่มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปในอีกดา้นหน่ึงและสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 
 “พี่ให้ความส าคัญกับการวางแผนการเงินในการสร้างครอบครัวท่ีต้องมีการวางแผน
ร่วมกนั” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 ตุลาคม 2564) 
 “ผมให้ความส าคญักับการวางแผนตั้งแต่เรียนอยู่มหาลยัและผมก็น าความรู้ท่ีเรียนไปใช้
ประโยชนก์บัเป้าหมายท่ีผมวางไว”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เรียนรู้เพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ โดยศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนองในตอน
ท่ีพี่เลิกงานตอนเยน็” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 1 ตุลาคม 2564) 
 “น้องให้ความส าคญัการเงินมาก เพราะน้องก าลงัเรียนเร่ืองน้ีท่ีมหาลยัแลว้คุณครูก็สอน
วิชาการเงินในเน้ือหาก็สอนการวางแผนการเงิน การลงทุน ท าให้นอ้งเขา้ใจการเงินมากขึ้นและเร่ิม
เก็บออมวนัละเลก็ละนอ้ย และมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 ตุลาคม 2564) 
 “เรียนอยูม่หาลยัหนูก็เขา้อบรมเก่ียวกบัการเงิน ท าใหเ้ขา้มากขึ้นและปัจจุบนัหนูก็น าความรู้
มาใชใ้นการวางแผนทางการเงินของหนูอยา่งมีทิศทาง” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เขา้ร่วมหลกัสูตรอบรมการวางแผนทางการเงินท่ีบริษทัเป็นคนจดัหามาให้พนกังาน ท า
ให้พี่มีความรู้มากขึ้นและเข้าใจรูปแบบการวางแผนทางการเงินมากขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 9 
ตุลาคม 2564) 
 “พี่น าความรู้ท่ีไดต้อนเรียนอยู่มหาลยัมาปรับเปล่ียนให้เขา้กบัชีวิตพี่ในตอนน้ีมีประโยชน์
อย่างมากไดมี้การท าบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ ขายสินคา้เป็นประจ า” (สัมภาษณ์
คนท่ี 12, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เขา้ใจในรูปแบบการวางแผนทางการเงินและน ามาปรับใชก้บัความตอ้งการในปัจจุบนั
จึงมีการวางแผนทางการเงินเกิดขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 16 ตุลาคม 2564) 
 “ผมมีการวางแผนส ารองไวเ้ผื่อแผนแรกไม่ประสบความส าเร็จ จะไดมี้การแผนส ารองและ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงท่ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 25, 16 ตุลาคม 2564) 
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 “พี่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในการออมเงินและวางแผนในการออมเวลาท่ีพี่อยากไดอ้ย่างไร
จะเก็บออมแลว้น าเงินท่ีออมไปซ้ือส่ิงท่ีอยากได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีการจดัแบ่งส่วนเร่ืองรายไดโ้ดยออกเป็น60:30:10 คือ ใชจ่้าย: ออม: ลงทุนเพื่อเก็งก าไร 
การท่ีพี่มีการแบ่งสัดส่วนออกเป็นแบบน้ีท าให้วางแผนทางการเงินของพี่ดีขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 
17 ตุลาคม 2564) 
 2. ดา้นรายได ้ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า คนวยัท างานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระ
หน้ีสินท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต เน่ืองจากมีพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีหลากหลายท าให้มีภาระ
หน้ีสินมากเกินความจ าเป็น จึงตอ้งไปกูเ้งินมาใช้จ่ายก่อให้เกิดหน้ีสินเพิ่มขึ้น คนวยัจึงควรมีการ
วางแผนเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนและควรประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง
ก่อนการวางแผนทางการเงิน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
  1. ประเมินความสามารถทางการเงินของตนอง ต้องมีความรู้เร่ืองการเรียนใน
ระดบัหน่ึงจึงกางวางแผนทางการเงินให้คุณภาพ และจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างประสิทธิภาพ
ไดอ้ย่างทดัท่วงที ควรมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรือแห่งให้ค  าปรึกษาท่ีหน้าเช่ือถือ และตอ้งดู
ความสามารถในการหารายไดใ้ห้สมดุลภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น ไม่ให้นอ้ยเกิดไป จะไดไ้ม่เกิดปัญหา
ต่อไปในการวางแผนทางการเงิน 
  2. ประเมินรายได้สุทธิของตนเอง เป็นเร่ืองแรกท่ีตอ้งท าก่อนการวางแผนทาง
การเงิน เพราะการประเมินรายไดสุ้ทธิเป็นรายไดท้ั้งหมดหกัลบค่าใชจ่้ายหรือภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่าย
ในแต่ละเดือน หลกัจากหกัลบแลว้จะเป็นเงินท่ีเหลือเก็บท่ีสามารถน าไปวางแผนทางการเงินต่อไป  
  3. ประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมการใชจ่้ายของตนเอง เพราะคนท างานในแต่
ละช่วงอายุจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งการซ้ือสินคา้ฟุ่ มเฟือยของคนท างาน
ในช่วง 20-40 ปี จะเนน้สินคา้มีราคาแพงเพื่อเขา้สังคม หรือสินคา้ดูแลตนเองของกลุ่มคน 41-55 ปี 
ท่ีใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทั้งวิตามิน คอร์สเรียนออกก าลงักาย คอร์สท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นตน้ เลยมี
แนวคิดเร่ืองการวางแผนรายได้ ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินดงัน้ี เช่น การเงิน
ในส่วนรายไดน้อกเหนือจากเงินเดือน การหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่าย การท าบนัทึกรายรับ - 
รายจ่าย เพื่อดูความสมดุลการเงิน การจดัสรรกบัรายจ่ายในสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ให้เพียงพอรายไดแ้ละไม่กระทบต่อเงินเก็บ การวางแผนในส่วนหน้ีสินจากการผ่อนให้เหมาะสม
กบัรายได ้หรือการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถมีเงินเก็บไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งหมดท่ี
กล่าวมาเป็นเหตุผลท่ีส าคญัในเร่ืองรายได ้ภาระค่าใชจ่้าย
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 “พี่ท างานท่ีกรุงเทพ รายไดดี้ รายจ่ายก็สูงตาม เงินออกแต่ล่ะเดือนไม่เพียงพอมีแต่รายจ่าย
ต่างๆ ท าใหพ้ี่ตอ้งหารายไดเ้สริมในแต่ละเดือน” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 ตุลาคม 2564) 
 “หนูมีการจดัสรรความตอ้งการในการอยากไดส่ิ้งของอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยการเก็บเงิน
มากกวา่การใชจ่้ายจะไดเ้หลือเงินเก็บไวใ้ช”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่ก  าลังสร้างซ้ือบ้าน รายได้ไม่เพียงพอต่อการซ้ือท าให้ต้องกู้เงินจากธนาคารมาซ้ือ
ก่อใหเ้กิดหน้ีสินระยะยาวในการช าระหน้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ผมมีรายไดจ้ากพ่อแม่ในการมาเรียนมหาลยั เป็นรายไดท่ี้ไม่แน่นนอน ตามการให้ในแต่
ละคร้ังของพ่อแม่ ท าให้ผมเร่ิมมีการวางแผนทางการเงินในส่วนของท่ีอยากได้ในการซ้ือ” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 14, 9 ตุลาคม 2564) 
 “เราท าบนัทึกรายรับจาการท างานพิเศษในเวลาว่าง และบนัทึกรายจ่ายในแต่ละวนั เพื่อ
เป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นการซ้ือของท่ีอยากได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 18, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ผมตอ้งจ่ายค่าเทอมเองจึงมีการเก็บเงินจากการท างานพิเศษเล็กๆหน่อยๆ และท าบนัทึก
เอกสารรายรับ – รายจ่ายในแต่ละคร้ังจะได้ไม่ใช้เงินเก็บท่ีวางแผนไว”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 20, 16 
ตุลาคม 2564) 
 “ผมยงัมีภาระหน้ีสินท่ีต้องจ่ายจากการกู้ยืมมารักษาตัวเอง จึงท าให้รายได้ประจ าไม่
เพียงพอต่อการช าระหน้ีในส่วนท่ีกูย้มื” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีการหารายได้เสริมจากงานประจ าท่ีท าอยู่ เน่ืองจากพี่มีเป้าหมายในการวางแผนใน
อนาคตอยา่งจริงจงั” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พอพี่มีลูกท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย พี่ตอ้งหารายไดเ้สริมและกูย้ืมมาใชจ่้ายใน
เร่ืองลูก” (สัมภาษณ์คนท่ี 27, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เป็นคนชอบซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นประจ า ท าใหเ้งินเก็บไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายใน
ส่วนอ่ืน” (สัมภาษณ์คนท่ี 28, 16 ตุลาคม 2564) 
 “อาชีพท่ีพี่ท าตอ้งมีการบนัทึกรายรับ รายจ่ายเป็นประจ าจะได้รู้ในส่วนต่างๆว่ามีรายได้
หรือรายจ่ายมาก อาจส่งผลต่อก าไรและขาดทุน ท าให้พี่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ จึงจะสามารถ
วางแผนทางการเงินต่อไปได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 30, 17 ตุลาคม 2564) 
 3. ดา้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน 
   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ความเส่ียงในการวางแผนทางการเงินมี
ผลกระทบทั้งปัจจุบันและอนาคต มาจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนในปัจจุบนัท่ีมีความเส่ียงอยู่
รอบตัวท าให้เกิดโอกาสท่ีจะผิดพลาดในการวางแผนทางการเงินในอนาคตและไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงเหตุผลท่ีพบจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได ้ เช่น
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ภาวะโรคระบาด มลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเมือง ภาวะทางสังคม 
ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ การไม่มีงานท า /รายไดล้ดลง ความมัน่คงของรายไดแ้ละ
อาชีพท่ีท าอยู่  เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โรคระบาด ภยัทางธรรมชาติ และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
การถูกไล่ออกจากงาน สุขภาพหรือจากอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิด เป็นตน้ อีกปัจจยัมาจากพฤติกรรมการ
ใชจ่้ายเกินความจ าเป็น ท าใหเ้กิดภาระหน้ีจากการใชจ่้ายส่งผลในการช าระหน้ีในอนาคต  
 “พี่ท างานกรุงเทพ มีแต่ค่าครอบชีพสูงขึ้นทุกปี ท าให้รายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่ท างานโรงงานมา 7 ปี พอสถานการณ์จากโควิด-19 ท าให้พี่ถูกเจา้นายเลิกจา้งงาน ตอ้ง
เป็นคนตกงาน พี่เครียดมาก” (สัมภาษณ์คนท่ี 3, 1 ตุลาคม 2564) 
 “ตอนน้ีบา้นพี่เจอน ้ าท่วม แบบไม่ไดต้ั้งตวัเก็บของไม่ทนัเสียหาย ท าให้ตอ้งเร่ิมวางแผน
ใหม่หมด” (สัมภาษณ์คนท่ี 4, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เจอสถานการณ์โควิด-19 จากโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั ท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงกั 
เจา้ของโรงงานท่ีพี่ท าอยูไ่ปต่อไม่ไหว เลยเลิกกิจการพี่เลยตอ้งตกงาน” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 1 ตุลาคม
2564) 
 “ผมประสบอุบติัเหตุจากรถยนต ์แบบไม่ไดค้าดคิดท าให้ตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาล ค่ารถไป
หาหมอ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินในส่วนน่ีเลย” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 1 
ตุลาคม 2564) 
 “พี่ขายของไม่ไดเ้ลย เพราะรัฐบาลห้ามกินท่ีร้านแถมมีก าหนดเวลาขายเปิด ปิดอีก ท าให้
รายไดล้ดลง” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ร้านพี่ขายโทรศัพท์ เจอปัญหาโทรศัพท์ตกรุ่นตลอด ท าให้เงินท่ีลงทุนไปก็ขาดทุน 
เสียหายหมด” (สัมภาษณ์คนท่ี 12, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่กู ้เงินซ้ือบา้น ก่อนเจอสถานการณ์โควิด-19 พอมีก าลงัในการผ่อนบา้นหลงัน้ี แต่เจอ
สถานการณ์โควิด-19 มา 2 ปี ท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอในการช าระหน้ี” (สัมภาษณ์คนท่ี 13, 9 ตุลาคม 
2564) 
 “พี่ถูกโจรขโมยรถจักรยานยนต์ท่ีผ่อนไม่หมด ท าให้แผนงานเงินของพี่ต้องเร่ิมใหม่” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 17, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ธุรกิจท่ีพี่ท าขายไม่ดีเหมือนเม่ือก่อน ลูกคา้ก็กลวัติดโควิด-19 เลยไม่ออกจากบา้น ท าให้
รายไดพ้ี่ลดลงและขาดทุน” (สัมภาษณ์คนท่ี 23, 16 ตุลาคม 2564)
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 “อาชีพท่ีพี่ท ารายไดไ้ม่มัน่คง พอเจอสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบท าให้ลูกคา้เลิกจา้ง
จากเศรษฐกิจท่ีแย่ ลูกคา้ไม่มีก าลงัซ้ือเลยเลิกจา้งรายไดพ้ี่เลยลดลง” (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 16 ตุลาคม 
2564)  
 4. ดา้นวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า การวางแผนทางการเงินเปรียบเสมือนการ
วางแผนชีวิตโดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการวางแผนทางการเงิน คนวยัท างานแต่ละ
บุคคลจะมีการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนัตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปัญหาท่ีพบเจอ ความ
ตอ้งการ ทั้งหมดจะเป็นตวัช่วยให้มีก าลงัใจในการต่อสู้กบัอุปสรรคเพื่อเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้อาจจะมาจากบุคคลรอบขา้ง ครอบครัวหรือความตอ้งการของตนเองเป็นตวัก าหนด ไดแ้ก่ 
ทุนการศึกษาของบุตรหลานและทุนการศึกษาของตนเอง เงินส าหรับเกษียณอาย ุเงินเก็บยามฉุกเฉิน 
ใชใ้นการลงทุนส าหรับธุรกิจใหม่ ความมัน่คงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นตน้ 
 “พี่ก็คงหาเงินเพื่อลูกพี่ พี่ก็หย่ากบัสามีแล้ว พี่ก็ตอ้งทุ่มเทเพื่อลูกพี่ในเร่ืองทุนการศึกษา” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 4, 1/10/2564) 
 “นอ้งอยากเรียนต่อ ป.โท แต่ฐานะท่ีบา้นไม่พร้อมน้องเลยตอ้งวางแผนในเร่ืองการใช้จ่าย 
โดยนอ้งมีการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนอยา่งชดัเจน” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 ตุลาคม 2564)  
 “พี่วางแผนไวว้่าจะขยายร้าน เพราะตอ้งน้ีร้านพี่มีขนาดเล็ก ถา้มีเงินทุนก็จะขยายร้านและ
ปรับปรุงร้านใหส้วยงามจะไดมี้ลูกคา้เขา้ร้านเยอะๆ” (สัมภาษณ์คนท่ี 12, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่อยากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท่ีเป็นอยู่ตอนน้ีมีแต่หน้ีค่าบา้น ถา้หมดหน้ีส่วนน้ีพี่ก็สบาย
แลว้” (สัมภาษณ์คนท่ี 13, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เก็บเงินไวรั้กษาสุขภาพของพี่ดีกว่า เพราะสุขภาพพี่ไม่ค่อยดีตอ้งเขา้โรงพยาบาลบ่อยๆ 
พี่ตอ้งเก็บเงินส่วนน้ีใหม้ากหน่อยจะไดมี้ชีวิตยนืยาว” (สัมภาษณ์คนท่ี 14, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ป้าก็ตอ้งเก็บเงินเผ่ือเกษียณอาย ุลูกก็ไม่มี ป้าตวัคนเดียว ตอ้งเก็บเงินเยอะๆเป็นไรมาจะได้
มีเงินรักษาตวัเอง” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 9 ตุลาคม 2564)  
 “เรามีความคิดท่ีอยากไปใช้ชีวิตและท างานต่างประเทศ” (สัมภาษณ์คนท่ี 18, 9 ตุลาคม
2564) 
 “หนูวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุนในการเรียน ป.โท จะได้มีความรู้และไดอ้พัเงินเดือนดว้ย” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 19, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เก็บเงินเพื่อลูก เป็นทุนการศึกษาให้ลูกพี่ไดเ้รียนสูงๆตามท่ีพี่ตั้งใจไว”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 
23, 16 ตุลาคม 2564) 
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 “พี่คงตอ้งการความมัน่คงทางการเงินในชีวิตจะท าใหพ้ี่ไม่ตอ้งกลวัและกงัวลในเร่ืองเงิน พี่
จะไดใ้ชชี้วติอยา่งอิสระทางการเงิน” (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 16 ตุลาคม 2564) 
 “ผมเช่ือว่าทุกคนตอ้งการความมัน่คงทางการเงินในชีวิตเป็นเร่ืองหลกั ผมก็เป็นคนหน่ึงท่ี
ตอ้งการความมัน่คงทางการเงินและอยากประสบความส าเร็จ” (สัมภาษณ์คนท่ี 25, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีลูก ค่าใช้จ่ายมีมากขึ้นท าให้พี่ต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของลูก” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 27, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่วางแผนเพื่อใหลู้กมีทุนการเรียนใหถึ้งในระดบัปริญญาโทและมีเงินใชใ้นชีวิตประจ าวนั
เพียงพอต่อในอนาคตของครอบครัว” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 17 ตุลาคม 2564)  
 “พี่วางแผนทางการเงินเพื่อการคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและการลงทุนส าหรับธุรกิจใหม่ พี่อยาก
อยูก่บัครอบครัวแบบสบายไม่เดือดร้อนเร่ืองเงินเร่ืองทอง และลงทุนกบัธุรกิจใหม่ๆ” (สัมภาษณ์คน
ท่ี 30, 17 ตุลาคม 2564)  
 5. ดา้นเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า สถานการณ์ในปัจจุบนัไม่สามารถคาดการณ์
ได้เน่ืองจากการระบาดโควิด-19 ท าให้แผนท่ีวางไว้ก่อนการระบาดโควิด-19 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้คนวยัท างานจึงเลือกเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) ในการก าหนดการวางแผน
ทางการเงินเน่ืองจากการระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศเกิด
การหยุดชะงักตัวลง การลงทุน การด าเนินงานกิจการหรือธุรกิจบางส่วนต้องปิดตัวลง  ท าให้
พนักงานบางส่วนตอ้งตกงานจากการเหตุการน้ีและบางส่วนก็มีรายได้ลดลง การเลือกเป้าหมาย
ระยะสั้น จึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีมีระยะไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวจนเกินไป ท าใหค้นวยัเงินมีก าลงัใจใน
การท าตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ถา้เป้าหมายระยะสั้นส าเร็จค่อยเล่ือนขั้นไปเป้าหมายระยะปานกลาง 
(3-7 ปี)และตั้งเป้าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) 
 “พี่เลือกเป้าหมายระยะสั้น พี่ตอ้งการน าเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจไดเ้ร็ว” (สัมภาษณ์คนท่ี 
12, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ป้าเป็นท าอาชีพเป็นขา้ราชการมีสวสัดีการท่ีรัฐมอบใหท้ าใหป้้าไม่ตอ้งห่วงเร่ืองเงินป้าจึง
การตั้งเป้าหมายระยะยาว” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 9 ตุลาคม 2564) 
 “หนูตอ้งการเรียนต่อหนูคิดว่าการวางแผนเป้าหมายระยะยาว จะช่วยใหก้ารเก็บเงินมี
ประสิทธิภาพดีกวา่และการเรียนเป็นการวางแผนในระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้วลา” (สัมภาษณ์คนท่ี 19, 16 
ตุลาคม 2564) 
 “พี่ตั้งเป้าหมายระยะยาว เพื่ออนาคตลูกพี่ท่ีเขา้เรียนในระดบัอนุบาลท าให้แผนการเงินยงั
อีกยาวกวา่จะประสบความส าเร็จและถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 23, 16 ตุลาคม 2564)
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 “อาชีพท่ีพี่ท างานอยู่ไม่มัน่คงของรายไดเ้ท่าไร พี่คงวางแผนระยะสั้นจะเหมาะสมมากกวา่ 
พี่ยงัสามารถรอในระยะสั้นไดดี้วา่ระยะอ่ืน” (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 16 ตุลาคม 2564)  
 “พี่มีธุรกิจท่ีก าลังเติบโต แต่เจอโควิด-19 ท าให้เป้าหมายพี่เปล่ียนเป็นระยะสั้นในการ
หมุนเวียนเงินทุน ธุรกิจพี่ตอ้งการใชเ้งิน” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 17 ตุลาคม 2564) 
  
4.2 ผลด้านพฤติกรรมที่มีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 1.รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า คนวยัท างานจะมีการปรึกษาครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นพ่อ แม่ ญาติ คู่สามีภรรยา ลูก เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและช่วยกนัแสดง
ความคิดเห็นเพื่อส่ิงท่ีดีส าหรับเรา การปรึกษาครอบครัวจะมีคนคอยให้ค  าแนะน าค าช้ีแนะแนวทาง
การเงินถึงผลตอบแทนและรูปแบบต่างๆและจะมีการวางแผนในรูปแบบต่างๆท่ีคนวยัท างาน
เลือกใชใ้นการวางแผนทางการเงิน เช่น วางแผนดว้ยตนเอง เป็นการตดัสินใจในการลงทุนหรือการ
วางแผนในรูปแบบต่างๆดว้ยตนเอง อาจจะขอ้ผิดพลาดบา้งจากการตดัสินใจในแต่ละคร้ังจะไม่มีคน
ค่อยแนะน าคนช่วยในการตดัสินใจร่วมกบัการวางแผนทางการเงินท่ีเราตดัสินใจดว้ย และวางแผน
ผ่านบริษทัท่ีให้บริการด้านการให้ค  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง เ ช่น ธนาคาร ประกนัภยั 
ประกนัชีวิตหรือประกนัต่างๆ เป็นการปรึกษาท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญค่อยใหค้  าแนะน าและช่วยวางแผนทาง
การเงินใหโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
 “พี่จะปรึกษาครอบครัวอนัดบัแรก ถา้มีปัญหาอะไรเขาจะไดช่้วยเหลือไดท้นัหากเกิด
ขอ้ผิดพลาดขึ้นมา” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 ตุลาคม 2564) 
 “ผมเป็นคนเช่ือมัน่ในตนเองสูง ท าใหก้ารวางแผนดว้ยตนเองก็เจอการตดัสินใจผิดพลาด
บางคร้ังก็ประสบความส าเร็จบางคร้ังก็ลม้เหลวมนัก็เป็นเรียนใหก้บัชีวิต” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 1 
ตุลาคม 2564) 
 “ผมวางแผนดว้ยการปรึกษาครอบครัว การวางแผนทางการเงินในชีวิตประจ าวนัและใน
อนาคตเป็นส่ิงท่ีตอ้งช่วยกนัคิดในการวางแผนเพื่อใหก้ารเงินไม่ติดขดั” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 1 ตุลาคม 
2564) 
 “นอ้งปรึกษาครอบครัวเร่ืองอนาคตวา่นอ้งอยากท าอะไรอยากเป็นอะไรท่ีใหค้รอบครัวช่วย
ดูและตรวจสอบ รวมถึงการเก็บเงินเพื่ออนาคตของนอ้ง” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 ตุลาคม 2564)  
 “พี่อยูค่นเดียวเลยตอ้งปรึกษาตวัเอง ตดัสินใจดว้ยตวัเอง พี่ตอ้งรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นดว้ย
ตวัเอง บางคร้ังพี่ก็ตดัสินใจพลาดบา้ง” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 9 ตุลาคม 2564) 
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 “พี่เป็นคนท่ีไม่มีเวลาและไม่เขา้ใจในการวางแผน พี่เลยใหแ้หล่งใหค้  าปรึกษาทางการเงิน
เป็นคนแนะน าและช้ีแนะการวางแผนของพี่” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ผมก็วางแผนดว้ยตวัเอง จะไดใ้ชเ้งินไดอิ้สระมีใครคอยควบคุมเร่ืองการเงิน” (สัมภาษณ์
คนท่ี 14, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ป้าก็วางแผนในรูปแบบส าเร็จรูปท่ีมีในทอ้งตลาดตามแหล่งใหค้  าปรึกษา เช่น ธนคาร 
ประกนัต่างๆ ป้ากลวัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่ปรึกษาบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงิน พี่มัน่ใจในความสามารถ” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 22, 16 ตุลาคม 2564) 
 “ผมก็เขา้สถานท่ีท่ีใหค้  าปรึกษาวางแผนทางการเงินและเลือกสถานท่ีน่าเช่ือถือ เพราะเขา
ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเงินไดดี้กวา่ผม” (สัมภาษณ์คนท่ี 25, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีลูกและครอบครัว พี่เลยตอ้งปรึกษาครอบครัว จะไดช่้วยกนัวางแผนรวมกนั”  
(สัมภาษณ์คนท่ี 27, 16 ตุลาคม 2564) 
 2.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ ครอบครัวเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั
และดูแลสร้างส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัครอบครัวรองลงมาเป็นตนเอง บุตร คู่สมรส และเพื่อนเป็นอนัดบั
สุดทา้ยท่ีมีอิทธิพล  
 “พี่เห็นความเป็นอยูข่องครอบครัวท่ีล าบากท าใหมี้มีแรงในการหาเงินส่งกลบับา้น” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1/10/2564) 
 “ครอบครัวมีผลต่อกระทบต่อสภาพการเงินของพี่โดยตรง” (สัมภาษณ์คนท่ี 3, 1 ตุลาคม 
2564) 
 “ผมให้ความส าคญัคนในครอบครัว ผมคิดว่าครอบครัวเป็นเหมือนบา้นท่ีตอ้งการการต่อ
เติมและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา ผมจึงเลือกครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อผม” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 1 ตุลาคม 
2564) 
 “ลูกเป็นแกว้ตาดวงใจเป็นทุกอยา่ง ทั้งความหวงัและความรัก ของพี่ พี่ทุ่มเททุกอยา่งทั้ง
วางแผนอนาคตให้เขาและค่อยช้ีแนะเขาใหป้ระสบความส าเร็จ” (สัมภาษณ์คนท่ี 8, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ครอบครัวหนูใหก้ารสนบัสนุนในการตดัสินใจทุกอยา่ง ท าใหมี้การกลา้ ครอบครัวหนูจึง
เป็นส่ิงส าคญัและมีผลในทุกเร่ือง” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ป้ามีอายเุยอะท าใหต้วัเองมีอิทธิพลในการท าและตดัสินใจทุกอยา่ง” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 9 
ตุลาคม 2564)
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 “ผมมีเพื่อนเยอะๆและเห็นเพื่อนประสบความส าเร็จ เลยวางแผนท่ีจะปฏิบติัติตามจะได้
ประสบความส าเร็จแบบเพื่อนบา้ง” (สัมภาษณ์คนท่ี 21, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เลือกลูก ลูกมีอิทธิพลท่ีท าใหพ้ี่ตอ้งวางแผนทางการเงินเพื่อเขา เขาเป็นทุกอยา่งของพี่ 
และพี่ตอ้งหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหเ้ขาและตอ้งวางแผนท่ีครอบคลุมอนาคตของเขาดว้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 
23, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เห็นเพื่อนมีชีวิตท่ีประสบความส าเร็จเลยมีเพื่อนเป็นแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต
และวางแผนในเร่ืองการเงิน” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่สังเกตไดว้า่ครอบครัวและคู่สมรสของพี่ มีผลท่ีต่อการเงินของพี่และพี่ก็ใหเ้ขาเป็นคน
ส าคญัในทุกอยา่งๆท่ีพี่ตดัสินใจ” (สัมภาษณ์คนท่ี 27, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เลือกครอบครัว ในการวางแผนทางการเงินครอบครัวเป็นส่ิงส าคญัและมีความหมาย
ส าหรับพี่” (สัมภาษณ์คนท่ี 28, 16 ตุลาคม 2564)  
 “พี่มีลูก ลูกเป็นทุกอยา่งของพี่ลูกมีอิทธิพลต่อพี่มาก พี่ตอ้งเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดและดูแล
วางแผนเตรียมพร้อมให้เขามีชีวิตท่ีดี” (สัมภาษณ์คนท่ี 29, 17 ตุลาคม 2564) 
 3.การไดรั้บส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ส่ือทุกรูปแบบมีอิทธิพลต่อคนวยัท างาน
แตกต่างตามพฤติกรรมของบุคคล เน่ืองจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย และสามารถดึงดูดใหเ้กิดความสนใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถจูงใจผูท่ี้พบเห็นมาเปิดอ่าน
แหล่งขอ้มูลท่ีน าเสนอรูปแบบการวางแผนทางการเงิน เช่น หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร แอปพลิเคชนั
ธนาคาร แอปพลิเคชันการวางแผนทางการเงินในโทรศัพท์ ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) 
เวบ็ไซต/์Internet โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา 
 “พี่เห็นส่ือรูปแบบการเงินท่ีโทรทศัน์ ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) เวบ็ไซต/์Internet พี่
จะเห็นส่ือเหล่าน้ีบ่อย บางคร้ังก็เปิดอ่าน ก่อใหเ้กิดความน่าสนใจและอยากจะท าตามดว้ย” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1/10/2564) 
 “Facebook และ Twitter เน่ืองจากติดตามข่าวสารการลงทุนจากผูมี้ประสบการณ์และเป็น
นกัวิเคราะห์ ให้ค  าปรึกษา” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่ได้รับส่ือทุกด้านท่ีกล่าวมาในชีวิตประจ าวนัพี่ก็เจอหมดเลย” (สัมภาษณ์คนท่ี 5, 1 
ตุลาคม 2564) 
 “นอ้งท างานของอาจารยท่ี์สั่งเก่ียวกบัการเงิน ก็ก่อให้เกิดการอ่านบทความการเงินหลาย
แหล่งท าใหเ้กิดความสนใจในการวางแผนทางการเงิน” (สัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 ตุลาคม 2564) 
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 “หนูใชแ้อปพลิเคชนัธนาคาร ทุกวนัน้ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในแอปพลิเคชนัธนาคารมี
ขอ้มูลในเลือกลงทุนกบัทางธนาคาร” (สัมภาษณ์คนท่ี 9, 9 ตุลาคม 2564) 
 “เวลาท่ีพี่เดินทางไปท างาน พี่จะเห็นหนังสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา ในการโปรโมทและ
ชกัชวนใหม้าลงทุน” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 9 ตุลาคม 2564) 
 “พี่ก็ไปปรึกษาหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร จะไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารรูปแบบต่างๆ 
และถามในส่วนท่ีไม่เขา้ใจได”้ (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ป้าไม่เขา้ใจอะไรก็เขา้ไปถามหนา้เคาน์เตอร์ธนาคาร จะไดพู้ดคุยและท าความเขา้ใจในส่ิง
ท่ีตอ้งการรู้” (สัมภาษณ์คนท่ี 15, 9 ตุลาคม 2564) 
 “ตอนน้ีหนูก็ใชแ้อปพลิเคชนัในโทรศพัทเ์ตือนและจดบนัทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวนั 
สะดวกสบาย” (สัมภาษณ์คนท่ี 19, 16 ตุลาคม 2564) 
 “เวลาพี่หาขอ้มูลเวบ็ไซต/์Internet เก่ียวกบัการเงินจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินการวางแผนมา
ใหอ่้านแลว้พี่ก็กดเขา้ไปอ่าน ท าใหพ้ี่เกิดความสนใจมากขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 22, 16 ตุลาคม 2564) 
 “พี่โหลดแอปพลิเคชนัการวางแผนทางการเงินในโทรศพัท ์มาค่อยเป็นแนวทางในการ
จดัสรรทางการเงินของพี่ เหมือนมีพี่เล้ียงค่อยจดบนัทึกและเตือน” (สัมภาษณ์คนท่ี 26, 16 ตุลาคม 
2564) 
 “ไลน์และเฟสบุ๊ค เพราะเขา้ถึงไดง้่าย เห็นทุกวนัเลยติดตาแลว้สนใจ” (สัมภาษณ์คนท่ี 28, 
16 ตุลาคม 2564) 
  
4.3 ปัญหาที่พบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่า ในปัจจุบนัคนวยัท างานจะพบอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ไป
ถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีวางไว้หรือไปถึงด้วยความยากล าบาก รวมถึงปัญหาการใช้เงินใน
ชีวิตประจ าวนัขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีหลกัในการด าเนินชีวิตทั้งดา้นรายจ่าย
มากกว่ารายรับ ดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ อาชีพและอีกหลายปัจจยั จึงควรประเมินสถานการณ์
และสถานะทางการเงินของตน ก่อนการวางแผนท่ีจะท าให้การวางแผนทางการเงินส าเร็จและ
บริหารการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งการแบ่งสัดส่วน การควบคุมการใชเ้งินไดอ้ยา่งชดัเจนและ
จะตอ้งมีวินัยในการบริหารการเงินท่ีตั้งเป้าหมายอย่างเขม้งวดพร้อมทั้งตอ้งเพิ่มทกัษะและความรู้
ทางการเงินอยูส่ม ่าเสมอ เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการเงิน 
 “พี่เป็นหนุ่มออฟฟิศ ท างานท่ีกรุงเทพค่าครองชีพก็แพง ท่ีตอ้งแบ่งสัดส่วนเงินเดือนให้
เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั” (สัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 ตุลาคม 2564)
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 “รายไดไ้ม่พอต่อภาระหน้ีสิน ค่าครองชีพแพงขึ้นทั้งอาหาร เส้ือผา้ ของใช ้มีราคาแพงขึ้น
อยา่งมาก” (สัมภาษณ์คนท่ี 2, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่เรียนมานอ้ยท าใหค้วามรู้ความเขา้เร่ืองการวางแผนทางการเงินไม่ค่อยเขา้ใจเท่าไร” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 3, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่หยา่กบัสามี ท าใหภ้าระค่าใชจ่้ายตอ้งตกมาอยูท่ี่พี่คนเดียว รายไดท่ี้พี่ท าไม่เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน” (สัมภาษณ์คนท่ี 4, 1 ตุลาคม 2564) 
 “ผมเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์ผมไม่ไดมี้การวางแผนทางการเงินและไม่ไดค้  านึงในส่วนเงิน
ฉุกเฉินไว ้ท าใหผ้มตอ้งกูม้ารักษาตวัเอง” (สัมภาษณ์คนท่ี 6, 1 ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีหน้ีสินภาระท่ีตอ้งจ่ายจาการกูย้มืผอ่นบา้น ก่อนโควิด-19 จะแพร่ระบาดท าใหร้ายได้
ไม่พอจ่ายค่าผอ่นบา้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 10, 9 ตุลาคม 2564) 
 “การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ ท าใหก้ารเงินไม่คล่องตวัรายไดก้็ไม่พอต่อรายจ่าย ของก็แพง
ขึ้น ทั้งค่าน ้า ค่าไฟและภาษี” (สัมภาษณ์คนท่ี 11, 9 ตุลาคม 2564) 
 “อตัราดอกเบ้ียก็ยงัด าเนินแต่รายไดไ้ม่มีจ่าย ท าให้หน้ีสินเพิ่มขึ้น” (สัมภาษณ์คนท่ี 13, 9 
ตุลาคม 2564) 
 “พี่มีรายไดแ้บบคนหาเชา้กินค ่า เลยไม่มีเงินเก็บท่ีเป็นสัดส่วนท่ีแน่ชดั ท าให้การวางแผน
ทางการเงินไม่ประสบความส าเร็จ” (สัมภาษณ์คนท่ี 17, 9 ตุลาคม 2564) 
 “อาชีพฟรีแลนซ์ของพี่มนัไม่มัน่คงเร่ืองรายได ้ในแต่ละเดือนยงัคาดการณ์เงินท่ีไดรั้บก็ไม่
แน่นอน บางเดือนไดม้ากบางเดือนไดน้อ้ย” (สัมภาษณ์คนท่ี 24, 16 ตุลาคม 2564)  
 “เศรษฐกิจ ท าให้คนตอ้งหาอาชีพเสริมแต่ก็ไม่เพียงพอต่อร่ายจ่าย เงินเก็บก็มีนอ้ยลง” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 26, 16 ตุลาคม 2564)  
 “พี่มีปัญหาเร่ืองรายจ่ายมากกวา่รายไดใ้นแต่ละเดือน พี่ชอบชอปปิงซ้ือสินคา้ออนไลน์” 
(สัมภาษณ์คนท่ี 28, 16 ตุลาคม 2564) 
 “สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัก็ท าใหร้ายไดล้ดมาก ขายของก็ไม่ได ้เดินทางก็ล าบาก ท าอะไร
ก็ไม่สะดวกเหมือนเม่ือก่อน” (สัมภาษณ์คนท่ี 30, 17 ตุลาคม 2564) 
  
4.4 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบใน
ประเด็นในเร่ืองวตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน วตัถุประสงคเ์กิดจากความตอ้งการและ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นท่ีจะท าไปสู่การวางแผนทางการเงิน ท าใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ตอบในประเด็นน้ี
ไดม้ากมาจากความตอ้งการของตนเองท่ีมีอยู่แลว้และอยากจะประสบความส าเร็จในการวางแผน
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ทางการเงิน รองลงมาคือ ดา้นการให้ความส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ดา้น
รายได้ ภาระค่าใช้จ่ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน และด้านความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน จากประเด็นท่ีตอบรองลงมาน้ี 3 ดา้นผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ เป็น
เร่ืองท่ีทุกคนสามารถตอบได้ทันทีจากการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นจริงส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของตนเองน ามาตอบในการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี แต่อีก 1 ดา้นท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์
ตอบได้น้อยสุดคือ ด้านเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถก าหนดได้ทันทีว่าต้องการระยะเวลาใดท่ีจะประสบความส าเร็จได้เลย อาจจะมาจาก
ระยะทางในการไปถึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงินท่ีตั้งไวมี้อุปสรรค ท า
ให้เป้าหมายไม่ประสบความส าเร็จ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จึงไม่สามารถคาดการไดว้่าเป้าหมายท่ีตนเองตั้ง
ไวจ้ะประสบความส าเร็จหรือไหม จึงท าให้ด้านเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผน
ทางการเงิน เป็นส่ิงท่ียากของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  
 สามารถสรุปการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีในส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคน
วยัท างานโดยเรียบเรียงจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอบส่วนใหญ่ไปถึงนอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นวตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน ในเร่ืองคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ความมัน่คง
ทางการเงินในชีวิต และวางแผนทางการเงินในส่วนทุนการศึกษาของบุตรหลานและทุนการศึกษา
ของตนเอง เป็นตน้ 
 2. ด้านการให้ความส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน ในเร่ืองการจดัท า
แผนทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิต การหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินอยู่ตลอดเวลา และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นการด าเนินชีวิต เป็น
ตน้ 
 3. ด้านรายได้ ภาระค่าใช้จ่ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  ในเร่ืองการท าบันทึก         
รายรับ - รายจ่าย เพื่อดูความสมดุลการเงิน การวางแผนในการหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่าย และ
การควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถมีเงินเก็บไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 
 4. ดา้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน ในเร่ืองโรคระบาด 
ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้น ภยัทางธรรมชาติ สุขภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการไม่มี
งานท าหรือรายไดล้ดลง เป็นตน้ 
 5. ดา้นเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน เป็นเร่ืองท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์
ตอบนอ้ยในเร่ือง การตั้งเป้าหมายและบางส่วนตอบในการตั้งเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) มาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นเป้าหมายระยะปานกลาง (3-7 ปี) และตั้งเป้าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)
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 พฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบใน
ประเด็นในเร่ืองบุคคลท่ีมีอิทธิพลและการไดรั้บส่ือท่ีมีอิทธิพล มาจากพฤติกรรมของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ท่ีไดรั้บอิทธิพลในการวางแผนทางการเงินจากครอบครัว ตนเอง บุตร คู่สมรสและเพื่อน ท่ีมีต่อใน
การตัดสินใจในการวางแผนทางการเงินของผูใ้ห้สัมภาษณ์ บุคคลท่ีมีอิทธิต่อการวางแผนทาง
การเงินจะเป็นจุดเร่ิมตอ้งของเป้าหมายท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการจะเป็นแบบบุคคลนั้นจากการดูผ่าน
ส่ือต่างๆ การสัมผสักบัคนใกลชิ้ดแลว้เกิดแรงบนัดาลใจในการท าตามบุคคลนั้นหรือเกิดจากบุคคล
นั้นมีผลต่อเป้าหมายของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีตอ้งการสร้างส่ิงดีๆให้กับบุคคลนั้นก่อให้เกิดเป้าหมาย
ตามมาและอยากจะประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการ ส่วนการไดรั้บส่ือของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์สามารถเลือกรับส่ือต่างๆได้จาการใช้งานผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร แอปพลิเคชัน
ธนาคาร แอปพลิเคชันการวางแผนทางการเงินในโทรศัพท์ ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) 
เวบ็ไซต/์Internet โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา ปัจจุบนัท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้
ผูใ้ห้สัมภาษณ์เขา้ถึงทุกส่ือไดอ้ย่างรวดเร็วแต่ก็ขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีจะเลือกรับ
ส่ือต่างๆ อาจจะมาจากส่ือนั้นตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผูใ้ห้สัมภาษณ์ หรือส่ือนั้น
สามารถดึงดูดผูใ้ห้สัมภาษณ์เกิดความสนใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถจูงใจให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์เปิด
อ่านแลว้ปฏิบติัตามส่ือนั้น รองลงมาคือ รูปแบบการวางแผนทางการเงินหรือช่องทางในการจดัท า
แผนทางการเงินผูใ้ห้สัมภาษณ์เลือกการวางแผนดว้ยการปรึกษาครอบครัวเป็นหลกัตามด้วยการ
วางแผนด้วยตนเองและวางแผนผ่านบริษทัท่ีให้ค  าปรึกษาทางการเงิน รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินหรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีช่วยในเร่ืองค าแนะน า ความคิดเห็น ค า
ช้ีแนะหรือช่วยในการตดัสินใจร่วมกนักบัการวางแผนทางการเงินของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ให้ตดัสินใจ
ผิดพลาดและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นถา้มีการวางแผนทางการเงินท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีจะเลือกรูปแบบการวางแผนทางการเงินหรือช่องทางใน
การจดัท าแผนทางการเงิน  
 สามารถสรุปการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีในส่วนพฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคน
วยัท างาน โดยเรียบเรียงจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอบส่วนใหญ่ไปถึงนอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี 
 1. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ผูใ้ห้สัมภาษณ์เลือกครอบครัว (บิดา/
มารดา) เป็นหลกั รองลงมาเป็นตนเอง บุตร คู่สมรส และเพื่อน 
 2. การไดรั้บส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ผูใ้ห้สัมภาษณ์เลือกรับส่ือต่างๆทุก
ส่ือท่ีกล่าวมาไดจ้าการใชง้านผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร แอปพลิเคชนัธนาคาร แอปพลิเคชนัการ
วางแผนทางการเงินในโทรศัพท์ ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์/Internet โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา เป็นตน้ 
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 3. รูปแบบการวางแผนทางการเงินหรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน ผูใ้หส้ัมภาษณ์
เลือกการวางแผนดว้ยการปรึกษาครอบครัว วางแผนดว้ยตนเอง และวางแผนผา่นบริษทัท่ีใหบ้ริการ
ดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง 
 ปัญหาท่ีพบเจอในการวางแผนทางการเงินผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบในประเด็นในเร่ือง
ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดจ้นเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงิน ท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัในการด าเนินชีวิตท่ีมีเงินเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งการไม่มีงานท า / 
รายไดล้ดลง เศรษฐกิจ สังคมการเมือง โรคระบาด ภยัทางธรรมชาติ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ สุขภาพ 
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั อาชีพและอีกหลายปัจจยัมีผลต่อความเส่ียงในการวางแผนทางการเงิน 
 หลากหลายปัจจยัเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นตวัก าหนดในการวางแผน
ทางการเงิน จึงควรมีการประเมินสถานการณ์และสถานะทางการเงินของตนก่อนการวางแผนทาง
การเงินจะท าให้เป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระสบความส าเร็จควบคู่กบัการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ
และตอ้งมีวินยัในการบริหารการเงินอยา่งเขม้งวด



 

บทท่ี 5 
 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  5.1 สรุปผลงานวิจยั 
  5.2 อภิปรายผลงานวิจยั 
  5.3 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
  5.4 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
  5.5 ขอ้จ ากดัในการท าวิจยั 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคนวยัท างาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐมอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี จ านวน 30 คน ด้วยเคร่ืองมือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ผูวิ้จยัจดัท าผลสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
     ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของคนวยัท างานในการให้
ความส าคญัและความรู้ รายได ้ภาระค่าใช้จ่าย ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วตัถุประสงค์
ของการวางแผนทางการเงิน เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงินมีผลต่อ
ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างานย่อมมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางปัจจยั
ส่วนบุคคล โดยผูท่ี้มีเพศต่างกนัย่อมมีการวางแผนทางการเงินแตกต่างกนัไป ส่วนผูท่ี้มีอายุต่างกนั
ย่อมมีการวางแผนทางการเงินท่ีเปล่ียนไปตามประสบการณ์และทศันคติ ส่วนสถานภาพท่ีแตกต่าง
กันย่อมมีการวางแผนทางการเงินท่ีต่างออกไปตามสถานภาพท่ีตนเองเป็นอยู่ ส่วนจ านวนบุตร 
ส าหรับคนท่ีมีและไม่มี แตกต่างกันย่อมมีการวางแผนทางการเงินท่ีต่างออกไปตามจ านวนบุตร  
ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัย่อมมีการวางแผนทางการเงินท่ีต่างออกไปในการวางแผนทาง
การเงิน ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันย่อมมีการวางแผนทางการเงินท่ีต่างออกไปในการ
ตดัสินใจท่ีจะมีการวางแผนทางการเงิน ส่วนค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัย่อมมีการวางแผน
ทางการเงินท่ีต่างออกไปมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะมีการวางแผนทางการเงิน ส่วนอาชีพท่ีแตกต่าง
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กนัย่อมมีผลต่อแนวคิดต่อการวางแผนทางการเงินต่างออกไปตามอาชีพ โดยน ามาเช่ือมโยงกบัการ
วางแผนทางการเงิน ซ่ึงสามารถช่วยช้ีแนวทางการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคลได้
และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมายการวางแผนทางการเงินคนวยัท างาน 
  1.1 ดา้นการใหค้วามส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
        การให้ความส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่งผลต่อปัจจยัต่างๆท่ีมี
ผลต่อการวางแผนทางการเงินท าใหค้นส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการวางแผนการเงินเป็นหลกั ถา้
มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี เป็นการน าชีวิตไปสู่ความมัง่คงทางการเงิน ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือ
อุปสรรคในรูปแบบใด ก็ยงัมีเงินท่ีจดัสรรและวางแผนทางเงินไวน้ ามาหมุนในการด าเนินชีวิตต่อไป
ไดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังหรือเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินก่อนการ
ท างานให้คนวัยท างานได้น าความรู้ท่ีได้หรือมีการเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถน าความรู้ได้ไป
ปรับเปล่ียนในเขา้กบัการด าเนินชีวิตของแต่บุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ดา้นรายได ้ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
       รายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิต ปัจจยัหลกัมาจากพฤติกรรม
ของแต่บุคคลท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในส่วนของรายไดแ้ละการใช้จ่ายท่ีไม่สมดุลหรือไม่มี
การแบ่งสัดส่วนท่ีชดัเจน ท าให้พฤติกรรมการใชเ้งินเกินความจ าเป็นเกิดขึ้น จนส่งผลกระทบการ
วางแผนทางการเงินในคร้ังก่อน อาจะท าให้เกิดภาระหน้ีส้ินเพิ่มขึ้น คนวยัท างานจึงควรประเมิน
สถานะทางการเงินของตนเองก่อน ประเมินความสามารถทางการเงิน ประเมินรายได้สุทธิของ
ตนเอง และประเมิน ตรวจสอบพฤติกรรมการใชจ่้ายของตนเอง ถา้คนวยัท างานไดมี้การประเมินท่ี
เล่าน้ีก่อนการวางแผนทางการเงิน จะท าให้คนวยังานวางแผนรูปแบบของตนเองไดเ้หมาะสมกบั
ตนเองในการด าเนินชีวิต 
 1.3 ดา้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน 
       ความเส่ียงมีอยู่รอบตวัท าให้เกิดโอกาสท่ีจะผิดพลาดในส่ิงท่ีเราไดมี้การวางแผนไวเ้กิด
ความเสียหายไดสู้ง และความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบทั้งปัจจุบนัและอนาคตมาจากสถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนโดยมีปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ทั้งธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้นมา อาจจะมาจากตวัเองเป็น
คนท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเอง เช่น การกูเ้งินโดยไม่มีก าลงัทรัพยใ์นการใชค้ืน หรือเร่ืองสุขภาพ
จากการประมาทท าให้เสียเงินมากขึ้นในการรักษา คนวยัท างานจึงควรมีการเตรียมความพร้อมหรือ
มีการจดัสรรการเงินในเร่ืองความเส่ียงท่ีะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบนัและอนาคต อาจจะมีการเก็บออมหรือ
ซ้ือกองทุน ซ้ือประกนัสุขภาพ ประกนัภยัต่างๆ ไวเ้ตรียมพร้อมในยามฉุกเฉินเหมือนเกิดเหตุการณ์
เกิดขึ้นจะไดมี้ส่วนท่ีรองรับและลดปัญหาในเร่ืองต่างๆไดม้ากขึ้น 
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 1.4 ดา้นวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน 
       คนวยัท างานในแต่ละคนจะมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปในเร่ืองท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ
ท่ีจะประสบความส าเร็จหรือในส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการท่ีจะมีในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ท าให้การวางแผน
ทางการเงินเปรียบเสมือนการวางแผนชีวิตท่ีต้องมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต คนวยัท างาน
จะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและจะตอ้งมีวินยัในการปฏิบติัติท าตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างสุดก าลงั
ไม่ควรมีเป้าหมายมากเกินไป จะท าใหท้อ้แทแ้ละหมดก าลงัใจในแผนการท่ีวางไว ้
 1.5 ดา้นเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
       เป้าหมายหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน เม่ือคนวยัท างานมี
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน จะมีการก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าให้
เป้าหมายนั้นประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบุคคลนั้นและขึ้นอยู่กบัความพร้อมท่ี
ปฏิบติัติท าตามในระยะเวลาท่ีตนเป็นคนก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด อาจจะเร่ิมตน้จากระยะสั้นท่ี
ไม่เกิน 3 ปี เพื่อทดลองความสามารถในการท าตามเป้าหมายท่ีวางไว้ให้ส าเร็จ จึงค่อยเล่ือน
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 3 ปีถึง 7 ปีในระยะปานกลางและไปจนถึงระยะยาวตั้งแต่ 7ขึ้นไป   
 
 2. ผลด้านพฤติกรรมที่มีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
     พฤติกรรมท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน การวางแผนทางการเงินมี
ความส าคญัในทุกๆดา้น ตั้งแต่บุคคลไปจนถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยั
ท างาน 
 2.1 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน  
       รูปแบบการวางแผนทางการเงิน เป็นการปรึกษาทิศทางในการวางเป้าหมายให้กับ
ตนเองโดยการปรึกษาจะปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหรือปรึกษากบัผูท่ี้ไม่มีความเช่ียวชาญแต่
ต้องการความคิดเห็นร่วมกันและช่วยในการตัดสินใจในเป้าหมายท่ีตนเองเป็นคนก าหนด ใน
ปัจจุบันการปรึกษาการวางแผนทางการเงินมักจะเร่ิมต้นจากครอบครัว เป็นคนค่อยช่วยเสนอ
ความคิดทิศทางรูปแบบ หรือค่อยช่วยซัพพอร์ตในส่วนท่ีมีปัญหาจะท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยกว่า
การวางแผนด้วยตนเอง การวางแผนด้วยตนเองจะเป็นการตัดสินใจในรูปแบบท่ีตนเองเป็นคน
ตดัสินใจ มกัจะเหมาะกบัผูท่ี้เช่ือมัน่ในตนเองสูงและไม่เช่ือในความคิดของผูอ่ื้น ยงัมีการวางแผน
ผา่นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง การปรึกษาในรูปแบบน้ีจะมี
ผูท่ี้เช่ียวชาญค่อยให้ค  าแนะน า ค่อยดูแลในการวางแผนให้ประสบความส าเร็จโดยไม่มีความเส่ียง
เขา้มาใหดู้สึกไม่สบายใจ ในการปรึกษาในรูปแบบน้ีจะตอ้งเลือกและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
บริษทัท่ีตนเองไปขอค าแนะน าจะช่วยลดการถูกหลอกใหป้ฏิบติัตามแผนท่ีเขาวางไว ้
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  2.2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  
       อิทธิพลของบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจในการวางแผนทางการเงิน มาจากตนเองให้
ความส าคญัในบุคคลนั้นเป็นส่ิงแรก หรือมาจากการพบเจอแลว้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีอยากปฏิบติัตาม 
อาจมาจากครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตนท่ีอยากวางแผนให้ครอบครัวมีความสุข มีในส่ิงท่ีขาดหาย หรือ
การมองเห็นตนเองขาดในส่ิงท่ีไม่มีแลว้เกิดเป้าหมายท่ีอยากประสบความส าเร็จ ไม่ว่าตนเองจะพบ
เจออะไรมาก็ตามก็ควรยึดหลกัพื้นฐานการเป็นอยู่ท่ีตนมี ไม่ควรท าตามบุคลลอ่ืนๆแต่ควรน ามา
ปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการด าเนินของตนเองใหเ้หมาะสมท่ีสุด 
 2.3 การไดรั้บส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน 
        การไดรั้บส่ือท่ีมีอิทธิพลในการวางแผนทางการเงินของตนเอง ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัเขา้ถึงได้ง่ายเป็นผลดีท่ีท าให้การรับข่าวสารการวางแผนทางการเงินผ่านส่ือต่างๆได้
รวดเร็ว แต่ก็มีผลเสียถา้บุคคลนั้นไม่ไดมี้การกรองข่าวสารอย่างถ่ีถว้นท าให้หลงเช่ือในข่าวสารนั้น
ก็ท าให้เกิดความเสียหายตามมา ควรมีการกรองข่าวหรือเดินทางไปพูดคุยสอบถามในส่ิงท่ีสงสัย
ของขอ้มูลข่าสารท่ีโปรโมทไวก่้อนการตดัสินใจ เป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดตามมาไดอี้กทาง 
 
 3. ปัญหาที่พบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
      ปัญหาท่ีพบเจอในการวางแผนทางการเงิน มาจากพฤติกรรมของบุคคลในระหว่างท่ี
ก าลงัด าเนินตามเป้าหมาย โดยปัญหามาจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดเ้ป็นตวัเสริมให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินทั้งดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ อาชีพท่ีบุคคลนั้นท าอยู่หรือปัญหาท่ีพบเจอในปัจจุบนัมาจาก
โรคระบาดโควิด-19 และภยัทางธรรมชาติ ท่ีก าลงัประสบพบเจออยู่ ท าให้หลายบุคคลตอ้งตกงาน 
รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สุขภาพแย่จากการติดเช้ือ หน้ีสินเพิ่มขึ้นและอีกหลากหลาย
สาเหตุจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท าใหทุ้กคนตอ้งกลบัมาตระหนกัการใชชี้วิตรวมถึงการ
เก็บเงินยามฉุกเฉินมากขึ้นและวางแผนทางการเงินให้รัดกุมครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
      1.1 ดา้นการใหค้วามส าคญัและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
            ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน มีการจดัท าแผนทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตและหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินอยู่ตลอดเวลาจนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นการด าเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธีรพฒัน์ 
มีอ าพล (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมท่ีส่งผลต่อการวางแผน
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การเงิน เพื่อการเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัดา้นความรู้ทางการเงินส่งผลเชิงบวกต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุแสดงให้เห็น
ว่าความรู้ทางการเงินช่วยบุคคลมีทกัษะและความรู้ท่ีสามารถจดัการทรัพยากรทางการเงินของ
ตวัเองทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลใหบุ้คคลมีการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอาย ุ
      1.2 ดา้นรายได ้ภาระค่าใชจ่้ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  
            ผูท้  าวิจัยพบว่าคนวยัท างาน มีการท าบันทึกรายรับ - รายจ่าย เพื่อดูความสมดุล
การเงินและมีการวางแผนในการหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่าย อาจมีการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่
จ าเป็นเพื่อให้สามารถมีเงินเก็บได้อย่างเหมาะสมและการวางแผนทางการเงินในส่วนรายได้
นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การหารายไดเ้สริม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปรีญานุช 
บุตรน ้ าเพชร (2561) ได้ศึกษางานวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ดา้นรายรับ/รายไดแ้ละ
ดา้นรายจ่าย/ค่าใชจ่้าย ในช่วง โควิด-19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ยงัมีสถานะทางการเงินส่วน
บุคคลในดา้นรายรับ/รายได ้ในระดบัท่ีดี เน่ืองจากยงัมีแหล่งรายได้หลกัท่ีมีความมัน่คงและการ
กระตุน้ให้ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ จะท าให้
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีการตระหนักถึงการรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันาตนเองไปสู่การหารายไดเ้สริมจากแหล่งอ่ืน มากกว่าการมีรายไดห้ลกัแค่ทางเดียว ซ่ึงส่งผล
ไปถึงเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 
      1.3 ดา้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน  
            ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน มีความเส่ียงในเร่ืองโรคระบาด ท่ีเกิดจากธรรมชาติและ
มนุษยส์ร้างขึ้น ภยัทางธรรมชาติ สุขภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการไม่มีงานท าหรือรายได้
ลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรทิพย ์จิระธ ารง พเนิน อินทะระ กลางใจ แสงวิจิตรและนพวรรณ แมนน์ 
(2560) ไดศึ้กษางานวิจยัความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการจดัการการเงินส่วนบุคคล ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคลอาจมีโอกาสเผชิญกับความเส่ียงในเร่ืองต่างๆ 
ตลอดเวลา ซ่ึงอาจน ามาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้นวิธีการจดัการกบัความเส่ียงคือการ
ท าประกันภัยส่วนบุคคล จะช่วยบรรเทาหรือลดความสูญเสีย  และอีกงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจยัในคร้ังน้ี ผลงานวิจยัของ ณัฐฐาวรี ศรีวฒันไชย (2563) ไดศึ้กษางานวิจยั การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของพนกังาน บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากดั ผลการวิจัย
พบว่า การท าประกันภยัเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น แต่การท าประกันจะตอ้งเลือกพิจารณาท า
ประกนักบัตวัแทนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ท าประกนัเป็นรูปแบบหน่ึงของการฝากเงินเพื่อสร้างความ
มัน่คงในยามเกษียณอาย ุ
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      1.4 ดา้นวตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงิน  
            ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน มีวตัถุประสงคใ์นเร่ือง คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ความมัน่คง
ทางการเงินในชีวิต และวางแผนทางการเงินในส่วนทุนการศึกษาของบุตรหลานและทุนการศึกษา
ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธนพร จนัทร์สว่าง (2561) ได้
ศึกษางานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสยาม ผลการวิจยัพบว่า เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเตรียมความพร้อม
ทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต กล่าวคือ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทั้งก่อนและหลงัเกษียณ 
รองลงมาเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและคุม้ค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้งการ
ป้องกนัไม่ให้มีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิต 
เช่นการศึกษาต่อในระดับสูง หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และอ่ืนๆ และเพื่อสามารถ
ป้องกนัความเส่ียง บรรเทาความเส่ียง บรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
      1.5 ดา้นเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน  
           ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) อาจจะมาจาก
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอนนั้นมีผลต่อการตดัสินใจใรการตั้งเป้าหมาย 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิศานาถ มั่งศิริ (2563) ได้ศึกษางานวิจัยแนวทางการ
วางแผนทางการเงินระดับครัวเรือนในชุมชนรอบพื้นท่ีว ัดมงคลชัยพัฒนา อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบว่า การก าหนดเป้าหมายการเงิน
ในแต่ละช่วงอายุ รายไดส่้วนใหญ่อาจไม่เพียงพอเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นจึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 
    2. ผลด้านพฤติกรรมที่มีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
      2.1 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจดัท าแผนทางการเงิน 
           ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน เลือกการวางแผนดว้ยการปรึกษาครอบครัวจะมีคนคอย
ให้ค  าแนะน าค าช้ีแนะแนวทางการเงินให้เดินทางตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ สุพตัรา จนัทนะศิริ (2563) ได้ศึกษางานวิจยัการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ท าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ควบคุมดูแลฐานะทางการเงินและป้องกนัไม่ให้มีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินความสามารถในการช าระ
หน้ี
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                  2.2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  
            ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน เลือกครอบครัว (บิดา/มารดา) เป็นหลกั รองลงมาเป็น
ตนเอง บุตร คู่สมรส และเพื่อน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งบางประกาศและไม่สอดคลอ้งบางประกาศกบั
ผลงานวิจยัของ สยานนท์ สหุนันต์ (2561) ไดศึ้กษางานวิจยัพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินส่วน
บุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี พทัยา ผลการวิจยัพบว่า ตนเองมีอิทธิพลต่อการบริหารจดั
การเงินส่วนบุคคลสูงสุด รองลงมาเป็นคนในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอ่ืนๆ มาจากปัจจยัส่วน
บุคคลในเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบริหารจดัการเงินส่วน
บุคคล มีความแตกต่างของงานวิจยัท่ีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินโดยงานวิจยัฉบบั
น้ี เลือกครอบครัว (บิดา/มารดา) เป็นหลกั ส่วนการวิจยัของผูท่ี้ความสอดคลอ้งเลือก ตนเอง เป็น
หลกั อาจจะมาจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัของคนวยัท างานและนกัศึกษาวิทยาลยัดุสิต
ธานี พทัยา 
      2.3 การไดรั้บส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน  
            ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน เปิดรับส่ือต่างๆทุกส่ือท่ีกล่าวมาไดจ้ากการใชง้านผ่าน
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร แอปพลิเคชนัธนาคาร แอปพลิเคชนัการวางแผนทางการเงินในโทรศพัท์ 
ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์/Internet โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์และป้าย/โฆษณา เป็น
ตน้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ ชนิกานต์ ภูกัณหา (2561) ได้ศึกษางานวิจยัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปรับตวัด้านการเงินของบุคลากรส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ผลการวิจยัพบว่า ดา้น
อิทธิพลของส่ือส่งผลต่อการปรับตัวด้านการเงิน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้รับอิทธิพลจาก
ส่ือมวลชน ท าให้มีการปรับตวัดา้นการเงิน ทั้งน้ีเพราะส่ือต่างๆมีบทบาทอย่างมากในการเปล่ียน
รูปแบบพฤติกรรมและแบบแผนในการด ารงชีวิต 
 3. ปัญหาที่พบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
      ผูท้  าวิจยัพบว่าคนวยัท างาน มีอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ไปถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีวางไว้
หรือไปถึงด้วยความยากล าบาก รวมถึงปัญหาการใช้เงินในชีวิตประจ าวนัขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน มาจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดจ้นเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั
ในการด าเนินชีวิตท่ีมีเงินเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งการไม่มีงานท า / รายไดล้ดลง เศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
โรคระบาด ภยัทางธรรมชาติ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้สุขภาพ เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั อาชีพและอีก
หลายปัจจยัมีผลต่อความเส่ียงในการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งบางประกาศและไม่
สอดคลอ้งบางประกาศกับผลงานวิจยัของ กิจติพร สิทธิพนัธุ์ (2553) ได้ศึกษางานวิจยัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
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พบวา่ วิถีในการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลมากสุด รองลงมาเป็นเร่ืองสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน 
  
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
 จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัพบว่า คนวยัท างานมีวตัถุประสงค์ของการวางแผนทาง
การเงินและการให้ความส าคญัความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินตามประสบการณ์และการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปอย่างชดัเจน แต่มีอีกหน่ึงส่ิงท่ีคนวยัท างานยงัขาดคือ
เป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน มาจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ส่งผล
พฤติกรรมกบัการด าเนินชีวิตทั้งการใชจ่้ายท่ีเกินรายไดท่ี้ไดรั้บ ท าให้เกิดภาระหน้ีตามมา คนวยัท า
ควรมีการจดัการบริหารดา้นความเส่ียงและตอ้งมีการประเมินฐานะการเงินก่อนใช้จ่าย จะช่วยให้
เห็นพฤติกรรมทางการเงินอย่างชดัเจนขึ้นทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และตระหนกัไดว้่าค่าใชจ่้ายท่ีสูง
เกินไปไม่มีความจ าเป็นสามารถตดัออกได ้รวมทั้งรายไดน้อ้ยเกินไปก็สามารถหาทางเพิ่มได ้ขอ้มูล
เหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้นกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะประสบ
ความส าเร็จเร็วขึ้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายให้กวา้งขึ้นจากคนวยัท างาน ไปยงักลุ่มเป้าหมาย
วยัอ่ืนหรือครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อทราบขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคน
วยัอ่ืนท่ีมีความหลากหลายมากและครอบคลุมยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้หรือ
ปรับใหเ้ขา้กบังานวิจยัคร้ังต่อไปก่อใหเ้กิดประโยชน์มากขึ้นครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อทราบขอ้มูล  
 2. ควรขยายพื้นท่ีท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ให้กวา้งขึ้นจากสถานท่ีรอบองค์พระปฐมเจดีย ์ใน
อ าเภอเมือง จังหวดันครปฐมไปยงัสถานท่ีอ่ืนหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อทราบข้อมูลท่ี
หลากหลายมากขึ้นจากคนในแหล่งพื้นท่ีนั้นๆว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินมี
ปัจจยัใดบา้ง 
 3. ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์มีเวลาน้อยเกินไป ผูว้ิจยัไดก้ารเก็บ
เอกสาร 1 เดือน ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนอ้ยเกินไป
ท าให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความคลาดเคล่ือนและตกหล่นในบางส่วนก่อให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น ถา้มีเวลา
มากกวา่น้ีก็จะท าใหข้อ้มูลมีความสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือมากกวา่น้ี 
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 4. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีเจาะลึก (In-depth 
Interview) ยงัขาดการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายในจ านวน
มาก ในเชิงตวัเลขทางสถิติในการวิเคราะห์และประมวลขอ้มูลท าให้ขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย
ท่ีสุด 
 5. จ านวนคนท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีใชจ้ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นจ านวนขนาดกลางท า
ใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมีความหลากหลายเลก็นอ้ย จึงควรมีการเพิ่มจ านวนท่ีคนท่ีใชส้ัมภาษณ์มากขึ้น 

 6. ปัจจยัในดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ดา้นออมเงินหรือการลงทุน เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมใน
การออมเงินหรือการลงทุนมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินท่ีจะน าไปสู่การวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

5.5 ข้อจ ากดัในการท าวิจัย 
 งานวิจยัไดท้ าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งคนวยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อายตุั้งแต่ 
20 - 55 ปี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคนวยัท างานทั้งหมด ท าให้การวิเคราะห์ผลมีขอ้จ ากดัทั้งพื้นท่ีท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์ และระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์มีเวลานอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัได้
การเก็บเอกสาร 1 เดือน ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงอาจส่งผลต่อ
งานวิจยัท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการน าไปอา้งอิงต่อผูท่ี้จะน างานวิจยัฉบบัน้ีไปศึกษาเพิ่มเติม
หรือน าขอ้มูลงานวิจยัไปพฒันาต่อมีขอ้ควรระมดัระวงัในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามกาลเวลา อีก
ทั้ง ณ ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่อการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงมีผลต่อขอ้มูลในการวางแผน
ทางการเงินท่ีท าให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือเลือกใช้บริการแหล่งท่ีให้ค  าปรึกษา
ทางการเงินเฉพาะทางไดง้่ายขึ้น 
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ภาคผนวก  
Guideline Question 

(แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์) 
  
 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวยัท างาน เป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ ผูวิ้จยัจึงเลือกใชแ้นวค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1. ประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    1.1 ขอ้มูลประวติัทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จ านวนบุตร ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
2. ผลด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
    2.1 ด้านการให้ความส าคัญและความรู้ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
 2.1.1 ท่านมีการจดัแบ่งสัดส่วนทางการเงินไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งไร เช่น การแบ่งรายรับ - 
รายจ่ายออกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน 
 2.1.2 ท่านมีการจดัท าแผนทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตอยา่งไร  เช่น 
การบนัทึกรายละเอียดต่างๆในการด าเนินชีวิต 
 2.1.3 ท่านมีแนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยา่งไร 
 2.1.4 ท่านมีการหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินอยูต่ลอดเวลาอยา่งไร 
เช่น ศึกษาดว้ยตนเอง ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 
 2.1.5 ท่านมีความเขา้ใจรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินอยา่งไร 
 2.1.6 ท่านมีการเตรียมพร้อมกบัการวางแผนทางการเงินอยา่งไร เช่น หาหนงัสือดา้น
การเงินมาอ่าน หรือเขา้คอร์สอบรม เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงิน 
 2.1.7 ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
       2.2 ด้านรายได้ ภาระค่าใช้จ่ายท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
    2.2.1 ท่านมีการวางแผนทางการเงินในส่วนรายไดน้อกเหนือจากเงินเดือนอยา่งไร เช่น 
การหารายไดพ้ิเศษ หรือการซ้ือหุน้เพื่อเก็งก าไร 
   2.2.2 ท่านมีการวางแผนในการหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อรายจ่ายอยา่งไร เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศพัท ์ค่าการเดินทาง ค่าท่ีพกัหรือค่าอาหาร 
   2.2.3 ท่านมีการท าบนัทึกรายรับ- รายจ่าย เพื่อดูความสมดุลการเงินอยา่งไร
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   2.2.4 ท่านมีการวางแผนค่าใชจ่้ายเพื่อการออมและการลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต
อยา่งไร 
   2.2.5 ท่านมีการวางแผนจดัสรรกบัรายจ่ายในสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีตอบสนองความตอ้งการให้
เพียงพอรายไดแ้ละไม่กระทบต่อเงินเก็บอยา่งไร 
   2.2.6 ท่านมีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถมีเงินเก็บไดอ้ยา่งเหมาะสม
อยา่งไร 
   2.2.7 ท่านมีการวางแผนในส่วนหน้ีสินจากการผ่อนให้เหมาะสมกบัรายไดมี้อยูอ่ยา่งไร 
2.3 ด้านความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคตต่อการวางแผนทางการเงิน 
    2.3.1 ท่านคิดวา่การไม่มีงานท าหรือรายไดล้ดลงมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น สถานการณ์  
โควิด-19 ท่ีมีการเลิกจา้งงานอยา่งกะทนัหนั 
    2.3.2 ท่านคิดวา่เศรษฐกิจอยา่งไร เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะทาง
การเมือง ภาวะทางสังคม  เป็นตน้ 
    2.3.3 ท่านคิดวา่สังคมและการเมืองมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น การประทว้ง การท าสงคราม
ของต่างประเทศ 
    2.3.4 ท่านคิดวา่โรคระบาด ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้นมีผลต่อท่านอยา่งไร 
เช่น ภาวะโรคระบาด โควิด-19 ไขห้วดันก และโรคต่างๆ  
    2.3.5 ท่านคิดวา่ภยัทางธรรมชาติมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น น ้าท่วม ไฟไหม ้พาย ุดินถล่ม 
และมลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม 
    2.3.6 ท่านคิดวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากการกูย้มืจากแหล่งต่างๆมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น 
ค่าผอ่นบา้น รถ คอนโด ท่ีดิน อาคาร โรงงานหรือเงินสดท่ีใชใ้นการลงทุน 
    2.3.7 ท่านคิดวา่ดา้นสุขภาพมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น การเจ็บป่วยจากโรคภยัหรือ
อุบติัเหตุ  
    2.3.8 ท่านคิดวา่ดา้นเทคโนโลยีมีผลต่อท่านอยา่งไร เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมี
การอพัเดทตลอดเวลา เช่น โทรศพัท ์โนต้บุ๊ค อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์  
2.4 ด้านวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน 
    2.4.1 ท่านมีการคิดเพื่อวางแผนทางการเงินในส่วนทุนการศึกษาของบุตรหลานและ
ทุนการศึกษาของตนเองหรือไม่ 
    2.4.2 ท่านมีการคิดเพื่อเป็นเงินเก็บส าหรับเกษียณอายุหรือไม่ 
    2.4.3 ท่านมีการคิดเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ เช่น เงินเก็บยาม
ฉุกเฉินและค่ารักษาพยาบาล 



61 

    2.4.4 ท่านมีการคิดเพื่อการลงทุนส าหรับธุรกิจใหม่หรือไม่ เช่น การการขยายกิจการ การ
ผลิตสินคา้ใหม่ 
    2.4.5 ท่านมีการคิดเพื่อความมัน่คงทางการเงินในชีวิตหรือไม่ เช่น เงินเกษียณอาย ุท่ีอยู่
อาศยั รถ 
    2.4.6 ท่านมีการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นหรือไม่เช่น การอยูส่บายของครอบครัวและ
ตนเองท่ีไม่เดือดร้อนใครในเร่ืองการเงิน 
2.5 ด้านเป้าหมายระยะเวลาในการก าหนดการวางแผนทางการเงิน 
    2.5.1 ท่านมีการตั้งเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) หรือไม่ เช่น การฝากเงินกบัธนาคาร
ในรูปแบบบญัชีออมทรัพย ์ 
    2.5.2 ท่านมีการตั้งเป้าหมายระยะปานกลาง (3-7 ปี) หรือไม่ เช่น การซ้ือกองทุนรวม 
พนัธบตัรและหุน้  
    2.5.3 ท่านมีการตั้งเป้าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) หรือไม่ เช่น การลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์เส่ียงมากขึ้น 
3. ผลด้านพฤติกรรมที่มีต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
    3.1 รูปแบบการวางแผนทางการเงิน หรือช่องทางในการจัดท าแผนทางการเงิน 
 3.1.1 ท่านมีวางแผนดว้ยตนเองหรือไม่ 
 3.1.2 ท่านมีวางแผนดว้ยการปรึกษาครอบครัวหรือไม่ 
 3.1.3 ท่านมีวางแผนผา่นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะทาง
หรือไม่ 
     3.2 บุคคลใดท่ีมีอทิธิพลต่อท่านในการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 3.2.1 ท่านคิดวา่ตนเองมีผลหรือไม่ 
 3.2.2 ท่านคิดวา่เพื่อนมีผลหรือไม่ 
 3.2.3 ท่านคิดวา่บุตรมีผลหรือไม่ 
 3.2.4 ท่านคิดวา่ครอบครัว (บิดา /มารดา )มีผลหรือไม่ 
 3.2.5 ท่านคิดวา่คู่สมรสมีผลหรือไม่ 
      3.3 การได้รับส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างาน 
 3.3.1 ท่านไดรั้บส่ือผา่นหนา้เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไม่ 
 3.3.2 ท่านไดรั้บส่ือผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารหรือไม่  
 3.3.3 ท่านไดรั้บส่ือผา่นแอปพลิเคชนัการวางแผนทางการเงินในโทรศพัทห์รือไม่ 
 3.3.4 ท่านไดรั้บส่ือผา่นไลน์ (LINE)หรือไม่
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 3.3.5 ท่านไดรั้บส่ือผา่นเฟสบุ๊ค (Facebook)หรือไม่ 
 3.3.6 ท่านไดรั้บส่ือผา่นเวบ็ไซต/์Internetหรือไม่ 
 3.3.7 ท่านไดรั้บส่ือผา่นโทรทศัน์หรือไม่ 
 3.3.8 ท่านไดรั้บส่ือผา่นหนงัสือพิมพห์รือไม่ 
 3.3.9 ท่านไดรั้บส่ือผา่นป้าย/โฆษณาหรือไม่ 
 3.3.10 ท่านไดรั้บส่ือผา่นการเขา้รับการอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน
หรือไม่ 
4.ปัญหาท่ีพบเจอต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยท างานมีอะไรบ้าง 
 4.4.1 ท่านคิดวา่รายไดไ้ม่พอต่อรายจ่ายหรือไม่ 
 4.4.2 ท่านคิดวา่การไม่เขา้ใจถึงการวางแผนทางการเงินหรือไม่ 
 4.4.3 ท่านคิดวา่ภาระหน้ีสินมากเกินไปหรือไม่ 
 4.4.4 ท่านคิดวา่อาชีพท่ีไม่มัน่คงหรือไม่ 
 4.4.5 ท่านคิดวา่ภาวะเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 4.4.6 ท่านคิดวา่สุขภาพหรือไม่ 
 4.4.7 ท่านคิดวา่เทคโนโลยหีรือไม่ 
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