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การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
Personal Financial Planning of Members of
TMB Bank Employees Savings and Credit Cooperative, Limited
ทัศนีย แพงบุดดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความรู0ความเข0าใจ การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล
ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด 2) การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด และ 3) ความสัมพันธระหว2างป7จจัยข0อมูลส2วน
บุคคล และความรู0 ความเข0าใจ กับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด การศึกษาครั้งนี้ใช0ข0อมูลปฐมภูมิโดยใช0แบบสอบถามจากสมาชิก จํานวน 314 คน
การวิเคราะหข0อมูลใช0สถิติเชิงพรรณนา ได0แก2 ค2าความถี่ ค2าร0อยละ ค2าเฉลี่ย ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะหความสัมพันธด0วยสถิติ Chi-Square
ผลการวิจัยพบว2า สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีความรู0ความเข0าใจ
การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล โดยรวมอยู2ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.74) รูปแบบการวางแผน
การเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด จะให0ความสําคัญต2อความ
มั่งคั่งในชีวิตครอบครัวโดยมีห ลักในการเลือกลงทุนเพื่อให0ได0ผลตอบแทนที่เ หมาะสมและคุ0 มค2า และเลือก
ช2องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคลด0วยตนเอง สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ด0านรายได0
พบว2า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ มีความสัมพันธกับการวางแผนทาง
การเงินส2วนบุคคล ด0านรายได0ต2อเดือน ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อย2าง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และพบว2 า ความรู0 ค วามเข0 า ใจในการวางแผนการเงิ น ส2 ว นบุ ค คล มี
ความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0านรายได0พิเศษต2อเดือน ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนั ก งานธนาคารทหารไทย จํ า กั ด อย2 า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ 0.05 ด0 า นค2 า ใช0 จ2 า ย พบว2 า อายุ
สถานภาพ และจํ า นวนบุ ต รที่ อยู2 ในอุ ป การะ มี ความสั มพั น ธกั บ การวางแผนทางการเงิ น ส2 ว นบุ คคล ด0 า น
ค2าใช0จ2ายต2อเดือน ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 และพบว2 า เพศ อายุ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา และจํ า นวนผู0 อ ยู2 ใ นอุ ป การะ (บิ ด า มารดา ญาติ )
ความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0านการจ2ายชําระเงินในการซื้อสินค0าและบริการ ของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนด0าน
การออม พบว2า สถานภาพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0าน
เปOาหมายในด0านการออม ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อย2างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด0านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล พบว2า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา จํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ และจํานวนผู0อยู2ในอุปการะ ไม2มีความสัมพันธกับรูปแบบการวางแผน
ทางการเงินส2วนบุคคล ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อย2างมีนัยสําคัญ
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Abstract
This research aimed to study 1) knowledge and understanding about personal
financial planning of TMB Bank Employees Savings and Credit Cooperative Limited 2) the
personal financial planning of TMB Bank Employees Savings and Credit Cooperative Limited
and 3) the relationship between the general data, knowledge and understanding, and
personal financial planning of the members of TMB Bank Employees Savings and Credit
Cooperative Limited. This study used primary data collected by questionnaires, which
consist of 314 samples. The data were analyzed by descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics, Chi-Square Test, were
used. The results of this research indicated that the members of TMB Bank Employees
Savings and Credit Cooperative Limited had overall of knowledge and understanding about
personal financial planning at the high level.
The sample concentrated on the wealth of their own families by exercising the
option to invest in the products with suitable and valuable returns. They willingly apply the
personal financial schemes at their own discretion. Regarding to the hypothesis testing
results, income aspect, it was found that age, marriage status, educational level, and the
number of dependent children were significantly related to the personal financial planning
scheme of the members, statistically significant at 0.05 level. For expenses aspect, age,
marriage status and number of dependent children were significantly related to the personal
financial planning scheme of the members, statistically significant at 0.05 level. With respect
to financial saving, marriage status and educational level were related to their personal
financial planning scheme. Additionally, the purposes of savings. However, gender, age,
marriage status, educational level, number of dependent children and others (father, mother
and the relatives) were not significantly related to the personal financial planning scheme.
บทนํา
ในการดําเนินชีวิตที่ได0รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในป7จจุบัน ผู0มีรายได0น0อยไม2เพียงพอกับ
ค2าใช0จ2ายที่สูง รวมไปถึงราคาสินค0าที่สูงขึ้น ส2งผลให0รายได0ที่ได0รับนั้น ไม2เพียงพอต2อการใช0จ2ายที่เพิ่มขึ้นใน
ป7จจุบัน ด0วยเหตุนี้ จึงทําให0เกิดการแก0ป7ญหาความเดือนร0อนด0วยการกู0ยืมเงินนอกระบบจากบุคคลภายนอก
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว2าสถาบันการเงิน จึงส2งผลให0ผู0กู0ยืมมีหนี้สินล0นพ0นตัว เมื่อถึงวัยเกษียณอายุจากการ
ทํางาน และหากสมาชิกไม2มีการวางแผนทางการเงินที่ดี ก็จะส2งผลทําให0ชีวิตความเปmนอยู2ของครอบครัว
สมาชิกไม2มั่นคง ไม2ประสบผลสําเร็จ เพราะไม2มีความรู0ความเข0าใจในการวางแผนทางการเงินในอนาคต
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อช2วยเหลือตนเองและ
ช2วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนับสนุนให0สมาชิกรู0จักการออมในรูปแบบ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ0น โดยได0รับ
ผลตอบแทนที่สูงกว2าสถาบันการเงินอื่น ๆ และช2วยบรรเทาความเดือดร0อนทางการเงินให0กับสมาชิก ก็จะให0
สมาชิกกู0ยืม ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว2าสถาบันการเงินอื่น ๆ จากข0อมูลสมาชิกสหกรณมีการกู0ยืมเงินในสหกรณ
หนี้บัตรเครดิตกับสถาบันการเงินต2าง ๆ และเงินกู0ยืมนอกระบบ จึงส2งผลต2อสมาชิกเมื่อลาออกจากงานไม2สามารถ
ชําระหนี้ได0ทั้งหมด และไม2มีเงินสํารองไว0ใช0เมื่อยามจําเปmน ด0วยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวางแผนทาง
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การเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ซึ่งเปmนสิ่งสําคัญในการ
ดํารงชีพ หากบุคคลมีความรู0ความเข0าใจในการวางแผนทางการเงินจะทําให0ประสบความสําเร็จตามเปOาหมาย
ได0อย2างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเปmนอยู2ที่มั่นคง มีความสุขในวัยเกษียณจากการทํางาน จะนําทุกคนไปสู2
ความสําเร็จ ซึ่งบุคคลที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีก็ย2อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู0ความเข0าใจ การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
2. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
ทหารไทย จํากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว2างความรู0ความเข0าใจ กับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจั ยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงิ นส2 วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด กลุ2มตัวอย2างคือสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
(สํานักงานใหญ2) จํานวน 314 คน ระยะเวลาตั้งแต2 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เปmน
ระยะเวลา 4 เดือน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขIอง
ความหมายของการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล
ศิรินุช อินละคร (2548) ให0ความหมายการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ไว0ว2าเปmนกระบวนการใน
การจัดการบุคคลเพื่อให0บรรลุเปOาหมายทางการเงินที่ต0องการ แบ2งเปmน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เปOาหมายที่เกี่ยวกับเงิน (Financial Goals) หรือเรียกว2า “เปOาหมายทางการเงิน” เปmนเปOาหมายที่
สามารถกําหนดในรูปตัวเงินได0 สามารถบรรลุเปOาหมายทางการเงินจะทําให0ชีวิตความเปmนอยู2ดีขึ้น เช2น การเก็บ
เงิ น ซื้ อ บ0 า น เก็ บ ไว0 เ ปm น ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รหลาน ไว0 ใช0 จ2 า ยในช2 ว งเกษี ย ณอายุ มี ไ ว0 ใ ช0 เ พี ย งพอสํ า หรั บ ใน
ชีวิตประจําวัน สิ่งที่สําคัญที่ทําให0บรรลุเปOาทางการเงินได0 คือ “เงิน” จึงจะเปmนการวางแผนทางการเงินส2วน
บุคคลที่ดี
2. เปOาหมายที่ไม2เกี่ยวกับเงิน (Non- Financial Goals) เปmนเปOาหมายที่ยากที่จะกําหนดในรูปตัวเงิน
ได0 เช2น ต0องการให0ชีวิตครอบครัวมีความสุข ต0องการช2วยเหลือผู0ยากไร0 ซึ่งบุคคลสามารถบรรลุเปOาหมายได0โดย
ไม2ต0องใช0เงิน
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออม
ความหมายของการออม คําศัพทในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให0 นิยามไว0ว2า
การออม คือการประหยัด การเก็บหอมรอบริบทรัพยสินเงินทอง ดังนั้น การออม หมายถึง การใช0ทรัพยสิน เงิน
ทั้งหลายอย2างระมัดระวัง อย2างไม2ประมาท อย2างมีเหตุผล ทรัพยสินเงินทองเปmนป7จจัยในการ ดํารงชีพ ต0องรู0จัก
เก็บรู0จักใช0 การออมจะเกิดขึ้นได0ก็เพราะประชาชนได0รับการศึกษาเรียนรู0 มีผู0แนะนํา สั่งสอนให0เห็นความสําคัญ
และเห็นประโยชนที่เกิดจากการออม การออมเงินมีความสําคัญ เพราะเปmนการสร0างหลักประกันความมั่นคงให0
ตัวเอง และก2อให0เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง2ของการดํารงชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ การออมจึงเปmนสิ่งจําเปmนต2อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ประโยชนของการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล
ศิรินุช อินละคร (2548) ได0สรุปไว0ว2า การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลมีประโยชน ดังนี้
1. ช2วยให0บุคคลบรรลุตามเปOาหมายทางการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ช2วยให0บุคคลมีการจัดการรายได0 ค2าใช0จ2าย และการออมได0อย2างมีประสิทธิภาพ
3. ช2วยให0บุคคลควบคุมรายได0 ค2าใช0จ2าย รวมถึงการออม เพื่อไม2ให0มีหนี้สินมากเกินไป
4. การวางแผนทางการเงินช2วยให0บรรลุตามเปOาหมาย และช2วยให0บุคคลคาดการณอนาคตได0ล2วงหน0า
เพราะมีการวางแผนไว0แล0ว
กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ได0ศึกษาวิจัย ป7จจัยที่มีอิทธิพลต2อการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช0 ก ลุ2 ม ตั ว อย2 า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนทั่ ว ไปที่ อ ยู2 ใ น
กรุงเทพมหานครที่มีช2วงอายุตั้งแต2 20ปyขึ้นไป จํานวน 150 ตัวอย2าง โดยใช0เครื่องมือในการรวบรวมข0อมูล เปmน
แบบสอบถาม ใช0ร0อยละ ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค2าเฉลี่ย และสถิติสหสัมพันธอย2างง2ายของเพียรสัน เปmนการ
ทดสอบทางสถิติ ผลการศึกษาพบว2า กลุ2มตัวอย2างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเท2ากันคือ 75 คน ซึ่งส2วน
ใหญ2มีอายุระหว2าง 20 – 30 ปy สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได0เฉลี่ยต2อเดือน เท2ากับ
10,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเปm นพนั กงานบริ ษัทเอกชน ป7 จจั ยส2 วนบุ คคลทางด0 านระดั บ
การศึ กษา มีอิทธิ พลต2 อการวางแผนทางการเงินส2 วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด0านกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0านอาชีพ มีอิทธิพลต2อการวางแผนทาง
การเงิ นส2 วนบุ คคลของ ประชาชนในกรุ งเทพมหานครในด0 านกรอบระยะเวลาที่ กําหนดและรู ปแบบในการ
วางแผนทาง การเงินส2วนบุคคลของประชาชน ป7จจัยที่มีอิทธิพลต2อการวางแผนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพหานคร ป7จจัยด0านการรับรู0ข2าวสาร ด0านความรู0ความ เข0าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ด0านภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และป7จจัยอื่นๆ มีอิทธิพลต2อการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
มุกดา โควหกุล (2558) ได0ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการการเงินส2วนบุคคลที่มีผลต2อพฤติกรรมการ
ออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาป7จจัยส2วนบุคคลและ
การจัดการการเงินส2วนบุคคลที่มีผลและมีความสัมพันธต2อพฤติกรรมการออมของประชาชนโดยกลุ2มตัวอย2างที่
ใช0ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ2มผู0มีรายได0ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย2าง
วิเคราะหข0อมูลด0วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานประกอบด0วย ร0อยละ ค2าเฉลี่ย ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค2า Chi-Square ผลการศึกษาพบว2า ผู0ตอบแบบสอบถามจากกลุ2มตัวอย2างมากที่สุด คือ เพศหญิง ส2วนใหญ2มี
อายุ 18-28 ปy สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาโท ส2วนใหญ2มีอาชีพในบริษัทเอกชน โดยมีรายได0ต่ํา
กว2าหรือเท2ากับ 20,000 บาท และมีรายจ2าย 10,001-15,000บาท การจัดการเงินส2วนบุคคลของกลุ2มตัวอย2าง
1) ด0านความรู0ความเข0าใจการจัดการการเงินส2วนบุคคล โดยรวมมีค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับมากคือ ให0ความสําคัญ
ของการจัดการเงินส2วนบุคคล 2) ด0านวัตถุประสงคการจัดการการเงินส2วนบุคคล โดยรวม มีค2าเฉลี่ยอยู2ใน
ระดับมากคือ มีการจัดการกับรายรับ รายจ2ายของตนเองได0อย2างมีระสิทธิภาพ 3) ด0านรูปแบบการจัดการเงิน
ส2วนบุคคล โดยรวมมีค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับมากคือ เปOาหมายเพื่อสร0างฐานะและความมั่นคงทางการเงิน 4) ด0าน
การวางแผนการจัดการเงินส2วนบุคคล โดยรวมอยู2ในระดับมากคือ มีการกําหนดเปOาหมายในการดําเนินชีวิต
และเปOาหมายทางการเงิน และ5) ด0านป7จจัยที่มีผลกระทบต2อการจัดการการเงินส2วนบุคคล โดยรวมอยู2ใน
ระดับมากคือ ป7จจัยทางเศรษฐกิจได0แก2 เงินเฟOอ การใช0จ2ายของผู0บริโภค และอัตราดอกเบี้ย ส2วนพฤติกรรม
การออม พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีรูปแบบการออมมากที่สุดคือ มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและ
ประจํ ากับ ธนาคารพาณิ ชย มีการจัด สัดส2 วนเงินออมต2 อรายได0 ในแต2ละเดือนมากที่สุ ด คื อ ไม2ได0 กําหนดไว0
แน2นอน ออมตามที่เหลือ จํานวนเงินออมเฉลี่ยต2อเดือน คือ มากกว2า 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ
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เพื่อไว0ใช0ยามฉุกเฉินมีระยะเวลาการออมเงิน คือ 1-5 ปy และส2วนใหญ2ผู0มีส2วนตัดสินใจในการออม คือ ตนเอง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว2 า ป7 จ จั ย ส2 ว นบุ ค คลด0 า นอาชี พ การศึ ก ษา และรายได0 มี ความสั ม พั น ธกั บ
พฤติกรรมการออม ทุกด0าน ยกเว0น ด0านอายุ สถานภาพ และรายจ2ายที่ไม2มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออมด0านสัดส2วนเงินออมและผู0มีส2วนตัดสินใจในการออม ส2วนด0านเพศ ไม2มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออมในทุกด0าน ยกเว0น ด0านจํานวนเงินออม อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับการจัดการการเงิน
ส2วนบุคคล ด0านความรู0ความเข0าใจการจัดการการเงินส2วนบุคคล รูปแบบการจัดการการเงินส2วนบุคคล และ
การวางแผนการจัดการการเงินส2วนบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทุกด0าน ยกเว0น วัตถุประสงค
การจัดการการเงินส2วนบุคคล ที่ไม2มีความสัมพันธกับผู0มีส2วนตัดสินใจในการออม และป7จจัยที่มีผลกระทบต2อ
การจัดการการเงินส2วนบุคคล ที่ไม2มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการออม อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ2 มตั ว อย2 าง ที่ ใช0ศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ คือ สมาชิ กสหกรณออมทรั พยพนั กงาน
ธนาคารทหารไทย จํา กั ด สํา นั กงานใหญ2 กรุ งเทพมหานคร จํ านวนทั้ งสิ้ น 314 คน โดยใช0สู ต รของ Taro
Yamane ที่ระดับค2าความเชื่อมั่น ในระดับร0อยละ 95 และมีค2าความคลาดเคลื่อนได0ร0อยละ 5
2. เครื่ องมื อที่ ใช0 ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เปmนการใช0 แบบสอบถาม โดยที่ ผู0 วิ จั ยได0 ดําเนิ นการตามลํ าดั บ
ขั้นตอน ดังต2อไปนี้
1. ผู0วิจัยได0ดําเนินการตามลําดับในการศึกษาวิธีการสร0างแบบสอบถามโดยสร0างและหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช0ในการเก็บรวบรวมข0อมูล
2. จากการตรวจเอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข0อง เพื่อนํามาเปmนแนวทางใน
การสร0างแบบสอบถามให0คลอบคลุมกับเนื้อหา
3. สร0างแบบสอบถามตามที่ได0ศึกษาแล0วนําเสนอให0ประธานที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแก0ไข
แบบสอบถามให0สมบูรณยิ่งขึ้น
4. นําแบบสอบถามที่ผ2านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล0วไปใช0กับกลุ2มตัวอย2างที่กําหนด เพื่อนํา
ผลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการศึกษาวิจัยต2อไป
3. วิธี การเก็ บรวบรวมข0อมูล เพื่อใช0 ในการศึกษา ได0เก็ บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ2 มตั วอย2า ง
ประชากร สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํา กัด สํ านักงานใหญ2 กรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งสิ้น 314 คน จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกต0องและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ได0รับกลับ
มาแล0วนําไปประมวลผลและวิเคราะห เพื่อหาค2าสถิติ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต2อไป
4. การวิเคราะหข0อมูลสถิติที่ใช0ในการวิจัย
1. วิเคราะหข0อมูล ที่ได0จากแบบสอบถามเปmนค2าร0อยละ เพื่อศึกษาลักษณะส2วนบุคคล รายได0
ค2าใช0จ2ายและการออม ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
2. วิเคราะหข0อมูลด0วย ไคสแควร (Chi-square Test) เพื่อหาความสัมพันธระหว2างลักษณะส2วน
บุคคลและการออม ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหป7จจัยข0อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
ดังนี้
1. เพศ พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เปmนเพศหญิง จํานวน 222 คน คิดเปmนร0อยละ 70.70 และเพศ
ชายจํานวน 92 คน คิดเปmนร0อยละ 29.30 ตามลําดับ
2. อายุ พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีอายุ 41-45 ปy จํานวน 117 คน คิดเปmนร0อยละ 37.26 และ
น0อยที่สุด คือ อายุ 20-25 ปy จํานวน 17 คน คิดเปmนร0อยละ 5.41 ตามลําดับ
3. สถานภาพ พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีสถานภาพสมรส จํานวน 116 คน คิดเปmนร0อยละ
36.94 และน0อยที่สุด คือ สถานภาพหม0าย จํานวน 39 คน คิดเปmนร0อยละ 12.42 ตามลําดับ
4. ระดับการศึกษา พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 183 คน คิดเปmน
ร0อยละ 58.28 และน0อยที่สุด มีการศึกษาต่ํากว2าปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปmนร0อยละ 10.51 ตามลําดับ
5. จํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ไม2มีบุตรที่อยู2ในอุปการะ จํานวน 157
คน คิดเปmนร0อยละ 50.00 และน0อยที่สุดคือ มีบุตรที่อยู2ในอุปการะรวม 3 คน จํานวน 32 คน คิดเปmนร0อยละ
10.19 ตามลําดับ
6. จํานวนผู0อยู2ในอุปการะ (บิดา มารดา ญาติ) พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ไม2มีผู0อยู2ใน จํานวน
108 คน คิดเปmนร0อยละ 34.39 และน0อยที่สุดคือ มีผู0อยู2ในอุปการะรวม 3 คนขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปmน
ร0อยละ 6.05 ตามลําดับ
การวิเคราะหข0อมูลด0านรายได0 ด0านค2าใช0จ2าย ด0านการออม และรูปแบบการวางแผนทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ผลวิเคราะหข0อมูล ดังนี้
1. รายได0ต2อเดือน พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีรายได0ต2อเดือน 55,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 87
คน คิดเปmนร0อยละ 27.71 และน0อยที่สุด มีรายได0ต2อเดือนน0อยกว2า 15,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปmนร0อย
ละ 6.05 ตามลําดับ
2. รายได0พิเศษโดยเฉลี่ยต2อเดือน พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ไม2มีรายได0พิเศษ จํานวน 169 คน
คิดเปmนร0อยละ 53.82 และน0อยที่สุด มีรายได0พิเศษโดยเฉลี่ยต2อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป จํานวน 42 คน คิด
เปmนร0อยละ 13.38 ตามลําดับ
3. รายจ2ายต2อเดือน พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีรายจ2ายต2อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน
168 คน คิดเปmนร0อยละ 53.50 และน0อยที่สุด มีรายจ2ายต2อเดือน 20,001-25,000 บาท จํานวน 40 คน คิด
เปmนร0อยละ 12.74 ตามลําดับ
4. รูปแบบการออม พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีรูปแบบการออม คือ ฝากสหกรณออมทรัพย
สําคัญเปmนลําดับที่ 1 มากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเปmนร0อยละ 46.18 และน0อยที่สุด คือ ออมแบบอื่น ๆ
สําคัญเปmนลําดับที่ 2 จํานวน 4 คน คิดเปmนร0อยละ 1.27 ตามลําดับ
5. ประเภทการออมเพื่ อ การลงทุ น และเปO า หมายในการออม พบว2 า กลุ2 ม ตั ว อย2 า งส2 ว นใหญ2 มี
ประเภทการออมเพื่อการบริโภค สําคัญเปmนลําดับที่ 1 มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปmนร0อยละ 40.76 และ
น0อยที่สุดคือ การลงทุนในหลักทรัพย สําคัญเปmนลําดับที่ 3 จํานวน 104 คน คิดเปmนร0อยละ 33.12 ตามลําดับ
กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีเปOาหมายในการออมระยะปานกลาง เก็บไว0เพื่อซื้อที่อยู2อาศัย จํานวน 152 คน คิดเปmน
ร0อยละ 48.41 และน0อยที่สุด มีเปOาหมายในการออมระยะสั้น เก็บไว0ใช0ยามฉุกเฉิน จํานวน 59 คน คิดเปmนร0อย
ละ 18.79 ตามลําดับ
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6. เหตุผลในการวางแผนการเงิน พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีเหตุผลในการวางแผนการเงิน
เพื่อให0เกิดความมั่งคั่งในชีวิตครอบครัว จํานวน 218 คน คิดเปmนร0อยละ 69.43 และน0อยที่สุด มีเงินทุนเพื่อ
เริ่มทําธุรกิจ จํานวน 69 คน คิดเปmนร0อยละ 21.97 ตามลําดับ
7. หลักในการเลือกลงทุนและช2องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคล พบว2า กลุ2มตัวอย2าง
ส2วนใหญ2มีหลักในการเลือกลงทุนเพื่อให0ได0ผลตอบแทนที่ได0รับเหมาะสมและคุ0มค2า จํานวน 246 คน คิดเปmน
ร0อยละ 78.34 และน0อยที่สุด ความเสี่ยงหรือโอกาสเกิดความสูญเปล2าของการลงทุน จํานวน 100 คน คิดเปmน
ร0อยละ 31.85 ตามลําดับ มีช2องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคลด0วยตนเอง จํานวน 255 คน คิด
เปmนร0อยละ 81.21 และน0อยที่สุด วางแผนผ2านบริษัทที่ให0บริการด0านที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ จํานวน
13 คน คิดเปmนร0อยละ 4.14 ตามลําดับ
ป7จจัยที่มีต2อความรู0ความเข0าใจการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ผลวิเคราะหข0อมูล ดังนี้
1) เงินคือสิ่งที่แสดงถึงการบรรลุเปOาหมายในชีวิต 2) หารายได0พิเศษเพื่อหารายได0เพิ่มเติม 3) มีการ
กําหนดวงเงินใช0จ2ายในการอุปโภคบริโภค 4) มีการวางแผนการใช0จ2ายโดยคํานึงถึงความจําเปmน 5) มีการลงทุน
โดยควบคุมความเสี่ยงอย2างดี 6) มีการลงทุนในทรัพยสินที่ต2างกันโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ต0องการใช0ประโยชน
จากการลงทุน 7) เน0นความมั่นคงทางการเงิน 8) เน0นที่จะสร0างความมั่งคั่งโดยวางแผนผ2านบริการที่ปรึกษา
ทางการเงินขององคกรต2างๆ เช2น ธนาคาร บริษัทประกันภัย โดยผลวิจัยพบว2า กลุ2มตัวอย2างสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีความรู0 ความเข0าใจการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล โดยรวม
อยู2ในระดับมาก โดยพบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ให0ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลโดยเน0น
ความมั่นคงทางการเงิน ในระดับมากที่สุด และน0อยที่สุด หารายได0พิเศษเพื่อหารายได0เพิ่มเติม ในระดับปาน
กลาง ตามลําดับ
แบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
พบว2า สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ส2วนใหญ2มีสุขภาพทางการเงินอยู2ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 216 คน คิดเปmนร0อยละ 68.79 รองลงมา มีสุขภาพทางการเงินอยู2ในระดับดีมาก จํานวน
78 คน คิดเปmนร0อยละ 24.84 และน0อยที่สุด มีสุขภาพทางการเงินอยู2ในระดับอ2อนแอ จํานวน 20 คน คิดเปmน
ร0อยละ 6.37 ตามลําดับ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาข0อมูลทั่วไปของสมาชิก พบว2า สมาชิกของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย
จํากัด ส2วนใหญ2เปmนเพศหญิง (ร0อยละ 70.70) มีอายุ 41-45 ปy (ร0อยละ 37.26) มีสถานภาพสมรส (ร0อยละ
36.94) มีการศึกษาปริญญาตรี (ร0อยละ 58.28) โดยส2วนใหญ2ไม2มีบุตรที่อยู2ในอุปการะ (ร0อยละ 50.00) และ
ส2วนใหญ2ไม2มีผู0อยู2ในอุปการะ (บิดา มารดา ญาติ) (ร0อยละ 34.39) สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
ทหารไทย จํากัด มีความรู0ความเข0าใจการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล โดยรวม อยู2ในระดับมาก รูปแบบการ
วางแผนการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด จะให0ความสําคัญ
ต2อความมั่งคั่งในชีวิตครอบครัว โดยมีหลักในการเลือกลงทุนเพื่อให0ได0ผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ0มค2า และ
เลือกช2องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคลด0วยตนเอง
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ป7จจัยส2วนบุคคล ได0แก2 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา จํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ และจํานวนผู0อยู2ในอุปการะ มี
ความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ดังนี้
1. อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการวางแผนทาง
การเงินส2วนบุคคล ด0านรายได0ต2อเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0

2. อายุ สถานภาพ และจํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ มีความสัมพันธกับ
การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0านค2าใช0จ2ายต2อเดือน ของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0

3. เพศ อายุ มีระดับการศึกษา และจํานวนผู0อยู2ในอุปการะ (บิดา
มารดา ญาติ) ความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0าน
การจ2ายชําระเงินในการซื้อสินค0าและบริการ ของสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0

4. สถานภาพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการวางแผนทาง
การเงินส2วนบุคคล ด0านเปOาหมายในด0านการออม ของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0

5. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนบุตรที่อยู2ในอุปการะ ไม2สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0
และจํานวนผู0อยู2ในอุปการะ มีความสัมพันธกับรูปแบบการวางแผนทาง
การเงิ น ส2 ว นบุ คคล ของสมาชิ กสหกรณออมทรั พยพนั กงานธนาคาร
ทหารไทย จํากัด
สมมติฐานที่ 2 ความรู0ความเข0าใจในการวางแผนการเงินส2วนบุคคล มี ไม2สอดคล0องกับสมมติฐานที่ตั้งไว0
ความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0านรายได0 ด0าน
ค2าใช0จ2าย ด0านการออม และรูปแบบการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล
ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การวางแผนทางการเงิ นส2 วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรั พยพนั กงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด อภิปรายผลได0 ดังนี้
1. ข0อมูลทั่วไปของกลุ2มตัวอย2าง พบว2า สมาชิกของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย
จํากัด ส2วนใหญ2เปmนเพศหญิง มีอายุ 41-45 ปy มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาปริญญาตรี ส2วนใหญ2มีรายได0ต2อ
เดือน 55,000 บาท ขึ้นไป ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล ด0าน
เปOาหมายในด0านการออม ซึ่งแนวคิดงานวิจัย กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ได0ศึกษาวิจัย ป7จจัยที่มีอิทธิพลต2อการ
วางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว2า กลุ2มตัวอย2างทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
จํานวนเท2ากันคือ 75 คน ส2วนใหญ2มีอายุระหว2าง 20 – 30 ปy สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
รายได0เฉลี่ยต2อเดือน เท2ากับ 10,001 – 15,000 บาท ป7จจัยส2วนบุคคลทางด0านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต2อการ
วางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด0านกรอบระยะเวลาที่กําหนด
2. การวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย
จํากัด พบว2า สมาชิกมีความรู0ความเข0าใจการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล โดยกลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ให0
ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคล โดยเน0นความมั่นคงทางการเงิน มีรูปแบบการวางแผน
การเงินส2วนบุคคล จะให0ความสําคัญต2อความมั่งคั่งในชีวิตครอบครัวโดยมีหลักในการเลือกลงทุนเพื่อให0ได0
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ0มค2า และเลือกช2องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคลด0วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล0องกับแนวคิดกับงานวิจัย มุกดา โควหกุล (2558) ได0ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการการเงินส2วนบุคคลที่มี
ผลต2อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การจัดการเงินส2วนบุคคลของ
กลุ2มตัวอย2าง พบว2า ด0านความรู0ความเข0าใจการจัดการการเงินส2วนบุคคล โดยรวมมีค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับมากคือ
ความสําคัญของการจัดการเงินส2วนบุคคล ด0านรูปแบบการจัดการเงินส2วนบุคคล โดยรวมมีค2าเฉลี่ยอยู2ในระดับ
มากคือ เปOาหมายเพื่อสร0างฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ด0านการวางแผนการจัดการเงินส2วนบุคคล
โดยรวมอยู2ในระดับมาก คือ มีการกําหนดเปOาหมายในการดําเนินชีวิตและเปOาหมายทางการเงิน
ขIอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึ กษาเกี่ ย วกั บ "การวางแผนทางการเงิ น ส2 ว นบุ คคลของสมาชิ ก สหกรณออมทรั พ ย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด" ผู0วิจัยมีข0อเสนอแนะที่เปmนประโยชนแก2สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
ทหารไทย จํ า กั ด เพื่ อเปm น แนวทางในการส2 ง เสริ มการออมและการลงทุ น ของสมาชิ กสหกรณออมทรั พ ย
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด โดยสามารถแบ2งเปmนประเด็นต2าง ๆ ได0ดังนี้
1. จากผลการศึกษา พบว2า โดยรวมสมาชิกสหกรณมีความรู0ความเข0าใจการวางแผนทางการเงิน
ส2วนบุคคล อยู2ในระดับมาก โดยเน0นความมั่งคั่งทางการเงิน จัดทําแผนทางการเงินส2วนบุคคลด0วยตนเอง เพราะ
สมาชิกมุ2งเน0นผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ0มค2า ถ0ามีความเสี่ยงในการลงทุนจะไม2ลงทุน ดังนั้นสหกรณออม
ทรั พยพนั กงานธนาคารทหารไทย จํ ากั ด อาจจะต0องเพิ่ มผลิต ภั ณฑทางการเงิน ที่มีความเสี่ย งต่ํา ที่สุ ดของ
สหกรณที่หลากหลายเพื่อเปmนทางเลือก และเพื่อตอบสนองความต0องการของสมาชิก
2. จากผลการศึกษาความรู0ความเข0าใจการวางแผนทางการเงินส2วนบุคคลของสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด พบว2า เงิน คือ สิ่งที่แสดงถึงการบรรลุเปOาหมายในชีวิตของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อาจจะต0องส2งเสริมให0สมาชิกมีการวางแผนการเงินเพื่อ
ลงทุนในทรัพยสินเพื่ออนาคต เช2น ออมทรัพยระยะยาวเพื่อการมีที่อยู2อาศัยเพื่อความมั่นคงในอนาคต เปmนต0น
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3. จากผลการศึกษาข0อมูลด0านค2าใช0จ2าย พบว2า สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหาร
ไทย จํากัด ส2วนใหญ2มีรายจ2ายต2อเดือนที่สูง มีวิธีการจ2ายชําระเงินในการซื้อสินค0าและบริการโดยใช0บัตรเครดิต
เปmนส2วนใหญ2 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อาจจะให0ช2วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับการ
วางแผนหนี้สิน เช2น มีโครงการสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้สินด0วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว2า ซึ่งเปmนการแบ2งเบาภาระ
ในการจ2ายดอกเบี้ยในแต2ละเดือนลงจากเดิมได0
4. จากผลการศึกษา พบว2าสมาชิกสหกรณส2วนใหญ2ให0ความสําคัญกับการฝากเงินกับสหกรณ ดังนั้น
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อาจจะส2งเสริมการออมทรัพยออกจากบัญชีใช0จ2ายทั่วไป
ซึ่งเปmนการตั้งเปOาหมายการออมในชีวิต เช2น ควรส2งเสริมให0สมาชิกมีการเก็บเงินไว0ใช0ในยามฉุกเฉิน ควรมีบัญชี
เงินออมระยะสั้นหรือระยะกลาง เพื่อการซื้อสินทรัพย เช2น การซื้อบ0าน ซื้อรถยนต เปmนต0น และควรส2งเสริมให0
มีการออมระยะยาว เพื่อเก็บออมไว0ใช0ในยามเกษียณ เปmนต0น
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