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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้อสิระฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการรบัรูใ้นการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลา และ 2) ศึกษา

ระดบัการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในจงัหวดัสงขลา ดําเนินการศกึษาดว้ยการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา จํานวน 395 คน สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน (Stratified 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัย

พบว่า 1) ช่องทางการรบัรูใ้นการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์น

จงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่ คอื สื่อสงัคมออนไลน์ รอ้ยละ 89.6 รองลงมา คอื หนังสอืพมิพ ์  หนังสอืพมิพ์

ออนไลน์ รอ้ยละ  42.8 และสื่อโทรทศัน์ รอ้ยละ 26.8 ความถี่ในการติดตามขอ้มูลข่าวสารการวางแผน

ทางการเงนิ คอื เดือนละครัง้ และลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลามคีวามเขา้ใจใน

การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควิด -19 อยู่ในระดบัมากที่สุด ร้อยละ 93.0 และ 2) 

ระดบัการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะหใ์น

จงัหวดัสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การวางแผนดา้นประกนัภยั 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การวางแผนเกษียณ การออม การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การ

วางแผนทางการเงนิ การลงทุน การบรหิารหนี้สนิ และการบรหิารรายรบัรายจ่าย ตามลาํดบั 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were 1) to examine recognition of personal financial 

planning during crisis of COVID-19 for customers of Government Housing Bank in Songkhla 

Province and 2) to examine levels of planning of personal financial planning during crisis of 

COVID-19 for customers of Government Housing Bank in Songkhla Province. The study was 

a quantitative research. A sample was selected from 395 cases of customers of Government 

Housing Bank in Songkhla Province and using stratified random sampling method. The 

questionnaire was collected. The data was analyzed using frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The results of the study were as follows: 1) The recognition of personal 

financial planning during crisis of COVID-19 for customers were social media 89.6%, 

newspaper/online newspaper 42.8%, and television 26.8%. The frequency of following personal 

financial planning was once a month. The customers of Government Housing Bank in Songkhla 

Province understanding about personal financial planning concept was at highest level, 

93.0%. 2) The personal financial planning during crisis of COVID-19 for customers of 

Government Housing Bank in Songkhla Province was at high level included insurance 

planning (highest level), then retirement planning, saving planning, personal tax planning, 

investment planning, debt planning, and income and expenses planning. 

 

Keywords : Financial Planning, During Crisis of COVID-19, Government Housing Bank, 

Songkhla Province 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 เป็นครัง้แรกทีโ่ลกไดรู้จ้กัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 นับตัง้แต่สาธารณรฐัประชาชนจนี

ประกาศพบผูต้ิดเชื้อรายแรก ณ เมอืงอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย เมื่อเดือนธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา จนถงึ

ปัจจุบนัไม่มใีครไม่รู้จกัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรอื COVID-19 ที่กําลงัแพร่ระบาดไปทัว่
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โลกและมยีอดผู้ติดเชื้อเพิม่ขึ้นทุกวนั (ไทยพบีีเอส, 2563)  เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา 

ประเทศไทยพบผูป่้วยหญงิจากเมอืงอู่ฮัน่ สาธารณรฐัประชาชนจนีทีต่ดิเชื้อโควดิ-19 เดนิทางเขา้มายงั

ประเทศไทยเป็นรายแรก หลงัจากนัน้เป็นต้นมา พบการแพร่กระจายไวรสัโควิด-19 ไปยังหลาย

ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยทีปั่จจุบนัทีพ่บผูต้ดิเชื้อไวรสัโควดิ-19 จํานวนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ

เป็นภาครฐั ภาคเอกชน เจา้ของกจิการ หรอืแมก้ระทัง่มนุษยเ์งนิเดอืน สถานการณ์แบบนี้ทาํใหห้ลาย 

ๆ คนต้องตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์และตัง้รับกับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันัน้ หากรายไดม้แีนวโน้มจะลดลงหรอืเพิม่ไดย้ากขึน้ แต่ค่าใชจ้่ายและหนี้สนิ

จําเป็นต้องชําระอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ยงัไม่

คลี่คลาย การวางแผนการเงนิจึงเป็นสิง่สําคัญที่สุดเพื่อให้เรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครัง้นี้ โดย

ปัจจุบนัธนาคารและสถาบนัการเงนิมผีลิตภณัฑก์ารวางแผนการเงนินําเสนอใหลู้กคา้อย่างหลากหลาย 

มกีารนําแนวคดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื (Sustainable Investment) มาประยุกต์ใช้ในการวเิคราะห์ทาง

การเงนิและการลงทุน เพื่อยกระดบัความมัน่คงทางการเงนิของลูกค้า สนับสนุนการสร้างธุรกจิ และ

สร้างผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้ามคุีณภาพชีวติที่ดีในอนาคต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) (Government Housing Bank) ซึ่งมฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิและเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิใน

สงักดักระทรวงการคลงั ปัจจุบนัมสีาขามากมายใหบ้รกิารครอบคลุมทกุพืน้ทีข่องประเทศ ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึเกดิความสนใจว่าการรบัรูใ้นการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลาอยู่ในระดบัใด และการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-

19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจงัหวัดสงขลาอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคาร

อาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลาวางแผนกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการวางแผนการเงนิ

ส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศึกษาการรบัรู้ในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา 
2. เพื่อศกึษาระดบัการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา 
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สมมุติฐานการวิจยั 

1. การรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคาร

อาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลาอยู่ในระดบัมาก 
2. การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะหใ์น

จงัหวดัสงขลาอยู่ในระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ด้านเนื้อหาการวิจยั ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพการงานปัจจุบัน ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความ

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในครอบครวั 2) การรบัรู้ในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 

ประกอบด้วยช่องทางการรบัรู้ข้อมูลการวางแผนการเงนิ และความเข้าใจในการวางแผนการเงนิส่วน

บุคคล 3) การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ประกอบด้วย การวางแผนทางการเงนิ 

การบริหารรายรบัรายจ่าย การบริหารหนี้สนิ การออม การลงทุน การวางแผนด้านประกันภัย การ

วางแผนเกษยีณ และการวางแผนภาษสี่วนบุคคล 

2. ด้านประชากรการวจิยั ได้แก่ ลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจงัหวดัสงขลา จํานวน 

32,786 คน และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารอาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา 

จํานวน 395 คน ผู้วจิยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่  และกําหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 หลงัจากนัน้ดําเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน 

(Stratified Random Sampling) ตามจํานวนประชากร 

3. ด้านพื้นที่การวจิยั คอื ธนาคารอาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา จํานวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 

สาขาสงขลา สาขาสะเดา สาขาถนนราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั หาดใหญ่ และ

สาขาหาดใหญ่ 
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กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การศึกษาวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบ ประเภท ที่นํามาใช้ในการวิจัย โดยการ

ศกึษาวจิยัด้วยรูปแบบการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ผู้วจิยัสร้างเครื่องมอืในการ

วจิยั คอื แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกคา้ธนาคารอาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา และ

นําขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหด์้วยวธิีทางสถิตติามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคาร

อาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา จํานวน 32,786 คน (ข้อมูลประจําปี 2563, ธนาคารอาคาร

สงเคราะห,์ 2564)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารอาคารสงคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา  จํานวน 395 

คน ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p.125)   

และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 จากนัน้นําไปตรวจสอบหาค่า IOC โดยมีค่าความ

เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัทีร่ะดบั 0.786 

 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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ผลการวิจยั 

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหส์่วนใหญ่เป็นลูกคา้สาขาหาดใหญ่ จํานวน 187 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 47.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 276 คน คดิเป็นร้อยละ 69.9 มอีายุระหว่าง 30-39 ปี จํานวน 

144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 สถานภาพสมรส จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 การศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีจํานวน 334 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.5 อาชพีการงานปัจจุบนั คอื รฐัวสิาหกจิ จํานวน 107 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 27.1 ประสบการณ์การทํางาน 5-14 ปี จํานวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.1 รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือน 25,000-34,999 บาท จํานวน 157 คน คดิเป็นร้อยละ 39.7 และความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใน

ครอบครวั (บาท / เดอืน) 15,000-24,999 บาท จํานวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ตามลําดบั  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรบัรูใ้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 

ช่องทางการรบัรูข้้อมูลการวางแผนการเงนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่ คอื สื่อสงัคมออนไลน์ จํานวน 354 คน คดิเป็นร้อยละ 89.6 

รองลงมา คือ  หนังสือพิมพ์ / หนังสือพิมพ์ออนไลน์ จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 สื่อ

โทรทศัน์ จํานวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 แผ่นพบัโฆษณา จํานวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 

สื่อวทิยุ จํานวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.9 วารสาร / นิตยสาร จํานวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 และ

ช่องทางอื่น ๆ (เพื่อนและครอบครวั) จํานวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ตามลาํดบั 

 สําหรบัความถี่ในการตดิตามขอ้มูลข่าวสารการวางแผนทางการเงนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่เดือนละครัง้ จํานวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

55.7 รองลงมา คอื สปัดาห์ละครัง้ จํานวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 28.4 ความถี่ 1-2 วนั / ครัง้ จํานวน 

27 คน คดิเป็นร้อยละ 6.8 ทุกวนั จํานวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 5.3 และความถี่ 3-4 วนั / ครัง้ จํานวน 

15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 ตามลําดบั 

 จํานวนและร้อยละความเข้าใจในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา พบว่า คําถามที่ตอบถูกมากทีสุ่ดเป็น 3 อนัดบัแรก 

ซึ่งมคีะแนนเท่ากนั คอื การจดัทําบญัชรีายรบัรายจ่ายส่วนบุคคลเป็นเครื่องมอืการวางแผนการเงนิ

ส่วนบุคคล เราควรตัง้เป้าหมายทางการเงนิทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว และการวางแผน

ทางการเงนิเป็นกิจกรรมที่สําคญัสําหรบัทุกช่วงอายุของชีวติ มผีู้ตอบถูก จํานวน 393 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 99.5 นัน่หมายถงึ ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามคีวามเขา้ใจในการวางแผน

การเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ระดบัมากทีสุ่ด ส่วนคําถามทีต่อบผดิมากทีสุ่ดเป็น 3 อนัดบั

แรก ได้แก่ เราควรมหีนี้บตัรเครดิตไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน และอตัราเงนิเฟ้อมผีลต่อการ

วางแผนเพื่อการเกษยีณ มจีํานวนเท่ากนั คอื 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 นัน่หมายถงึ ลูกคา้ธนาคาร
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อาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามคีวามเข้าใจในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 

ระดบัน้อย รองลงมา คอื หนี้บ้าน หนี้รถ และหนี้สนิเพื่อการศึกษา จดัเป็นหนี้ดีทัง้สิ้น มผีู้ตอบผดิ 

จํานวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 นัน่หมายถงึ ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามคีวาม

เขา้ใจในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ระดบัน้อยทีสุ่ด ตามลําดบั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่1 การรบัรูใ้นการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 

ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา พบว่า ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา

มคีวามเขา้ใจในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 93.0 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 

 ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามกีารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวิกฤต

โควดิ-19 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.76) จําแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้  

 3.1 ดา้นการวางแผนทางการเงนิ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.77) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ 

พบว่า กําหนดเป้าหมายด้านการเงนิของตวัเองอย่างสมํ่าเสมอมค่ีาเฉลีย่สูงสุด (x̄ =4.02) รองลงมา 

คอื เมื่อมรีายได้จะวางแผนการใช้จ่ายก่อนการเก็บออม (x̄ =3.93) มกีารวางแผนทางการเงนิและมี

เป้าหมายทางการเงนิในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ช ัดเจน ( x̄ =3.76) ปฏิบัติตามแผนทางการเงนิ

ในช่วงว ิกฤตโควิด-19 ที ่ถูกกําหนดไว้ ( x̄ =3.63) และมีการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทรพัยส์นิของในอนาคต (x̄ =3.50) ตามลําดบั 

3.2 ด้านการบรหิารรายรบัรายจ่าย ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̄ =3.32) เมื่อจําแนก

เป็นรายข้อ พบว่า ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารตามความ    จําเป็นมากกว่าความต้องการมค่ีาเฉลีย่

สูงสุด (x̄ =4.51) รองลงมา คอื คํานวณค่าใชจ้่ายทุกครัง้ก่อนการซื้อสนิค้าและบรกิารในช่วงวกิฤตโค

วดิ-19 (x̄ =4.30) รายไดใ้นช่วงวกิฤตโควดิ-19 มเีพยีงพอกบัการดํารงชีวติ (x̄ =3.99) การจดบนัทกึ

บญัชีรายรบัรายจ่ายในช่วงวกิฤตโควดิ-19 อย่างสมํ่าเสมอ (x̄ =2.01) และเลือกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร

เพราะการโฆษณาลดราคาหรอืมโีปรโมชัน่ของแถม (x̄ =1.80) ตามลําดบั 

3.3 ดา้นการบรหิารหนี้สนิ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.47) เมื่อจําแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 

มคีวามระมดัระวงัการใชเ้งนิช่วงวกิฤตโควดิ-19 โดยไม่สร้างภาระหนี้สนิเกินความจําเป็น (x̄ =4.79) 

รองลงมา คอื เมื่อมหีนี้สนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 จะสามารถชําระหนี้ไดทุ้กครัง้ (x̄ =4.78) ทราบว่ามี

ทรพัย์สนิและหนี้สนิอยู่เท่าไหร่ ณ ปัจจุบนั  (x̄ =4.67) มกัก่อหนี้ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 โดยไม่คํานึง

ภาระดอกเบี้ยทีต้่องชําระในอนาคต (x̄ =1.58) เมื่อรายรบัไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย จะแก้ปัญหาดว้ยการ

กู้ยมืเงนิทุกครัง้ (x̄ =1.54) ตามลําดบั 

3.4 ด้านการออม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.94) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า มกีาร

ออมเงนิจากรายรบัในช่วงวกิฤตโควดิ-19 เป็นประจําทุกเดอืนอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อมรีายได ้จะออม

เงนิก่อน และนําส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายมค่ีาเฉลี่ยเท่ากนัสูงสุด (x̄ =4.07) รองลงมา คอื วางแผนเพื่อ
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ออมเงินเพิ่มขึ้นตามความสามารถในการหารายได้ ( x̄ =4.00) มีการออมเงินอย่างรอบคอบและ

เหมาะสมกบัแผนการเกษยีณอายุการทํางาน (x̄ =3.99) มเีงนิออมหลายช่องทางทีเ่หมาะสม และพรอ้ม

ยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(x̄ =3.57) ตามลําดบั 

3.5 ดา้นการลงทุน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.51) เมื่อจําแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ศกึษา

ขอ้มูลทีจ่ําเป็นอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครัง้ เช่น อตัราความเสีย่ง (x̄ =3.79) รองลงมา คอื มี

การลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการเงิน (x̄ =3.54) ให้

ความสําคญักบัความปลอดภยัของเงนิทุน  ถงึแมว่้าจะไดร้บัผลตอบแทนระดบัต่ํา (x̄ =3.48) รบัความ

เสี่ยงการขาดทุนได้บ้าง เพื่อชดเชยโอกาสในการรับอตัราผลตอบแทนที่สูงขึ้น (x̄ =3.39) รับความ

เสีย่งสูงสุดจากการลงทุนได ้เพื่อรบัผลตอบแทนทีสู่งทีสุ่ดในระยะยาว (x̄ =3.37) ตามลําดบั 

3.6 ด้านการวางแผนด้านประกนัภยั ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ =4.30) เมื่อจําแนก

เป็นรายขอ้ พบว่า การประกนัภยัเป็นการสรา้งความมัน่คงทางการเงนิรูปแบบหนึ่งมค่ีาเฉลีย่สูงสุด (x̄ 

=4.47) รองลงมา คือ มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้าน

การเงนิ การซื้อประกนัสุขภาพเพิม่เตมิ จะช่วยกระจายความเสีย่งดา้นการเงนิได ้และการทําประกนัภยั

สามารถลดความเสี่ยงด้านการเงนิได้มค่ีาเฉลี่ยเท่ากนั (x̄ =4.26) และมกีารศกึษาข้อมูลและวางแผนทุก

ครัง้ก่อนตดัสนิใจทําประกนัสุขภาพ/ประกนัชวีติ (x̄ =4.24) ตามลําดบั 

3.7 ด้านการวางแผนเกษียณ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.96) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ 

พบว่า ศกึษาขอ้มูลการวางแผนด้านการเงนิเพื่อใชช้วีติไดห้ลงัเกษยีณอายุการทํางานมค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

(x̄ =4.11) รองลงมา คือ เริ่มวางแผนทางการเงนิเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้หลงัเกษียณอายุการ

ทํางานแล้ว (x̄ =4.05) จัดสรรเงนิจํานวนหนึ่งไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหลังเกษียณอายุการทํางาน (x̄ 

=4.02) แบ่งเงนิเดอืนหรอืรายรบับางส่วนไวใ้ชช้วีติหลงัเกษยีณอายุการทํางาน (x̄ =3.98) และมจีดัสรร

ทรพัยส์นิบางส่วนไวใ้หบุ้ตรหลานหรอืบุคคลอื่นทีต่ัง้ใจให ้หลงัเกษยีณอายุ (x̄ =3.66) ตามลําดบั 

 3.8 ด้านการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.81) เมื่อจําแนกเป็น

รายขอ้ พบว่า วางแผนภาษลี่วงหน้าก่อนถงึกําหนดการชําระภาษปีระจําปีมค่ีาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =4.01) 

รองลงมา คอื มกีารวางแผนรายได ้รายจ่าย เงนิออม และเงนิลงทุนในช่วงวกิฤตโควดิ-19 เพื่อเป็นการ

ประหยัดภาษีให้ได้มากที่สุด ( x̄ =3.91) เลือกการลงทุนและการออมเงนิประเภทที่ได้รบัการ

ยกเว้นภาษี หรอืสามารถลดหย่อนภาษี (x̄ =3.83) เข้าใจและสามารถคํานวณภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดาไดด้ว้ยตนเอง (x̄ =3.67) และเขา้ใจประเภทของรายได ้ค่าใชจ้่ายทีห่กัภาษไีด ้ค่าลดหย่อนเพื่อ

ลดภาษ ีวธิกีารคํานวณภาษ ีและช่องทางการยื่นภาษ ี(x̄ =3.64) ตามลําดบั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดั

สงขลามกีารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 อยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.76) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 

ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามขี้อเสนอแนะการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล

ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ไดแ้ก่ ควรใชจ้่ายเท่าทีจ่ําเป็น จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 รองลงมา คอื 

ควรเก็บออมให้มากกว่าใช้จ่าย และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโควดิ-19 จะสิ้นสุด

เมื่อใด ดงันัน้ ควรมกีารวางแผนการใชเ้งนิในอนาคตใหด้ ีมจีํานวนเท่ากนั คอื 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

0.3 ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 

1. การรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลา  

การรบัรู้เป็นกระบวนการที่ผู้บรโิภคเปิดรบัต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่านสิง่เร้า ประสาท

สมัผสั และประสบการณ์ของผู้บรโิภคต่อสนิค้าหรอืบรกิาร นําไปสู่การจดจํา การรู้สกึ การเรยีนรู้ 

การตดัสนิใจ และการแสดงพฤตกิรรมต่อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ 

1) ช่องทางการรบัรูข้้อมูลการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ช่องทางการรบัรูเ้ป็นช่อง

ทางการเปิดรบัข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร โดยบุคคลจะเลอืกเปิดรบัข่าวสารทุกอย่างทีผ่่านเขา้

มาทัง้หมด หรอืจะเลือกใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความสามารถของสื่อนัน้ว่าจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้มากน้อยเพยีงใด ซึ่งช่องทางการรบัรู้ข้อมูลการวางแผน

การเงนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลาจากการวจิยัครัง้นี้ 

พบว่า ส่วนใหญ่รบัรูข้้อมูลการวางแผนทางการเงนิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์มากที่สุด และความถี่ในการ

ตดิตามขอ้มูลข่าวสารการวางแผนทางการเงนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในจังหวดัสงขลาส่วนใหญ่เดือนละครัง้ สอดคล้องกับผลการวิจยัของเกศวลี ประสิทธิ ์(2563) พบว่า 

พฤติกรรมการใช้งานนวัตกรรมการบริการผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชนัประเภทสื่อสงัคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้งาน  1-2 

ชัว่โมง และนิยมใชส้มารท์โฟน (Smart Phone)  

2) ความเข้าใจการวางแผนการเงนิสว่นบุคคลเป็นการประเมนิและนําแผนทางการ

เงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคล

ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย สําหรบัความเข้าใจการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 
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ของลกูคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา พบว่า ลูกคา้ธนาคารมคีวามเขา้ใจอยู่ในระดบั

มากที่สุด (ร้อยละ 93.0) ตัง้แต่ตระหนักถึงความสําคญัของการวางแผนทางการเงนิ การบรหิาร

รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย การบรหิารหนี้สนิ การออม การลงทุน การบรหิารความเสีย่ง การประกนัชวีติ 

การวางแผนเกษยีณ และการวางแผนภาษ ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพรทพิย ์จริะธํารง และคณะ 

(2562) พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวางแผน

การเงนิส่วนบุคคลดา้นการออมอยู่ในระดบัมาก การวางแผนทางการเงนิเป็นเครื่องมอืทีช่่วยเตรยีม

ความพรอ้มและนําชีวติไปสู่ความมัน่คงทางการเงนิ เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของกลางใจ แสงวจิติร 

และคณะ (2562) พบว่า นักศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัจะมคีวามรูแ้ละพฤติกรรมการจดัการการเงนิ

ส่วนบุคคล ดา้นการวางแผนทางการเงนิ ดา้นการบรหิารรายไดร้ายจ่าย ดา้นการบรหิารหนี้สนิ ดา้น

การออม ด้านการลงทุน ด้านการบรหิารความเสีย่งและการประกนัภยั ด้านการวางแผนภาษีส่วน

บุคคล และดา้นการวางแผนเกษยีณ เพิม่มากขึน้เมื่อไดร้บัการศกึษาวชิาการเงนิส่วนบุคคล โดยชาญ

ณรงค์ ชยัพฒัน์ (2563) เสนอแนะว่าหน่วยงานภาครฐัและเอกชนควรมีการจัดกิจกรรมชี้นําความรู้

ทางการเงนิที่สําคญั ๆ  แก่พนักงานในองคก์ร เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหต้ระหนักถงึความสําคญั

ของการออมเงินในระยะยาว เป็นการเตรียมคนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและยังลดภาระทางด้าน

งบประมาณของภาครฐัในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินของ

ประชาชนเมื่อมวีกิฤตทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ 

ดังนัน้ การรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลาเกดิจากสื่อสงัคมออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าสามารถ

เข้าถึงข้อมูลการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลได้ง่าย ตรงตามความต้องการ และสะดวกในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลโดยตรง โดยการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลควรเริม่ต้นตัง้แต่การตระหนักถึงความสาํคญั

ของการวางแผนทางการเงนิ การบรหิารรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย การบรหิารหนี้สนิ การออม การลงทุน การ

บรหิารความเสี่ยง การประกนัชีวติ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี เพื่อให้ลูกค้าธนาคาร

สามารถวางแผนการเงนิส่วนบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในจงัหวดัสงขลา 

 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกิจกรรมที่มคีวามสําคญักับทุกช่วงอายุของชีวิต 

ช่วยให้บุคคลมีความมัน่คงในชีวิตและสามารถตอบสนองความต้องการตามที่แต่ละคนกําหนด

เป้าหมายของชีวติได้ สําหรบัผลการศกึษาการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของ

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดั

สงขลามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ

วางแผนดา้นประกนัภยัมค่ีาเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา คอื การวางแผนเกษียณ การออม การวางแผนภาษี

ส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงนิ การลงทุน การบรหิารหนี้สนิ และการบรหิารรายรบัรายจ่าย 
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 1) ด้านประกันภัย ผลการวิจัยขดัแย้งกับผลการวิจัยของพรทิพย์ จิระธํารง และคณะ 

(2562, หน้า 11) พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอหาดใหญ่มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พฤติ

กรรมการบรหิารรายได้และรายจ่าย และพฤติกรรมการลงทุนอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ยงัพบว่า 

ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลามกีารจดบนัทึกบญัชรีายรบัรายจ่ายในช่วงวกิฤตโควิด-19 

อยู่ในระดบัน้อย ซึ่งอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความประสบความสําเร็จในการวางแผนการเงนิส่วน

บุคค เนื่องจากขาดทักษะและวินัยในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีภาระทาง

การเงนิที่เพิม่ขึ้น สอดคล้องกบัผลการวจิยัของไอยรา ผ่านเมอืง (2560) พบว่า ถึงแม้ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวใน

เขตกรุงเทพมหานครจะทํารายรบั-รายจ่าย โดยการจดบนัทกึและคํานวณค่าใชจ้่ายรวมในแต่ละวนั เพื่อให้

ทราบถงึพฤตกิรรมการใชจ้่าย แต่ยงัไม่มกีารจดบนัทกึอย่างสมํ่าเสมอ ทําใหแ้ม่เลี้ยงเดีย่วมภีาระทีเ่พิม่ขึ้น 

ทัง้ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ค่าใช้จ่ายของบุตร ทําให้รายได้ไม่เพยีงพอ ขาดทกัษะเชิงลึกเกี่ยวกบัการวางแผน

การเงนิทีเ่หมาะสม  

 2) การวางแผนเกษียณ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มกีารศึกษาข้อมูลการวางแผนด้าน

การเงนิเพื่อใชช้วีติไดห้ลงัเกษยีณอายุการทํางาน มกีารจดัสรรเงนิจํานวนหนึ่งไวใ้ชใ้นยามเจบ็ป่วยหลงั

เกษียณอายุการทํางาน และมจีดัสรรทรพัย์สนิบางส่วนไว้ให้บุตรหลานหรือบุคคลอื่นที่ตัง้ใจให้หลัง

เกษียณอายุ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของชาญณรงค ์ชยัพฒัน์ (2563) พบว่า พฤติกรรมการออมการ

ลงทุนเพื่อวยัเกษียณมีการกําหนดเป้าหมายทางการเงินร้อยละ 70 มกีารมองเห็นความสําคัญของ

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการวางแผนเพื่อการเกษียณ ดงันัน้ การวางแผนเกษียณ

สามารถเริม่ต้นไดด้้วยการบนัทกึรายรบั-รายจ่าย จะสามารถช่วยให้วเิคราะหไ์ดว่้าปัจจุบนัมค่ีาใช้จ่าย

ต่อเดอืนเท่าไหร่ และค่าใชจ้่ายรายการใดจะลดลงหรอืหมดไปเมื่อเกษยีณแลว้ 

 3) การวางแผนการออม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า มกีารออมเงนิจากรายรบัในช่วง

วกิฤตโควดิ-19 เป็นประจําทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อมรีายได ้จะออมเงนิก่อน และนําส่วนทีเ่หลอืไปใช้

จ่าย ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพรทิพย ์จริะธํารง และคณะ (2562)  พบว่าควรออมก่อนจ่าย เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายไดง้่ายและเร็วขึ้น มกีารวางแผนเพื่อออมเงนิเพิม่ขึน้ตามความสามารถในการหารายได ้มี

การออมเงินอย่างรอบคอบ เหมาะสมกับแผนการเกษียณอายุการทํางาน มีเงนิออมหลายช่องทางที่

เหมาะสม และพรอ้มยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ได ้สอดคลอ้งกบัสดัส่วนผูม้เีงนิออมทีเ่พิม่ขึน้เป็นร้อย

ละ 72 ในปี 2561 (จากรอ้ยละ 65.4 ในปี 2559) สะทอ้นใหเ้หน็ว่าคนไทยเหน็ความสําคญัของการวางแผน

เพื่อการออมมากขึน้  

 ดงันัน้ การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคารอาคาร

สงเคราะหใ์นจงัหวดัสงขลา ลูกคา้ควรใชจ้่ายเท่าทีจ่ําเป็น และควรเกบ็ออมใหม้ากกว่าใชจ้่าย เนื่องจาก

ไม่สามารถคาดการณ์ไดว่้าการระบาดของโควดิ-19 จะสิน้สุดเมื่อใด ดงันัน้ ลูกคา้ควรมกีารวางแผนการ

ใช้เงนิในอนาคตใหด้ี มกีารแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สําหรบัวตัถุประสงค์ต่าง ๆ  การออมส่วน

ใหญ่มกัอยู่ในรูปแบบที่มคีวามเสี่ยงต่อการสูญเสยีเงนิต้นต่ํา และไดร้บัผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบ
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กบัการลงทุน เช่น การฝากออมทรพัย ์การฝากประจํา การซื้อสลากออมทรพัย ์โดยสดัส่วนทีเ่หมาะสม

ในการออม โดยทัว่ไปควรออมเงนิประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดอืน อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนนี้

สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัรายไดปั้จจุบนัและแผนทางการเงนิทีว่างไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 1. ช่องทางการรบัรูข้อ้มูลการวางแผนการเงนิในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของลูกคา้ธนาคารสว่นใหญ ่

คอื สื่อสงัคมออนไลน์ ดงันัน้ ผูบ้รหิารธนาคารควรสง่เสรมิการประชาสมัพนัธ์ความรูแ้ละข้อมลูข่าวสาร

โดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางหลกัในการตดิต่อลูกคา้และการประชาสมัพนัธ์ของธนาคาร 

 2. ลูกค้ามีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับน้อย ดังนัน้ 

ผู้บรหิารธนาคารควรจดักิจกรรมสนับสนุนใหลู้กค้าจดบนัทึกรายรบัรายจ่ายในช่วงวกิฤตโควดิ-19 อย่าง

สมํ่าเสมอ  

 3. ลูกค้าธนาคารมีความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์

สถานการณ์ได้ว่าจะสิน้สุดวกิฤตครัง้นี้เมื่อใด ดงันัน้ ผู้บรหิารธนาคารควรมกีารปรบัเปลี่ยนแผนกล

ยุทธ์เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการออมเงนิของลูกคา้  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-

19 เพื่อจะได้ทราบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัอื่น ๆ  และสามารถนําผลการศึกษาวจิัยที่ได้มาเป็น

แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีเ่กดิประโยชน์ต่อลูกคา้ธนาคาร 

2. ควรขยายขอบเขตการศกึษาใหค้รอบคลุมลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นภูมภิาคอืน่ ๆ 

ของประเทศ เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 

3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลในช่วงวกิฤตโควดิ-19 

ของลูกคา้ธนาคาร 
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