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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มเริ่มต้นการท างาน (First Jobber) โดยสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่สุ่มแบบเจาะจงจ านวน 400 คน   ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยมีประสบการณ์เลือก
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบเจาะจงบริษัทประกันชีวิต 2 คน และประธาน
สโมสรที่ปรึกษาทางการเงิน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามน าไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบนั้นด้วย
วิธีแวริแมกซ์ รวมถึงใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มเริ่มต้นการท างานที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสูงสุด 
คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Beta = .480) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (Beta = .378) และ
ปัจจัยด้านทัศนคติ (Beta = .317) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  ทัศนคติ  คุณภาพการให้บริการ  การตัดสินใจ  แผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 
ABSTRACT 

The research objectives were to study the influence of motivation, attitude, and 
quality of service factors on the decision by First Jobbers to do personal financial planning. 
The First Jobbers were 20-30 years of age. A purposive sampling method was used to select 
a group of 400 First Jobbers, 20-30 years of age, residing in Bangkok, and who had experience 
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in making a personal financial plan. Also, 2 top managers of Thai Life Insurance Public 
Company Limited and the president of the Financial Club (FA Club). The research 
instruments were a questionnaire for the First Jobbers, and semi-structured interviews for the 
executives. Descriptive statistics were used to analyze the data: exploratory factor analysis by 
Principal Component Analysis and the Varimax axis rotation method. Multiple regression 
analysis techniques were used to determine the correlation coefficient of factors influencing 
the decision to do the personal financial plan of the First Jobbers. The results of the study 
showed that the factors which influenced the decision to do the personal financial planning 
most were motivation (Beta = .480), followed by quality of service (Beta = .378) and attitude 
(Beta = .317) respectively. 
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ที่มาและความส าคัญ 

สังคมไทยประกอบไปด้วยคนที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น  ส่งผลให้การด ารงชีวิตมีความ
แตกต่างไปจากเดิมและเมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
สภาวะแวดล้อม อาทิเช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการเมือง ตลอดจน
รูปแบบในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะ
เห็นได้ว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้มีรายรับหรือรายได้จากการท างาน ให้
เพียงพอต่อภาระรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน  ทั้งของ
ส่วนตัว ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต  
          สถานการณใ์นปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้ม
สูงขึ้น และรายได้มีแนวโน้มที่ไม่เพ่ิมขึ้น  ยิ่งไปกว่า
นั้นยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกด้วย ผู้คนมีอายุที่ยืน
ยาวมากขึ้นจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่
ก้าวหน้า ดังนั้นทุกคนจึงจะต้องพบปัญหาที่ตามมา
ว่า จะต้องท าอย่างไรจึงจะมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่ดี มีค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการที่เพียงพอ มี
เงินเก็บสะสมหรือเงินออม เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายได้
ในอนาคตหรือในช่วงเกษียณอายุ และจ านวนเงิน
เก็บก็ต้องสอดคล้องกันและเพียงพอกับอัตราเงิน
เฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย การมีเงินทุนส าหรับการศึกษา
ของบุตรหลาน ตลอดจนปัญหาด้านการมีทรัพย์สิน
เพ่ือเป็นการส่งต่อมรดกที่เพียงพอและการช าระ

ภาษมีรดกที่เกิดขึ้น หากคนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ต่าง ๆได ้จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขทางด้านจิตใจ
ในการด าเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
          ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า  เหตุผลในเรื่อง
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนได้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ในการบริหารจัดการความมั่นคงทางการเงินเพ่ือ
รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  จึงถือได้ว่าเป็น
กระบวนการทางด้านการประเมินสถานภาพทาง
การเงินและความเป็นอยู่ของบุคคลแต่ละคน มีการ
พัฒนาปรับปรุงด้านการหารายได้  การควบคุม
รายจ่าย และการลงทุน ด้วยการเรียนรู้และการท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึง
กระบวนการทางด้านการตัดสินใจทางการเงินของ
บุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราที่จะต้องมีการหา
เงินเพ่ือการเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งต้องมีการเรียนรู้
ทางด้านวิธีการออมเงิน การใช้จ่าย และการลงทุน มี
การจัดการและบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตที่ได้มีการ
ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์คือ การมีชีวิตความ
เป็นอยู่ และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
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(สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2552) 

ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ถือว่าอยู่ในช่วงวัยเริ่มต้น
การท างาน ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือการเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ที่
อาจมีแนวคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องคนที่ไม่มี
เงินทองหรือทรัพย์สิน การวางแผนทางการเงินจะท า
ให้ร่ ารวยเพ่ิมข้ึนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อตนเองมีฐานะทาง
การเงินที่ดอียู่แล้ว การวางแผนทางเงินจึงเป็นเรื่องที่ไม่
ส าคัญส าหรับชีวิต หรืออีกแนวคิดหนึ่งคือการวางแผน
ทางการเงินเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่มี
ทรัพย์สินหรือเงินที่มากพอจะไม่สามารถวางแผนทาง
การเงินได้ หรือการวางแผนทางการเงินนั้นเป็นเรื่องที่
ยุ่งยาก มีความซับซ้อน ท าให้ไม่อยากวางแผนทางการ
เงิน จากแนวคิดดังกล่าวจะพบได้ว่าปัญหาต่าง ๆเกิด
จากความไม่เข้าใจของการวางแผนทางการเงินที่
แท้จริง จนอาจท าให้เกิดความประมาทในการด าเนิน
ชีวิต หรือความกลัวในการสร้างความม่ันคงม่ังคั่งทาง
การเงิน (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) 

ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายหรือผู้ที่
เ พ่ิงเริ่มต้นท างาน ถือได้ว่ าเป็นกลุ่มที่ มีสัดส่วน
ประชากรมากที่สุด และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจการ
พัฒนาประเทศ พวกเขาเหล่านี้จะต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัยในอนาคต และด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์
สามารถท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้พวก
เขาจะมีช่วงเวลาของอายุในวัยหลังเกษียณยาวนานขึ้น
และอาจมีการใช้เงินในการด ารงชีวิตที่มากขึ้นตามไป
ด้วย เพ่ือเป็นการรักษาระดับคุณภาพในการด ารงชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึง
ถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมากต่อกลุ่มคนในวัยท างาน
อย่างกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมด้านการใช้จ่ายที่เกินตัว มีหนี้สินในสัดส่วน
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ อีกทั้งยังขาดความรู้
ทางด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่าง
ถูกต้อง จนอาจท าให้เกิดผลเสียต่อตนเอง การด าเนิน
ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับบุคคลรอบตัวในสังคม หรือผลกระทบจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และ
คุณภาพการให้บริการ ทีม่ีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือก
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่ เพ่ิง
เริ่มต้นการท างาน (First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
        ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของกลุ่มเริ่มต้นการท างานทีมีอายุระหว่าง 
20-30 ปี อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ เลือกประชากรที่มีอายุอยู่ ในช่วง
ระหว่าง 20-30 ปี ที่เคยตัดสินใจเลือกวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคล ซึ่งจ านวนประชากรไม่ทราบแน่นอน 
ท าให้การศึกษาครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ด้วยสมมติฐานว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ  ผู้วิจัยได้เลือกแนว
ทางการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1953) โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้น 
หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ทั้งหมด 
3 ตัวแปร ประกอบไปด้วย 1) แรงจูงใจ (Motivation) 
(Abraham H. Maslow, 1947) 2) ทัศนคติ 
(Attitude) (Schiffman Kanuk, 1994) และ 3) 
คุณภาพและการให้บริการ (Service quality) 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ต่อตัว
แปรตาม (Dependent Variables) จ านวน 1 ตัวแปร 
คือ การตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
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ของกลุ่มคนที่เพ่ิงเริ่มต้นการท างาน (First Jobber) ใน
กรุงเทพมหานคร (Kotler & Keller, 2006) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากแนวคิด ทฤษฎี บทความ และ
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3  

ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านต่างๆ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพการ

ให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการ
ท างาน ในกรุงเทพมหานคร  

ก่อนกระบวนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยได้มีการทดลองใช้แบบสอบถาม 
(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach’s 
Alpha มี ค่ า เท่ ากั บ  .986 ซึ่ งมี ค่ ามากกว่ า  . 7 
(Cronbach, L.J., 1951) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.986 16 
ตารางท่ี 1 – ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าโดยใช้สูตรครอนบาคก่อนเก็บแบบสอบถาม (อยู่ข้างบน)

จากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่าสามารถยอมรับในการ
น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้ และ
หลังจากน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงแล้ว 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์พบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.990 ซึ่งเป็นการ
ยืนยันได้ว่าแบบสอบถามในการท าวิจัยครั้งนี้มีความ
เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแบบ 
สอบถามไดจ้ริง 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ใช้กระบวนการประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มคนที่เพ่ิงเริ่มต้น
การท างาน (First Jobber) กรณีการศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งใช้ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือหาค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่รวมกลุ่ม หรือลด
จ านวนอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน จึงเกิดการ
สกัดองค์ประกอบแบบ Principle Component 
Analysis ( PCA)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม (Common Factor Analysis) แล้วใช้การหมุน
แกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) โดยใช้วิธีการ
หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Verimax) 

3.  การวิ เ คราะห์ ถดถอยแบบพหุ คูณ 
(Multiple Regression) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นที่มีจ านวนมากกว่า 1 ตัว และตัว
แปรตามเพียง 1 ตัวเท่านั้น (Joseph, William, Barry 
& Rolph, 2010) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย 

 
2 .  ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์รวม 2 คน ประกอบด้วย  
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Factors 
 

Unstandardized Coefficient Standardized Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

Motivation .462 .025 .480 8.769 .000* 
Service quality .347 .018 .378 6.820 .000* 
Attitude .289 .039 .317 6.151 .000* 
R = .865                                    R2 = .778                                R2 adj = .763              

 

ผู้บริหารจาก บริษัทไทยประกัน  ชี วิต  จ ากัด 
(มหาชน) ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง 
36 และ ผู้บริหารสโมสรที่ปรึกษาการเงิน (FA 
Club) ต าแหน่ง ประธานสโมสร 1 คน ซึ่งบุคคลทั้ง 
3  เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล และเคยมีประสบการณ์ในการ
สื่อสารพูดคุยกับกลุ่มคนที่ถือเป็นผู้เริ่มต้นชีวิตการ
ท างาน (First Jobber) มามากกว่า 10 ปี ท าให้
ทราบถึงพฤติกรรม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือ
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ของกลุ่มบุคคลประเภทดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างชุดค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยชุดค าถามปลายปิดและปลายเปิดที่
เกี่ ยวข้องกับแรงจู ง ใจ ทัศนคติ  คุณภาพการ
ให้บริการ และการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการท างาน 
(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร โดยแนวค าถาม
มาจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบสอบถามที่
ใช้ ในการวิจัยเชิ งปริมาณ ผู้ วิ จัย ได้ เลือกแบบ
สั มภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบกึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-
Structured Interview) มีการวางแผนการ
สัมภาษณ์แบบเป็นขั้นตอน มีค าถามสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้างแบบหลวม (Loosely structure) เพ่ือให้
ผู้ ให้สัมภาษณ์มี อิสระในการให้ข้อมูล สามารถ
อธิบาย และให้ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาเหตุใน

การอ้างอิงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ส า ร ว จ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจพบว่า
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy: KMO) 
เท่ากับ 0.961 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 
1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆนั้นมีความสัมพันธ์
อย่างดีเยี่ยม (Rangsungnoen, 2011) ในส่วนของ 
Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานพบค่า Chi-Square ที่ใช้ในการทดสอบมี
ค่าเท่ากับ 12460.118 และมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Significant) ที่ระดับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ด้านตัวแปรต่าง ๆมี
ความสัมพันธ์กันอย่างดี จึงสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ได้ โดย
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Joreskog & 
Sorbom, 1989) อีกทั้งเมื่อพิจารณายังพบว่า ค่า 
Eigen Value สามารถอธิบายค่าปัจจัยร่วมได้มากถึง 
80.17% (Total Variance Explained) (Joseph, 
William, Barry & Rolph, 2010) โดยจากผล
การศึกษาพบว่าทุกปัจจัย  ที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) นั้น สามารถยืนยันได้
จากความสอดคล้องของการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในงานวิจัยครั้งนี้ 

 

ตารางท่ี 2  ค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้ งการแปลผลของ

แบบสอบถามในแต่ ละปัจจั ย  มี ร ายละเ อียด
ดังต่อไปนี้ (ตามตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 – ค่าการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

Factors   S.D. ระดับความส าคัญ 

Motivation 4.88 0.324 มากที่สุด 
Attitude 4.75 0.362 มากที่สุด 
Service Quality 4.77 0.345 มากที่สุด 
Decision 4.78 0.330 มากที่สุด 

 

จากผลการวิ เคราะห์แจกแจงค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย ตามตารางที่ 3 
พบว่าทุกปัจจัยมีการรายงานระดับอิทธิพลของตัวแปร
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  
(Multiple Regression) 
จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณในครั้งนี้มีการ
รายงานค่า R2 เท่ากับ 0.778 สามารถอธิบายได้ว่า ตัว
แปรต้นในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย แรงจูงใจ 
ทัศนคติ และคุณภาพการให้บริการ สามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ได้มากถึง 77.8% *p < .05     

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่าตัว
แปรต้นทั้ง 3 ตัว ส่งอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Beta 
ที่มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ส าหรับการวิเคราะห์และ
พิจารณาในแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
กลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการท างานในกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุด คือ ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งมีค่า 
Beta เท่ากับ 0.480 (p < .05) อันดับที่สองคือ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ (Service quality) ซึ่งมีค่า 
Beta เท่ากับ .378 (p < .05) และอันดับที่สาม คือ 
ด้านทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ .317 (p 
< .05)  

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลด้านประชากร  
1. ด้านเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ
เป็นเพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2    

2. ด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานภาพ
สมรส จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา 
คือ สถานภาพโสด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 และน้อยที่สุด คือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

3. ด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมา คือสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุด 
คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามล าดับ ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมา คือ เจ้าของ
ธุรกิจ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ข้าราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อาชีพอ่ืน 
ๆ ได้แก่ ทนายความ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง   น้อยที่สุด คือ นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  

4. ด้านรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ มีรายได้ 
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มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.8 รายได้ระหว่าง  30,001 - 40,000 บาท จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และรายได้ระหว่าง  
40,001 - 50,000 บาท มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.2 ตามล าดับ โดยในการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 

 5. ด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
3 - 5 ปี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 
รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 2-
3 ปี  จ านวน 72 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 18.0 มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ขึ้นไปจ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และมีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 1-2 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ตามล าดับ โดยในการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 1 ปี 

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 พบว่าตัวแปรด้าน
แรงจูงใจมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการ
ท างาน (First Jobber) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Beta = 0.480, p < .05) สอดคล้องกับแนวคิด และ
ทฤษฎีอ้างอิงของอับบราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham 
H. Maslow, 1947) ที่กล่าวว่าความต้องการของ
มนุษย์ คือ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการกระท าของมนุษย์ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามความต้องการ หรือเป้าหมาย
ได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พสชนันท์ บุญช่วย และธี
ระวัฒน์ จันทึก (2562) พบว่ากลุ่มคนวัยหนุ่มสาวมี
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนหนึ่งมาจาก
ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจที่เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น
จนเกิดกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่อไป 
เนื่องจากแรงจูงใจที่มีในตัวของแต่ละบุคคลจะสะท้อน
ถึงความมุ่งมั่น และทุ่มเท เพ่ือให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยแรงจูงใจนั้น
อาจเป็นแรงจูงใจที่มาจากตนเองครอบครัว หรือบุคคล
ที่มีอิทธิพลก็ได้  

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยด้าน
ทัศนคติมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการ

ท างาน (First Jobber) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Beta = 0.317, p < .05) สอดคล้องกับแนวคิด และ
ทฤษฎีอ้างอิงของ ชิฟแมน และคานุก (Schiffman 
and Kanuk, 1994) ที่กล่าวว่าความคิดหรือทัศนคติ
ของบุคคลหนึ่ง จะเกิดขึ้นได้จากส่วนของความเข้าใจ 
ส่ วนของความรู้ สึ ก  และส่ วนของพฤติ กรรม 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุภิกา นิรัติศัย (2561) พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการตัดสินใจใน
การเรี ยนรู้ ในหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนวิ ชา
ภาษาอังกฤษอย่างกระตือรือร้น เนื่องมาจากการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้นั้น การมีมุมมอง หรือ
แนวคิดที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญ
อย่างมากในการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็น
การแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ การตระหนักถึง
สิ่งที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษา 
ซึ่งสามารถน าไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษา 
อังกฤษตามไปด้วย โดยอาจเกิดความรักต่อการเรียนรู้
เพ่ิมเติม จนน าไปสู่พฤติกรรมที่มาการเรียนรู้  และ
พัฒนาที่เพ่ิมสูงขึ้น จนสามารถพูด อ่าน หรือเขียน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถน าไปใช้ในการ
ท างานจริงได้หลังจากจบการศึกษา 

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือก
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้น
ชีวิตการท างาน (First Jobber) ที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  (Beta = 0.378, p < .05) 
สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีอ้างอิงของพาราสุรา
มาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml 
& Berry, 1988) ที่กล่าวว่าการก าหนดคุณภาพการ
ให้บริการที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบ คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจได้ 
และการเข้าถึงจิตใจของผู้ ให้บริการ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของกมล สการะเศรณี และอภิวรรตน์ กรม
เมือง (2560) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการวัดระดับคุณภาพการให้บริการเพ่ือใช้เป็นหลัก
ในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ โดยมีการ
ค านึงถึง ด้านภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น รูปแบบ
การใช้ที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริการได้
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รวดเร็ว สะดวกต่อการเดินทางจากสถานที่ที่ห่างไกล
จากบริเวณท่ีมีการนิยมสัญจร และหากการบริการใน
ครั้งแรกได้รับความพึงพอใจแล้ว จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งต่อไปด้วย แต่ในทาง
กลับกันหากการบริการในครั้งใดครั้งหนึ่ง ท าให้เกิด
ความรู้สึกในคุณภาพการให้บริการที่ต่ ากว่าการ
คาดหวัง ก็จะส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจได้
ด้วยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

การสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนให้กับกลุ่มลูกค้า ที่
เป็นกลุ่มคนที่ เริ่มต้นชีวิตการท างานหรือในภาษา 
อังกฤษเรียกว่า First Jobber ในกรุงเทพมหานครที่มี
ความสนใจวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
จากตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 
ดังนั้นการน าเสนอที่สามารถอธิบาย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่แท้จริงนั้นจะช่วย

ให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถเข้าใจและรู้สึกจับต้องผลลัพธ์
ในการวางแผนการเงินได้ ซึ่งจะท าให้พวกเขาสามารถ
เข้าใจได้อย่างเห็นภาพว่าสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดใน
ชีวิตคืออะไรบ้าง โดยมีการให้ค าแนะน าในการ
จัดล าดับความส าคัญด้านแรงจูงใจที่แท้จริง ทั้งด้าน
ความต้องการทางด้านกายภาพ ความต้องการด้าน
ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต้องการด้านการ
มีส่วนร่วมและความรักในสังคม ด้านความต้องการ
ด้านความเคารพยกย่อง และด้านความต้องการด้าน
ความส าเร็จในชีวิต เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
เป้าหมายที่ต้องการในชีวิตอย่างมีระบบ และเป็นแบบ
แผนที่ ชั ดเจนมากขึ้ น พร้อมทั้ งการสร้ างความ
น่าเชื่อถือ หรือการไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการ 
จากนั้นจึงจะสามารถปรับทัศนคติ หรือแนวคิดที่เป็น
ระบบ รวมถึงการให้ความส าคัญของ  การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนระยะเริ่มต้นการท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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