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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรูใ้ นการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา และ 2) ศึกษา
ระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในจังหวัดสงขลา ดําเนินการศึกษาด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา จํานวน 395 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วน (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเ ชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย
พบว่า 1) ช่องทางการรับรูใ้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ คือ สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 89.6 รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ร้อยละ42.8 และสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 26.8 ความถี่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารการวางแผน
ทางการเงิน คือ เดือนละครัง้ และลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีความเข้าใจใน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.0 และ 2)
ระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การวางแผนด้านประกันภัย
มีค่าเฉลี่ยสู ง สุ ด รองลงมาคือ การวางแผนเกษียณ การออม การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การ
วางแผนทางการเงิน การลงทุน การบริหารหนี้สนิ และการบริหารรายรับรายจ่าย ตามลําดับ
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เป็ นครัง้ แรกทีโ่ ลกได้รจู้ กั ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นับตัง้ แต่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศพบผูต้ ิดเชื้อรายแรก ณ เมืองอู่ฮั ่น มณฑลหูเป่ ย เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา จนถึง
ปั จจุบนั ไม่มใี ครไม่รู้จกั ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่กําลังแพร่ระบาดไปทั ่ว
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โลกและมียอดผู้ติดเชื้อเพิม่ ขึ้นทุกวัน (ไทยพีบีเอส, 2563) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยพบผูป้ ่ วยหญิงจากเมืองอู่ฮั ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนทีต่ ดิ เชื้อโควิด-19 เดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยเป็ นรายแรก หลัง จากนัน้ เป็ นต้น มา พบการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ไปยัง หลาย
ประเทศทั ่วโลก รวมทัง้ ประเทศไทยทีป่ ัจจุบนั ทีพ่ บผูต้ ดิ เชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวนเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ
เป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการ หรือแม้กระทั ่งมนุษย์เงินเดือน สถานการณ์แบบนี้ทาํ ให้หลาย
ๆ คนต้ อ งตระหนั กถึง การวางแผนทางการเงิน เพิ่ม ขึ้น เพื่อ ต่ อ สู้กับ วิก ฤตการณ์แ ละตัง้ รับกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนัน้ หากรายได้มแี นวโน้มจะลดลงหรือเพิม่ ได้ยากขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายและหนี้สนิ
จําเป็ นต้องชําระอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่
คลี่คลาย การวางแผนการเงินจึงเป็ นสิง่ สําคัญที่สุดเพื่อให้เรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครัง้ นี้ โดย
ปัจจุบนั ธนาคารและสถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงินนําเสนอให้ลูกค้าอย่างหลากหลาย
มีการนําแนวคิดการลงทุนอย่างยั ่งยืน (Sustainable Investment) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทาง
การเงินและการลงทุน เพื่อยกระดับความมั ่นคงทางการเงินของลูกค้า สนับสนุนการสร้างธุรกิจ และ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวติ ที่ดีในอนาคต ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) (Government Housing Bank) ซึ่งมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจและเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ปัจจุบนั มีสาขามากมายให้บริการครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงเกิดความสนใจว่าการรับรูใ้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคาร
อาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับใด และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับใด เพื่อเป็ นแนวทางให้ธนาคาร
อาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลาวางแผนกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคาร
อาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา
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สมมุติฐานการวิจยั
1. การรับรู้ใ นการวางแผนการเงิน ส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคาร
อาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก
2. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ใน
จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
1. ด้านเนื้อหาการวิจยั ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพการงานปั จจุบัน ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว 2) การรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ประกอบด้วยช่องทางการรับรู้ข้อมูลการวางแผนการเงิน และความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล 3) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน
การบริหารรายรับรายจ่าย การบริหารหนี้สนิ การออม การลงทุน การวางแผนด้านประกันภัย การ
วางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษีส่วนบุคคล
2. ด้านประชากรการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา จํานวน
32,786 คน และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา
จํานวน 395 คน ผู้วจิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ และกําหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 หลังจากนัน้ ดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วน
(Stratified Random Sampling) ตามจํานวนประชากร
3. ด้านพื้นที่การวิจยั คือ ธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา จํานวน 5 สาขา ได้แก่
สาขาสงขลา สาขาสะเดา สาขาถนนราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ และ
สาขาหาดใหญ่
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กรอบแนวความคิดการวิจยั

วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
การศึกษาวิจ ัยครัง้ นี้ผู้วิจ ัยได้กํ าหนดรูป แบบ ประเภท ที่นํ ามาใช้ใ นการวิจ ัย โดยการ
ศึกษาวิจยั ด้วยรูปแบบการวิจยั เชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วจิ ยั สร้างเครื่องมือในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา และ
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิตติ ามวัตถุประสงค์การวิจยั ประชากร ได้แก่ ลูกค้าธนาคาร
อาคารสงคราะห์ใ นจัง หวัด สงขลา จํ า นวน 32,786 คน (ข้อ มู ล ประจํ า ปี 2563, ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์, 2564) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าธนาคารอาคารสงคราะห์ในจังหวัดสงขลา จํานวน 395
คน ผู้วิจ ัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p.125)
และกํ าหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 จากนัน้ นํ าไปตรวจสอบหาค่า IOC โดยมีค่าความ
เชื่อมั ่นทัง้ ฉบับทีร่ ะดับ 0.786
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าสาขาหาดใหญ่ จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 47.3 ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.9 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จํานวน
144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 สถานภาพสมรส จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.5 อาชีพการงานปัจจุบนั คือ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.1 ประสบการณ์การทํางาน 5-14 ปี จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.1 รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 25,000-34,999 บาท จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 และความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว (บาท / เดือน) 15,000-24,999 บาท จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรูใ้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ช่องทางการรับรูข้ ้อมูลการวางแผนการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ คือ สื่อสังคมออนไลน์ จํานวน 354 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.6
รองลงมา คือ หนัง สือพิม พ์ / หนัง สือพิม พ์ออนไลน์ จํานวน 169 คน คิดเป็ น ร้อยละ 42.8 สื่อ
โทรทัศน์ จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 แผ่นพับโฆษณา จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3
สื่อวิทยุ จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 วารสาร / นิตยสาร จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 และ
ช่องทางอื่น ๆ (เพื่อนและครอบครัว) จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลําดับ
สําหรับความถี่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารการวางแผนทางการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เดือนละครัง้ จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.7 รองลงมา คือ สัปดาห์ละครัง้ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4 ความถี่ 1-2 วัน / ครัง้ จํานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ทุกวัน จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 และความถี่ 3-4 วัน / ครัง้ จํานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ตามลําดับ
จํานวนและร้อยละความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า คําถามที่ตอบถูกมากทีส่ ุดเป็ น 3 อันดับแรก
ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน คือ การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลเป็ นเครื่องมือการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล เราควรตัง้ เป้ าหมายทางการเงินทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว และการวางแผน
ทางการเงินเป็ นกิจกรรมที่สําคัญสําหรับทุกช่วงอายุของชีวติ มีผู้ตอบถูก จํานวน 393 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 99.5 นั ่นหมายถึง ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีความเข้าใจในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระดับมากทีส่ ุด ส่วนคําถามทีต่ อบผิดมากทีส่ ุดเป็ น 3 อันดับ
แรก ได้แก่ เราควรมีหนี้บตั รเครดิตไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน และอัตราเงินเฟ้ อมีผลต่อการ
วางแผนเพื่อการเกษียณ มีจํานวนเท่ากัน คือ 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 นั ่นหมายถึง ลูกค้าธนาคาร
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อาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ระดับน้อย รองลงมา คือ หนี้บ้าน หนี้รถ และหนี้สนิ เพื่อการศึกษา จัดเป็ นหนี้ดีทงั ้ สิ้น มีผู้ตอบผิด
จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 นั ่นหมายถึง ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีความ
เข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระดับน้อยทีส่ ุด ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 การรับรูใ้ นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา
มีความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ร้อยละ 93.0
3. ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิ กฤตโควิด-19
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤต
โควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.76) จําแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
3.1 ด้านการวางแผนทางการเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.77) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า กําหนดเป้ าหมายด้านการเงินของตัวเองอย่างสมํ่าเสมอมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ =4.02) รองลงมา
คือ เมื่อมีรายได้จะวางแผนการใช้จ่ายก่อนการเก็บออม (xˉ =3.93) มีการวางแผนทางการเงินและมี
เป้ าหมายทางการเงินในช่วงวิก ฤตโควิด -19 ที่ช ัด เจน (xˉ =3.76) ปฏิบ ัติต ามแผนทางการเงิน
ในช่ว งวิก ฤตโควิด -19 ที ่ถ ู ก กํ า หนดไว้ (xˉ =3.63) และมีการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของในอนาคต (xˉ =3.50) ตามลําดับ
3.2 ด้านการบริหารรายรับรายจ่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.32) เมื่อจําแนก
เป็ นรายข้อ พบว่า ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตามความ จําเป็ นมากกว่าความต้องการมีค่าเฉลีย่
สูงสุด (xˉ =4.51) รองลงมา คือ คํานวณค่าใช้จ่ายทุกครัง้ ก่อนการซื้อสินค้าและบริการในช่วงวิกฤตโค
วิด-19 (xˉ =4.30) รายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีเพียงพอกับการดํารงชีวติ (xˉ =3.99) การจดบันทึก
บัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 อย่างสมํ่าเสมอ (xˉ =2.01) และเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
เพราะการโฆษณาลดราคาหรือมีโปรโมชั ่นของแถม (xˉ =1.80) ตามลําดับ
3.3 ด้านการบริหารหนี้สนิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.47) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า
มีความระมัดระวังการใช้เงินช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไม่สร้างภาระหนี้สนิ เกินความจําเป็ น (xˉ =4.79)
รองลงมา คือ เมื่อมีหนี้สนิ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จะสามารถชําระหนี้ได้ทุกครัง้ (xˉ =4.78) ทราบว่ามี
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ อยู่เท่าไหร่ ณ ปั จจุบนั (xˉ =4.67) มักก่อหนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไม่คํานึง
ภาระดอกเบี้ยทีต่ ้องชําระในอนาคต (xˉ =1.58) เมื่อรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย จะแก้ปัญหาด้วยการ
กู้ยมื เงินทุกครัง้ (xˉ =1.54) ตามลําดับ
3.4 ด้านการออม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.94) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า มีการ
ออมเงินจากรายรับในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็ นประจําทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อมีรายได้ จะออม
เงินก่อน และนําส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสูงสุด (xˉ =4.07) รองลงมา คือ วางแผนเพื่อ
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ออมเงินเพิ่ม ขึ้น ตามความสามารถในการหารายได้ (xˉ =4.00) มีการออมเงิน อย่ างรอบคอบและ
เหมาะสมกับแผนการเกษียณอายุการทํางาน (xˉ =3.99) มีเงินออมหลายช่องทางทีเ่ หมาะสม และพร้อม
ยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ (xˉ =3.57) ตามลําดับ
3.5 ด้านการลงทุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.51) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ศึกษา
ข้อมูลทีจ่ ําเป็ นอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครัง้ เช่น อัตราความเสีย่ ง (xˉ =3.79) รองลงมา คือ มี
การลงทุ น ในรู ปแบบที่ห ลากหลาย เพื่อเป็ น การกระจายความเสี่ยงด้า นการเงิน (xˉ =3.54) ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยของเงินทุน ถึงแม้ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนระดับตํ่า (xˉ =3.48) รับความ
เสี่ยงการขาดทุนได้บ้าง เพื่อชดเชยโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น (xˉ =3.39) รับความ
เสีย่ งสูงสุดจากการลงทุนได้ เพื่อรับผลตอบแทนทีส่ ูงทีส่ ุดในระยะยาว (xˉ =3.37) ตามลําดับ
3.6 ด้านการวางแผนด้านประกันภัย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.30) เมื่อจําแนก
เป็ นรายข้อ พบว่า การประกันภัยเป็ นการสร้างความมั ่นคงทางการเงินรูปแบบหนึ่งมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (xˉ
=4.47) รองลงมา คือ มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
การเงิน การซื้อประกันสุขภาพเพิม่ เติม จะช่วยกระจายความเสีย่ งด้านการเงินได้ และการทําประกันภัย
สามารถลดความเสี่ยงด้านการเงินได้มคี ่าเฉลี่ยเท่ากัน (xˉ =4.26) และมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนทุก
ครัง้ ก่อนตัดสินใจทําประกันสุขภาพ/ประกันชีวติ (xˉ =4.24) ตามลําดับ
3.7 ด้านการวางแผนเกษียณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.96) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ
พบว่า ศึกษาข้อมูลการวางแผนด้านการเงินเพื่อใช้ชวี ติ ได้หลังเกษียณอายุการทํางานมีค่าเฉลีย่ สูงสุด
(xˉ =4.11) รองลงมา คือ เริ่มวางแผนทางการเงินเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้หลังเกษียณอายุการ
ทํางานแล้ว (xˉ =4.05) จัดสรรเงินจํานวนหนึ่งไว้ใช้ในยามเจ็บป่ วยหลังเกษียณอายุการทํางาน (xˉ
=4.02) แบ่งเงินเดือนหรือรายรับบางส่วนไว้ใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุการทํางาน (xˉ =3.98) และมีจดั สรร
ทรัพย์สนิ บางส่วนไว้ให้บุตรหลานหรือบุคคลอื่นทีต่ งั ้ ใจให้ หลังเกษียณอายุ (xˉ =3.66) ตามลําดับ
3.8 ด้านการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.81) เมื่อจําแนกเป็ น
รายข้อ พบว่า วางแผนภาษีล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดการชําระภาษีประจําปี มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ =4.01)
รองลงมา คือ มีการวางแผนรายได้ รายจ่าย เงินออม และเงินลงทุนในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็ นการ
ประหยัดภาษีให้ได้มากที่ส ุด (xˉ =3.91) เลือ กการลงทุน และการออมเงิน ประเภทที่ไ ด้ร ับ การ
ยกเว้น ภาษี หรือสามารถลดหย่อนภาษี (xˉ =3.83) เข้าใจและสามารถคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ดว้ ยตนเอง (xˉ =3.67) และเข้าใจประเภทของรายได้ ค่าใช้จ่ายทีห่ กั ภาษีได้ ค่าลดหย่อนเพื่อ
ลดภาษี วิธกี ารคํานวณภาษี และช่องทางการยื่นภาษี (xˉ =3.64) ตามลําดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัด
สงขลามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 อยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.76)
4. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการวางแผนการเงิ นส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีข้อเสนอแนะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ ควรใช้จ่ายเท่าทีจ่ ําเป็ น จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 รองลงมา คือ
ควรเก็บออมให้มากกว่าใช้จ่าย และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุด
เมื่อใด ดังนัน้ ควรมีการวางแผนการใช้เงินในอนาคตให้ดี มีจํานวนเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.3 ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. การรับ รู้ใ นการวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในช่ ว งวิ ก ฤตโควิ ด -19 ของลู ก ค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา
การรับรู้เป็ นกระบวนการที่ผู้บริโ ภคเปิ ดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่านสิง่ เร้า ประสาท
สัมผัส และประสบการณ์ของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการ นําไปสู่การจดจํา การรู้สกึ การเรียนรู้
การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
1) ช่องทางการรับรูข้ ้อมูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ช่องทางการรับรูเ้ ป็ นช่อง
ทางการเปิ ดรับข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร โดยบุคคลจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารทุกอย่างทีผ่ ่านเข้า
มาทัง้ หมด หรือจะเลือกใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความสามารถของสื่อนัน้ ว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภคได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลการวางแผน
การเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลาจากการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่า ส่วนใหญ่รบั รูข้ ้อมูลการวางแผนทางการเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด และความถี่ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารการวางแผนทางการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เดือนละครัง้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกศวลี ประสิทธิ ์ (2563) พบว่า
พฤติ ก รรมการใช้ ง านนวั ต กรรมการบริก ารผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ของกลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันประเภทสื่อสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้งาน 1-2
ชั ่วโมง และนิยมใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone)
2) ความเข้าใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็ นการประเมินและนําแผนทางการ
เงิน ของแต่ ล ะบุ คคลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสําเร็จ ตามเป้ าหมายทางการเงิน ที่แ ต่ละบุ ค คล
ต้องการให้บรรลุเป้ าหมาย สําหรับความเข้าใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
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ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารมีความเข้าใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 93.0) ตัง้ แต่ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน การบริหาร
รายได้และค่าใช้จ่าย การบริหารหนี้สนิ การออม การลงทุน การบริหารความเสีย่ ง การประกันชีวติ
การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรทิพย์ จิระธํารง และคณะ
(2562) พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความรูค้ วามเข้าใจในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลด้านการออมอยู่ในระดับมาก การวางแผนทางการเงินเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยเตรียม
ความพร้อมและนําชีวติ ไปสู่ความมั ่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของกลางใจ แสงวิจติ ร
และคณะ (2562) พบว่า นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะมีความรูแ้ ละพฤติกรรมการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการบริหารรายได้รายจ่าย ด้านการบริหารหนี้สนิ ด้าน
การออม ด้านการลงทุน ด้านการบริหารความเสีย่ งและการประกันภัย ด้านการวางแผนภาษีส่วน
บุคคล และด้านการวางแผนเกษียณ เพิม่ มากขึน้ เมื่อได้รบั การศึกษาวิชาการเงินส่วนบุคคล โดยชาญ
ณรงค์ ชัยพัฒน์ (2563) เสนอแนะว่าหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดกิจกรรมชี้นํ าความรู้
ทางการเงินที่สําคัญ ๆ แก่พนักงานในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออมเงิน ในระยะยาว เป็ น การเตรีย มคนเข้า สู่ส ัง คมผู้สูง อายุ และยัง ลดภาระทางด้าน
งบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทัง้ ยังเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงทางการเงิน ของ
ประชาชนเมื่อมีวกิ ฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึน้
ดังนัน้ การรับรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลาเกิดจากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ง่าย ตรงตามความต้องการ และสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยตรง โดยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลควรเริม่ ต้นตัง้ แต่การตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย การบริหารหนี้สนิ การออม การลงทุน การ
บริหารความเสี่ยง การประกันชีวติ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี เพื่อให้ลูกค้าธนาคาร
สามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวางแผนการเงิ นส่วนบุคคลในช่วงวิ กฤตโควิ ด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็ นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญกับทุกช่วงอายุของชีวิต
ช่ วยให้บุ คคลมีความมั ่นคงในชีวิตและสามารถตอบสนองความต้ องการตามที่แต่ ละคนกํ าหนด
เป้ าหมายของชีวติ ได้ สําหรับผลการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัด
สงขลามีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ
วางแผนด้านประกันภัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผนเกษียณ การออม การวางแผนภาษี
ส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การบริหารหนี้สนิ และการบริหารรายรับรายจ่าย
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1) ด้านประกันภัย ผลการวิจ ัยขัดแย้งกับผลการวิจ ัยของพรทิพย์ จิระธํารง และคณะ
(2562, หน้า 11) พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอหาดใหญ่ม ีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พฤติ
กรรมการบริหารรายได้และรายจ่าย และพฤติกรรมการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยงั พบว่า
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลามีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อความประสบความสําเร็จในการวางแผนการเงินส่วน
บุคค เนื่องจากขาดทักษะและวินัยในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ม ีภาระทาง
การเงินที่เพิม่ ขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของไอยรา ผ่านเมือง (2560) พบว่า ถึงแม้ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวใน
เขตกรุงเทพมหานครจะทํารายรับ-รายจ่าย โดยการจดบันทึกและคํานวณค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละวัน เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย แต่ยงั ไม่มกี ารจดบันทึกอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้แม่เลี้ยงเดีย่ วมีภาระทีเ่ พิม่ ขึ้น
ทัง้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายของบุตร ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ ขาดทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน
การเงินทีเ่ หมาะสม
2) การวางแผนเกษียณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการศึกษาข้อมูลการวางแผนด้าน
การเงินเพื่อใช้ชวี ติ ได้หลังเกษียณอายุการทํางาน มีการจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งไว้ใช้ในยามเจ็บป่ วยหลัง
เกษียณอายุการทํางาน และมีจดั สรรทรัพย์สนิ บางส่วนไว้ให้บุตรหลานหรือบุคคลอื่นที่ตงั ้ ใจให้หลัง
เกษียณอายุ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (2563) พบว่า พฤติกรรมการออมการ
ลงทุนเพื่อวัยเกษียณมีการกําหนดเป้ าหมายทางการเงินร้อยละ 70 มีการมองเห็นความสําคัญของ
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่ม ีการวางแผนเพื่อการเกษียณ ดังนัน้ การวางแผนเกษียณ
สามารถเริม่ ต้นได้ด้วยการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะสามารถช่วยให้วเิ คราะห์ได้ว่าปัจจุบนั มีค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายรายการใดจะลดลงหรือหมดไปเมื่อเกษียณแล้ว
3) การวางแผนการออม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีการออมเงินจากรายรับในช่วง
วิกฤตโควิด-19 เป็ นประจําทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อมีรายได้ จะออมเงินก่อน และนําส่วนทีเ่ หลือไปใช้
จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรทิพย์ จิระธํารง และคณะ (2562) พบว่าควรออมก่อนจ่าย เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายได้ง่ายและเร็วขึ้น มีการวางแผนเพื่อออมเงินเพิม่ ขึน้ ตามความสามารถในการหารายได้ มี
การออมเงินอย่างรอบคอบ เหมาะสมกับแผนการเกษียณอายุการทํางาน มีเงินออมหลายช่องทางที่
เหมาะสม และพร้อมยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ สอดคล้องกับสัดส่วนผูม้ เี งินออมทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นร้อย
ละ 72 ในปี 2561 (จากร้อยละ 65.4 ในปี 2559) สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเห็นความสําคัญของการวางแผน
เพื่อการออมมากขึน้
ดังนัน้ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา ลูกค้าควรใช้จ่ายเท่าทีจ่ ําเป็ น และควรเก็บออมให้มากกว่าใช้จ่าย เนื่องจาก
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสิน้ สุดเมื่อใด ดังนัน้ ลูกค้าควรมีการวางแผนการ
ใช้เงินในอนาคตให้ดี มีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สําหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การออมส่วน
ใหญ่มกั อยู่ในรูปแบบที่มคี วามเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นตํ่า และได้รบั ผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบ
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กับการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย์ การฝากประจํา การซื้อสลากออมทรัพย์ โดยสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ในการออม โดยทั ่วไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนี้
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั รายได้ปัจจุบนั และแผนทางการเงินทีว่ างไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. ช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลการวางแผนการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่
คือ สื่อสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารธนาคารควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร
โดยใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ นช่องทางหลักในการติดต่อลูกค้าและการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
2. ลูกค้ามีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับน้อย ดังนัน้
ผู้บริหารธนาคารควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกค้าจดบันทึกรายรับรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 อย่าง
สมํ่าเสมอ
3. ลูกค้าธนาคารมีความกัง วลเรื่องสถานการณ์โ ควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ได้ว่าจะสิน้ สุดวิกฤตครัง้ นี้เมื่อใด ดังนัน้ ผู้บริหารธนาคารควรมีการปรับเปลี่ยนแผนกล
ยุทธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินของลูกค้า
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด19 เพื่อจะได้ทราบระดับความคิดเห็นของปั จจัยอื่น ๆ และสามารถนําผลการศึกษาวิจ ัยที่ได้มาเป็ น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลทีเ่ กิดประโยชน์ต่อลูกค้าธนาคาร
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงวิกฤตโควิด-19
ของลูกค้าธนาคาร
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