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การศึกษานี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงนิ ปัจจยัดา้นทศันคต ิปัจจยัดา้นการรบัรูข้่าวสาร และ ปัจจยัภายนอก ทีส่่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงนิด้วยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย จ านวน 400 คน ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย  
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามปลายปิด วเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา และทดสอบสมมตฐิานด้วย
สถติไิคสแควร ์การทดสอบ t-test และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนค่าเฉลีย่ (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด  
ระดบัการศึกษา ปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท     
มภีาระหนี้สนิในช่วง 100,001-200,000 บาท มจี านวนสมาชกิของครอบครวั 2-4 คน และมบีุตร 1-2 คน  
2) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ พบว่า มแีนวโน้มการวางแผนทางการเงนิในระยะกลางเพื่อ
ควบคุมสถานะทางการเงนิและหนี้สนิ ผ่านบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิโดยเฉพาะ  โดยมคีนในครอบครวั 
เป็นบุคคลที่มอีิทธพิลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงนิ 3) ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้าน
ทศันคต ิ( x =3.98) ปัจจยัดา้นการรบัรูข้่าวสาร ( x =3.82) และ ปัจจยัภายนอก ( x =3.99) อยู่ในระดบั
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ภาระหนี้ สิน  
ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ ปัจจยัด้าน
ทศันคต ิปัจจยัด้านการรบัรูข้่าวสาร ปัจจยัภายนอก ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค ำส ำคญั: การวางแผนทางการเงนิ, คนวยัท างาน, การรบัรูข้่าวสาร, ปัจจยัภายนอก, จงัหวดัเชยีงราย 
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The objective of this research was to investigate demographic characteristics, financial 
planning behavior, and variables influencing financial planning using a simple random sample of 
400 samplings from Chiang Rai province.  Apply closed- ended surveys to collect data.  Using 
frequency, percentage, mean, and standard deviation, descriptive data were analyzed. 
Hypothesis testing included chi-square, t-test, and ANOVA. 
 The results of the study found that: the majority of the samples were female, aged 31 to 
4 0 , single, and had a bachelor's degree.  An employee of a private company with an average 
monthly salary between 15,001 and 25,000 baht and a debt load between 100,001 and 250,000 
baht.  There are 2 - 4  adults and 1 - 2  children in the household.  Secondly, a study of financial 
planning behavior revealed that a key aim of financial planning is to optimize financial status and 
avoid excessive total debt There are firms that provide specialist financial counseling services via 
which one may develop financial plans for planning.  The time period established in financial 
planning is preparing for the medium term (more than a year but less than 5 years) , and family 
members are those who will be influenced.  In addition, opinion levels on attitude factors (mean 
= 3.98), perception factors (mean = 3.82) and external factors (mean = 3.99) were rated. The 
testing of the hypothesis found that age, occupation, average monthly income, and debt load 
strong influenced financial planning behavior. Additionally, the testing revealed that attitude factor, 
perception factor, and external factors had strong related too. 
 

Keywords:  Chiang Rai province, External factors, Financial planning behavior, Perception 
factors 
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บทน า 
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลเป็นกระบวนการหรอืขัน้ตอนของการจดัการทางการเงนิทีน่ าไปสู่

การบรรลุเป้าหมายของชีวิต เช่น การมบี้านเป็นของตนเอง การออมทรพัย์เพื่อการศึกษาของบุตร  
การวางแผนส าหรับวัยเกษียณ หรือการวางแผนการประกันภัย เพื่อสร้างความมัน่คงให้กับชีวิต  
และครอบครวั การวางแผนการเงนิช่วยให้ทราบและเข้าใจว่าการตดัสนิใจใด ๆ ทางการเงนิจะส่งผล
กระทบทางการเงินในด้านอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การซื้อรถยนต์ จะส่งผลกระทบต่อฐานะ  
ทางการเงนิและแผนเพื่อวยัเกษียณในอนาคต ดงันัน้หากพจิารณาในภาพรวมของการตดัสินใจทาง
การเงนิใด ๆ ในแต่ละกรณีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่มอียู่ในชวีติทัง้ในส่วนของเป้าหมายระยะสัน้  
และเป้าหมายระยะยาว ซึ่งการวางแผนการเงนิช่วยใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทางการเงนิในภาพรวม
ทัง้หมด จะน ามาซึ่งแนวโน้มและความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายทางการเงนิตามที่ต้องการ  
ซึ่งประโยชน์ของการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล มอีย่างหลากหลายด้าน เช่น การวางแผนทาง
การเงนิ ท าให้รูถ้งึสถานะทางการเงนิที่แท้จรงิ ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น ท าให้มรีายได้เพิม่จากการ
ออมและวางแผนภาษ ีท าใหส้ามารถวางแผนการใชช้วีติในอนาคต (finrwealthbuilder, 2563) 

จากผลการส ารวจทกัษะทางการเงนิของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 และการด าเนินงานดา้น
การส่งเสรมิความรูท้างการเงนิของ ธปท. พบว่า คนไทยมพีฒันาการระดบัทกัษะทางการเงนิดขีึ้นอยู่ที่
รอ้ยละ 71.0 สูงกว่าการส ารวจครัง้ก่อนในปี 2561 (รอ้ยละ 66.2) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการส ารวจทกัษะ
ทางการเงนิครัง้ล่าสุดของ OECD ในปี 25631 (ร้อยละ 60.5) เมื่อพจิารณาองค์ประกอบของทกัษะ 
ทางการเงนิทัง้ 3 ด้าน พบว่าคนไทยมพีฒันาการดขีึ้นในทุกด้าน โดยความรู้ทางการเงนิอยู่ที่ร้อยละ 
62.9 (ร้อยละ 55.7 ในปี 2561) ปรบัตวัดขีึ้นในทุกหวัข้อแต่ยงัมหีวัข้อที่สามารถพฒันาและส่งเสรมิ
เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ การค านวณดอกเบี้ยเงนิฝากทบต้น การกระจายความเสีย่งในการลงทุน และมลูค่าของ
เงนิตามกาลเวลา ด้านพฤติกรรมทางการเงนิอยู่ที่ร้อยละ 71.1 (ร้อยละ 67.8 ในปี 2561) โดยหวัขอ้  
การจดัสรรเงนิก่อนใช้และศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมคีะแนนเพิม่ขึ้นมาก อย่างไรก็ด ีหวัข้อ  
การบรหิารจดัการเงนิเพื่อหลกีเลีย่งปัญหาเงนิไม่พอใชม้คีะแนนลดลง ขณะทีด่า้นทศันคตทิางการเงนิอยู่
ทีร่อ้ยละ 82.0 (รอ้ยละ 78.0 ในปี 2561) มพีฒันาการดขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทศันคตใินเรื่องการ
วางแผนเพื่ออนาคตในระยะยาวเป็นหวัขอ้ที่มพีฒันาการจากปี 2561 มากที่สุด ซึ่งความไม่มัน่คงทาง
รายได้จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจจะมสี่วนท าให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัเหตุการณ์ในอนาคตมากขึน้ และส าหรบัการส ารวจทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการออม พบว่าสดัส่วนผูม้เีงนิออมในกลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 74.7 ในปี 2563 (จาก
รอ้ยละ 72.0 ในปี 2561) และคนส่วนใหญ่มคีวามตระหนักเรื่องการออมเงนิเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และ
การออมเพื่อการเกษยีณ ซึง่การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 น่าจะเป็นสาเหตุทีท่ าใหป้ระชาชนตระหนัก



ถึงความจ าเป็นของการเก็บเงนิส ารองมากขึ้น อย่างไรก็ด ีมเีพยีงร้อยละ 38 ที่มเีงนิส ารองอยู่ได้เกนิ  
3 เดือนหากต้องหยุดงานกะทันหัน แสดงให้เห็นว่ายงัมคีวามจ าเป็นต้องส่งเสริมการออมให้บรรลุ
เป้าหมาย ทัง้นี้ แรงจูงใจส าคญัในการออมมาจากการมเีป้าหมายหรอืแผนที่ชดัเจนที่จะต้องใช้เงนิใน
อนาคต แต่มเีพยีงร้อยละ 19.7 ที่จดัสรรเงนิเพื่อออมก่อนน าเงนิไปใช้จ่ายจงึอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้
เป้าหมายการออมไมส่ าเรจ็ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

ดงันัน้ ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างาน 
ในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มคีวามสนใจวางแผนทางการเงนิ เพื่อน าไปวาง
แผนการด าเนินงาน วางแผนความเสี่ยง และ ความมัน่คงทางการเงนิ อนัจะน าไปสู่การสรา้งคุณภาพ
ชวีติทีด่ใีนการบรหิารทางการเงนิไดใ้นอนาคต 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  ศกึษาพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 
 2.  ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตรส์่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่                       
จงัหวดัเชยีงราย      
2.  ปัจจยัด้านทศันคติส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดั
เชยีงราย 
3. ปัจจยัด้านการรบัรู้ข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงราย 
4. ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 
 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการวจิยัโดยการทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) จากแนวคดิการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลมาเป็นแนวคดิหลกัในการศกึษางานวจิยัโดย
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล (personal financial planning) ถอืเป็นแนวคดิที่ครอบคลุมถงึแผน
และกระบวนการวางแผนทางการเงนิในทุกๆ ดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักจิกรรมทางการเงนิของแต่ละ
บุคคล เช่น การวางแผนเงนิออมเพื่อวยัเกษยีณ การวางแผนประกนัภยั การวางแผนภาษ ีการวางแผน
การลงทุน เป็นต้น นอกจากนัน้แล้ว การวางแผ่นทางการเงนิยงัมฐีานะเป็นตวัเชื่อมช่องว่างทางด้าน
การเงนิระหว่าง  “เราอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบนั” กบั “เราต้องการไป ณ ที่ใดในอนาคต” ภายใต้เงื่อนไข
ขอ้จ ากดัเฉพาะของแต่ละบุคคล อกีดว้ย (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2553)  
 อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลจะสามารถวางแผนทางการเงนิได้นัน้ส่วนใหญ่ล้วนขึ้นอยู่กบัความ
ต้องการของมนุษย์ในทฤษฏลี าดบัขัน้ความต้องการ ของมาสโลว์ (Maslow, Abraham M, 1954) ที่ได้



อธบิายเกี่ยวกบัความต้องการของมนุษย ์โดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้
ชวีติของเขา ไดร้บัความ ตอ้งการ ความปรารถนา และไดร้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเอง เป็นความจรงิที่
จะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจงูใจเป็นหวัใจของทฤษฎบีุคลกิภาพของ มาสโลว ์โดยเชื่อว่ามนุษยเ์ป็น 
“สตัวท์ีม่คีวามต้องการ (wanting animal)” และเป็นการยากทีม่นุษยจ์ะไปถงึขัน้ของความพงึพอใจอย่าง
สมบรูณ์ ในทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของ มาสโลว ์เมือ่บุคคลปรารถนาทีจ่ะไดร้บัความพงึพอใจ และ
เมือ่บุคคลไดร้บัความพงึพอใจในสิง่หนึ่งแลว้ กจ็ะยงัคง เรยีกรอ้งความพงึพอใจสิง่อื่นๆ ต่อไป ซึง่ถอืเป็น
คุณลกัษณะของมนุษยท์ีเ่ป็นผูม้คีวามตอ้งการจะไดร้บัสิง่ต่างๆ อยูเ่สมอ (arducci et al., 2020) ประกอบ
ไปดว้ย 5 ความตอ้งการ ดงันี้ 
 1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiological needs) 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) 
3. ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs) 
4. ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง (Esteem needs) 
5. ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ (Self-actualization needs) 
ใ น แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤษ ฎี  เ กี่ ย ว กั บ  ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ว า ง แ ผ นท า ง ก า ร เ งิ น  

ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ไดอ้ธบิายว่า ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ รายได้ อาชพี และระดบั
การศึกษา โดยองค์ประกอบเหล่านี้นิยมใช้ในศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกที่แตกต่างกนัของมนุษย์ 
ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีส่ามารถน ามาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

เช่นเดียวกับปัจจยัทางด้านทัศนคติที่เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาที่นักการตลาดให้ความสนใจ 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าทีหรอืความมใีจโน้มเอียงต่อสนิค้าหรอืสิง่ต่าง ๆ 
ทศันคตหิรอืมชีื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า เจตคต ินักจติวทิยาและนักการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
“ทัศนคติ” หรือ “เจตคติ” ไว้หลายทัศนะ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive 
Component) ประกอบดว้ย ความเชื่อ ความรู ้ความคดิ และความคดิเหน็ โดยสามารถวดัไดด้ว้ยค าถาม
ในรูปแบบของค าพูดหรอืการเขยีน  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง 
ความรูส้กึชอบ-ไม่ชอบ หรอืทางที่ด-ีไม่ด ีอาจวดัได้จากการวดัทางสรรีะต่าง ๆ และตวัแปรพฤตกิรรม 
(Behavioral Component) แนวโน้มหรือความพร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ อาจวัดได้จากการสังเกต 
การกระท าทีบุ่คคลแสดงออก และค าพูดของบุคคลทีเ่กี่ยวกบัเจตนาต่าง ๆ ทีบุ่คคลแสดงต่อทีห่มายของ
เจตคติ (ธีระพร อุวรรณโณ , 2546) มีกลไกส าคัญ (KATZ, 1960) คือ เพื่อการปรบัตัว(Utilitarian)  
เพื่อการป้องกนัตน (Ego-Defensive) เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) และ
เพื่อเป็นตวัจดัระเบยีบเป็นความรู ้(Knowledge)  

ในปัจจยัดา้นการรบัรูข้่าวสารการรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูท้ีส่ าคญัของมนุษย ์โดยมนุษย์
นัน้สามารถที่จะตีความสิ่งต่าง ๆรอบตัวได้ด้วยการรบัรู้ผ่านประสาทสมัผสั รูป รส กลิ่น เสียง เช่น 
 สิง่ทีม่องเหน็ สิง่ทีไ่ดย้นิ สิง่ทีส่มัผสั เป็นตน้ การรบัรูจ้งึเป็นกระบวนการทางความคดิทีส่ามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ โดยขัน้ตอนของการรบัรู้นัน้ศูนย์พฒันาทรพัยากรการศกึษา (2554)  



ได้อธิบายว่า การรับรู้ข่าวสารมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ บุคคลจะเลือกรับข่าวสารที่สนใจ  
เกดิความตัง้ใจที่จะรบัข่าวสาร และพยายามท าความเขา้ใจในเนื้อหาข่าวสารนัน้ ๆ ซึ่งกระบวนการใน
การรบัรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การให้ความสนใจ (Attention)  ขัน้ตอนที่ 2  
การจดัระบบ (Organization)  ขัน้ตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) และขัน้ตอนที่ 4 การค้นคืน
ขอ้มลู (Retrieval) 
 และในปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(2553) ได้อธบิายว่า การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลมกัจุขึ้นอยู่กบัการขยายขอบเขตในการประกอบ
ธุรกจิของสถาบนัการเงนิ ตราสารทางการเงนิปัจจุบนัที่มคีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้ยากแก่การเขา้ใจ สดัส่วน
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจได้มีการปรับตัวอย่างรุนแรงการยกเลิก 
การคุ้มครองเงนิฝากประชาชนเต็มจ านวนโดยภาครฐัในอนาคตและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ 
โควดิ-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น กล่าวได้ว่าพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ และปัจจยั 
ที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยท างานในพื้นที่จงัหวัดเชียงรายมีความสัมพันธ์กับ 
ความต้องการของมนุษย์ในหลากหลายมติิ ทัง้ในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคล บรบิททางสงัคม 
 รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในอนาคต ดังนัน้ ผู้วิจยัจึงท าการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  
โดยท าการนิรนัยเพื่อสงัเคราะหต์วัแปรต้น (Independent Variables) ทีอ่าจมอีทิธพิลต่อระดบัพฤตกิรรม
และปัจจยัการวางแผนทางการเงนิของบุคคล ผ่าน 3 องค์ประกอบตวัแปรคอื (1) องค์ประกอบด้าน
ทศันคติมตีวัแปรประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) องค์ประกอบด้าน
ความรูส้กึ (Affective Component) และตวัแปรพฤตกิรรม (Behavioral Component)  (2) องคป์ระกอบ
ดา้นการรบัรูข้่าวสารมตีวัแปรประกอบดว้ย การใหค้วามสนใจ (Attention) การจดัระบบ (Organization) 
การตคีวาม (Interpretation) และ การคน้คนืขอ้มลู (Retrieval) (3) องคป์ระกอบปัจจยัภายนอกมตีวัแปร
ประกอบด้วยอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์โควิด -19 
สถานการณ์การเมอืงภายในประเทศและสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
 

วิธีด าเนินวิจยั 
ในงานวจิยัผู้ศกึษาได้ใช้ระเบยีบวธิศีกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative research) และ มกีารเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยศึกษากบัประชากรวยัท างานที่มอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย  
ที่ผู้วจิยัอ้างองิจากจ านวนประชากรผู้มงีานท าในเขตจงัหวดัเชยีงราย ในปี 2563 จ านวน 587,523 คน 
(ศูนย์ข้อมูลแรงงานจงัหวดัเชียงราย, 2563) ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางการคดัเลอืกของ 
ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดที่อาจ
เกดิขึน้จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัจงึไดจ้ ัดท าแบบสอบถาม
ส าหรบักลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้อกี 5% รวมเป็นทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัได้
ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย  (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งของประชากรทัง้หมด  



ในดา้นของเครื่องมอืในการท าวจิยั ผูว้จิยัไดก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผ่านแบบสอบถามปลายปิด 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิของคนวยัท างานใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย และส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
 ในด้านของสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยัได้ใช้ความถี่ และรอ้ยละ ในการวเิคราะห์
ข้อมูลในส่วนของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ ในส่วนของ  
ปัจจยัส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิผูว้จิยัไดใ้ช้ ค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานผู้วจิยัได้ใช้ Peason’s Chi-Squared ในการทดสอบกบัปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านทัศนคติ ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารและปัจจัยภายนอก  
 ผูว้จิยัเลอืกใช ้t - test และ One - way ANOVA ในการทดสอบ  
 

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
ภำพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทีม่า :  ผูว้จิยั 

 
ผลการวิจยั 

ผลการศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คดิเป็นร้อยละ 61.25 มอีายุ 31 -40 ปี จ านวน  
189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.25 มสีถานภาพโสด จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.75 มรีะดบัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 274 คน คดิเป็นร้อยละ 68.50 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน 

กำรวำงแผนทำง
กำรเงิน

ปัจจยัภายนอก

การรบัรูข้า่วสารทศันคติ

ประชากรศาสตร์



จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 15,001-25,000 บาท จ านวน  
160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 มภีาระหนี้สนิในช่วง 100,001-200,000 บาท จ านวน 109 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 27.25 มจี านวนสมาชกิของครอบครวั 2-4 คน จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.25 และ มบีุตร 
1-2 คน จ านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.75  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย 
พบว่า มวีตัถุประสงค์ส าคญัในการวางแผนการเงนิเพื่อควบคุมสถานะทางการเงนิ และป้องกนัไม่ให้มี
ภาระหนี้สนิทีม่ากเกนิไป จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.75 มชี่องทางในการจดัท าแผนทางการเงนิ
เพื่อวางแผนผ่านบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นทีป่รึกษาทางการเงนิโดยเฉพาะ จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.50 กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นการวางแผนการเงนิ คอื วางแผนในระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี) จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 รูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อเน้นที่  
การสร้างความมัง่คัง่หรอือิสรภาพทางการเงิน จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 และ คนใน
ครอบครวั คอื บุคคลที่มอีทิธพิลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงนิ จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
49.25 

ผลศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นทศันคต ิปัจจยัดา้นการรบัรูข้า่วสาร และ ปัจจยัภายนอก มรีายละเอยีดดงันี้ 

ปัจจยัด้านทศันคต ิพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.98) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า รายขอ้การวางแผนทีด่ใีนวนันี้  เพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ( x =4.05) รองลงมาคือ รายข้อการ
วางแผนการเงนิท าใหเ้ราสามารถรบัมอืกบัหนี้สนิทีเ่กดิขึน้ได ้ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.97) และ รายขอ้
ส ารวจรายได้ หนี้สินและค่าใช้จ่าย เพื่อท าให้ได้รู้ว่าสภาพทางการเงินที่แท้จริงเป็นอย่างไร  
เป็นการรบัมอืสิง่ทีไ่มค่าดคดิ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.93) 

ปัจจยัด้านการรบัรูข้่าวสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการวางแผนทาง
การเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายข้อการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ อนิเตอรเ์น็ต มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดบั
มาก ( x =3.94) รองลงมาคอื รายขอ้บทความต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวางแผนการทางการเงนิ ซึง่อยู่
ในระดบัมาก ( x = 3.85) และ รายขอ้การเขา้อบรม สมัมนา ไลฟ์สดทีเ่กี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ
จากองคก์รต่าง ๆ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.66) 

ปัจจยัภายนอก พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.99) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า รายขอ้อตัราเงนิเฟ้อ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 
ซึง่อยู่ในระดบัมาก ( x =4.04) รองลงมาคอื รายขอ้อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด ( x = 4.02) และ รายขอ้
สถานการณ์โควิด-19 ( x = 4.02) ซึ่งอยู่ในระดบัมาก รายข้อสถานการณ์การเมอืงภายในประเทศ  
 ( x =3.97) และ รายขอ้ภาวะเศรษฐกจิโลก เช่น วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร ์( x =3.96) รวมถงึรายขอ้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี( x =3.96) มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ซึง่อยูใ่นระดบัมาก  



ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรส์่งผลต่อพฤตกิรรม
การวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ ภาระหนี้สนิ ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นทศันคตสิ่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างาน
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านทศันคตสิ่งผลต่อพฤตกิรรมการ
วางแผนทางการเงิน ของคนวัยท างานในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั  
0.05 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านการรบัรูข้่าวสารส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคน
วยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูข้่าวสารส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่4 ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผน
ทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ผล
การศึกษาในข้างต้น สามารถอธบิายผ่านตารางที่ 1 พฤติกรรมและปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 

 
อภิปรายผล 

 จากการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดั
เชยีงรายผูศ้กึษาสามารถอภปิรายผลการศกึษาได ้ดงันี้ 
 ผลการศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 
31-40 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน 
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 15,001-25,000 บาท มภีาระหนี้สินในช่วง 100,001-200,000 บาท 
 มจี านวนสมาชกิของครอบครวั 2-4 คน และ มบีุตร 1-2 คน สอดคลอ้งกบั ชลธชิา วริยิะจงเจรญิ (2563) 
ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการท าบญัชรีายรบัรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ของประชาชนใน
เขตฝัง่ธนบุร ีที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 – 35 ปี และรองลงมาคอื 
 มอีาย ุ26 – 30 ปี ตามล าดบั โดยระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีมสีถานะภาพโสด ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน มรีายไดร้ะหว่างเฉลีย่ 
15,001 – 20,000 บาท/เดอืน  
 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ พบว่า มวีตัถุประสงค์ส าคญัในการวางแผน
การเงนิเพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มีภาระหนี้สินที่มากเกินไป มชี่องทางใน  
การจดัท าแผนทางการเงนิเพื่อวางแผนผ่านบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิโดยเฉพาะกรอบ-



ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นการวางแผนการเงนิ คอื วางแผนในระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี) 
รปูแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อเน้นที่การสรา้งความมัง่คัง่หรอือสิรภาพทางการเงนิ และ คนใน
ครอบครวั คอื บุคคลที่มอีทิธพิลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงนิ สอดคล้องกบั  ชลธชิา วริยิะจง
เจรญิ (2563) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการท าบญัชรีายรบัรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ของ
ประชาชนในเขตฝัง่ธนบุร ีทีพ่บว่า วตัถุประสงคใ์นการจดัท าบญัชรีายรบัรายจ่าย คอื เพื่อทราบรายรบั
รายจ่ายของตนเองมากที่สุด รองลงมาคอื เพื่อวางแผนการออมเงนิ และวางแผนการเงนิส่วนบุคคล  
เพื่อการเกษยีณ ในส่วนการใชป้ระโยชน์จากการจดัท าบญัชรีายรบัรายจ่าย อกีทัง้สอดคลอ้งกบั ประชา 
บุญมา และ วชิติ อู่อ้น (2565) ศกึษาเรื่องปัจจยัเชงิสาเหตุที่มอีทิธพิลต่อการวางแผนเกษียณอายุของ
พนักงานบรษิทัเอกชนในประเทศไทย ทีพ่บว่า รปูแบบการลงทุนมอีทิธพิลต่อการวางแผนเกษยีณอายุ 
เนื่องจาก มนุษย์มคีวามต้องการหรอืมเีป้าหมายชวีติที่แตกต่างกนั ท าให้มนุษย์ได้รบัความต้องการ 
ความปรารถนา และไดร้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเองทีแ่ตกต่างกนั ท าใหม้นุษยม์กีารแสดงพฤตกิรรม
การวางแผนทางการเงนิเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงทีแ่ตกต่างกนั (Maslow, Abraham M, 1954) 
  ผลศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร และ ปัจจัยภายนอก โดยพบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิในปัจจยัทัง้ 3 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  สอดคล้องกบั  เนื่องจาก ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผล  
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย จากการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ ภาระหนี้ สนิ 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบั ชลธชิา วริยิะจงเจรญิ (2563) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการท าบญัชี
รายรบัรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ของประชาชนในเขตฝัง่ธนบุร ี ทีพ่บว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้โทรศพัท์
สมารท์โฟนที่ใช้ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ในเขตฝัง่ธนบุร ี เนื่องจาก ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ  เพศ ขนาดครอบครัว  สภานภาพ รายได้ อาชีพ และร ะดับการศึกษา  
โดยองคป์ระกอบเหล่านี้นิยมใชใ้นศกึษาพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทีแ่ตกต่างกนัของมนุษย ์ซึง่เป็นตวัแปร
ภายในทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมของมนุษยแ์ตกต่างกนั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านทศันคตสิ่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ 
ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคตสิ่งผลต่อ
พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ เกษมะณี การินทร์ และคณะ (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลเพื่อเตรยีมพร้อมสู่วยัเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั -
บุรรีมัย์ ที่พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติของการออมส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล เพื่อ
เตรยีมพรอ้มสู่วยัเกษยีณมากทีสุ่ด เนื่องจาก ทศันคตเิป็นตวัก าหนดท่าทหีรอืความมใีจโน้มเอยีงต่อสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ซึง่มผีลท าใหม้นุษยแ์สดงปฏกิริยิาตอบสนองดว้ยพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั (L. Norman, 1962) 



 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัด้านการรบัรู้ข่าวสารส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทาง
การเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรู้
ข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยท างานในพื้นที่จ ังหวัดเชียงราย  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบั สมบูรณ์ สารพดั และคณะ (2565) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการเงนิ และภาวะเศรษฐกิจ  ที่มผีลต่อพฤติกรรม 
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล กลุ่มวยัท างานในจงัหวดัชลบุร ีที่พบว่า การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรูท้างการเงนิมผีลกระทบทางบวกกบัการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ 0.05 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ Topa et al. (2018) ศึกษาเรื่อง Financial Management Behavior 
Among Young Adults:  The Role of Need for Cognitive Closure in a Three-Wave Moderated 
Mediation Model ทีพ่บว่า ระดบัการรบัรูแ้ละความเขา้ใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการวางแผนทาง
การเงนิ เนื่องจาก การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมต่าง ๆ ได ้โดยการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลนัน้ ถึงแม้จะรบัข่าวสารมาจากแหล่งเดียวกัน แบบเดียวกัน อาจมี 
การตคีวามข่าวสารออกมาแตกต่างกนัได้ ส่งผลให้พฤตกิรรมตอบสนองออกมามคีวามแตกต่างกนัไป 
(อุดม ทุมโฆสติ, 2554, น. 18) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
 ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ ร ะดับ  0 .05 สอดคล้องกับ  Sovitha & Thavakumar (2021)  ศึกษาเรื่ อ ง  Personal Financial 
Management Behaviour of Lower Income People in Batticaloa District MENTOR The Journal of 
Business Studies ที่พบว่า ปัจจยัภายนอกที่ควบคุมพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่งเชิงลบ  
ต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 เนื่องจาก การวางแผนทางการเงนิ
ที่เพิม่ขึน้ ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายขอบเขตในการประกอบธุรกจิของ
สถาบันการเงิน สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจได้มีการปรับตัว  
อย่างรุนแรง การยกเลิกการคุ้มครองเงินฝากประชาชนเต็มจ านวนโดยภาครฐัในอนาคต (ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) รวมถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 (สาระ ล ่าซ า, 
2563) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างมาก ท าให้  
ปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพื้นที่จงัหวดัเชยีงราย
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายเท่านัน้ จงึสามารถ

อธบิายปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิไดเ้พยีงคนบางกลุ่มเท่านัน้  
2. จากการศกึษาพฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 

พบว่า รูปแบบในการวางแผนทางการเงนิเพื่อเน้นที่การสร้างความมัง่คัง่หรอือิสรภาพทางการเงิน  



เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เหน็ว่าพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตี คอื การต้องการ
ความมัน่คงทางการเงนิ เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร หรอืผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการวางแผนทางการเงนิในการ
วางแผนทางการเงนิเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 



ตารางที ่1 พฤตกิรรมและปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 

 
 

 
 

ปัจจยัทีศ่กึษา 

วัตถุประสงค์ส าคัญใน
การวางแผนการเงนิ 

ช่องทางในการจดัท า
แผนทางการเงนิ 

กรอบระยะ เ ว ลาที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก า ร
วางแผนทางการเงนิ 

รู ป แ บ บ ใ น ก า ร
วางแผนทางการเงนิ 

บุคคลทีม่อีทิธพิลมาก
ที่สุดต่อการวางแผน
ทางการเงนิ 

Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. 
ปัจจยัด้ำน
ประชำกรศำสตร ์

          

เพศ 10.181 0.253 7.742 0.101 2.835 0.242 4.843 0.304 3.308 0.914 

อายุ 25.844 0.011* 17.656 0.007* 3.913 0.271 16.408 0.012* 14.094 0.295 

สถานภาพ 17.252 0.028* 11.889 0.018* 3.816 0.148 1.565 0.815 14.366 0.073 

ระดบัการศกึษา 11.214 0.511 15.169 0.019* 0.852 0.837 6.735 0.346 17.978 0.116 

อาชพี 24.584 0.218 36.385 0.000* 4.479 0.483 21.103 0.020* 33.145 0.033* 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 23.027 0.113 27.807 0.001* 9.824 0.044* 7.501 0.484 33.110 0.007* 

ภาระหนี้สนิ 39.097 0.006* 30.948 0.001* 9.313 0.097 20.445 0.025* 39.950 0.005* 

ขนาดของครอบครวั 9.891 0.273 13.428 0.009* 2.271 0.321 3.478 0.481 6.822 0.556 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ทีม่า : ผูว้จิยั



ตารางที ่1 พฤตกิรรมและปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิ ของคนวยัท างานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ทีม่า : ผูว้จิยั

 
 

ปัจจยัทีศ่กึษา 

วตัถุประสงค์ส าคญัใน
การวางแผนการเงนิ 

ช่องทางในการจดัท า
แผนทางการเงนิ 

กรอบระยะ เ ว ลาที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก า ร
วางแผนทางการเงนิ 

รู ป แ บ บ ใ น ก า ร
วางแผนทางการเงนิ 

บุคคลทีม่อีทิธพิลมาก
ที่สุดต่อการวางแผน
ทางการเงนิ 

Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. 
ปัจจยัดา้นทศันคต ิ 7.656 0.000* 39.405 0.000* 0.692 0.406 5.111 0.006* 5.102 0.001* 
ปัจจยัดา้นการรบัรูข้า่วสาร 0.923 0.451 3.708 0.006* 15.829 0.000* 0.991 0.320 3.692 0.026* 
ปัจจยัภายนอก 3.440 0.009* 9.150 0.000* 0.650 0.421 0.437 0.646 3.240 0.012* 



เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 
เกษมะณ ีการนิทร,์ รวพีรรณ อุตรนิทร,์ รชันีกร บวรชาต,ิ และ ณฐัวุฒ ิชขูวญั. (2561). ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลเพื่อเตรยีมพรอ้มสู่วยัเกษยีณของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย.์ สยามวชิาการ, 19(1), 37–53. 

ชลธชิา วริยิะจงเจรญิ. (2563). พฤตกิรรมการท าบญัชรีายรบัรายจา่ยเพื่อการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). การวางแผนการลงทุน. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 

คน้เมือ่ 15 มถุินายน 2565, จาก https://www.set.or.th/dat/setbooks/e-book/89.pdf 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ผลการส ารวจทกัษะทางการเงนิของไทย (Financial Literacy) ปี 

2563 และการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิความรู้ทางการเงนิของ ธปท . ค้นเมื่อ 15 มถุินายน 
2565, จาก https://www.bot.or.th:443/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n7764.aspx 

ธรีะพร อุวรรณโณ. (2546). เจตคต:ิ การศกึษาตามแนวทฤษฎหีลกั. กรงุเทพฯ. คณะจติวทิยา  
ประชา บุญมา, และ วชิติ อู่อ้น. (2565). ปัจจยัเชงิสาเหตุที่มอีทิธพิลต่อการวางแผนเกษียณอายุของ

พนักงานบรษิัทเอกชนในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธนบุร,ี 16(2), 171–183. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2550). การบรหิารการตลาดแนวใหม.่ กรงุเทพฯ. ส านกัพมิพพ์ฒันาศกึษา. 
ศูนย์ข้อมูลแรงงานจงัหวดัเชียงราย. (2563). รายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัเชยีงราย ปี 2563 

(มกราคม-ธนัวาคม) (น. 24). ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย. คน้เมือ่ 15 มถุินายน 2565, จาก 
https://chiangrai.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/Year-2563_opt_opt.pdf 

สมบูรณ์ สารพดั, นภาพร หงษ์ภกัด,ี สบืพงษ์ หงษ์ภกัด,ี และ สทิธเิดช บ ารุงทรพัย.์ (2565). ผลกระทบ
ของการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการเงนิ และภาวะเศรษฐกิจ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล กลุ่มวยัท างานในจงัหวดัชลบุร.ี วารสารการบญัชแีละการจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 14(1), Article 1. 

สาระ ล ่าซ า. (2563). ถอดบทเรยีนโควดิ-19 กบัการวางแผนการเงนิ. วารสารสมาคมนกัวางแผนการเงนิ
ไทย, 2, 1–24. 

 
ภำษำองักฤษ 
finrwealthbuilder. (2563). ประโยชน์ของการ วางแผนทางการเงนิ ส่วนบุคคล. Fin R Wealth Builder. 

ค้นเมื่อ 17 มถุินายน 2565, จาก https://www.finrwealthbuilder.com/Blog/ประโยชน์ของการ_
วางแผนทางการเงนิ_ส่วนบุคคล-blog.aspx 

KATZ, D.  ( 1960) .  THE FUNCTIONAL APPROACH TO THE STUDY OF ATTITUDES.  Public 
Opinion Quarterly, 24(2), 163–204.  

L. Norman, M. (1962). Introduction to Psychology (4 Edition). Harrap. 
Maslow, A. (1962). Toward a psychology of being (p. xi, 214). D Van Nostrand.  



Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. Harper & Row. 
Maslow, Abraham M. (1954). Motivation and Personality. New York𝑥: Harper and Row. 
Sovitha, V. , & Thavakumar, D.  ( 2021) .  Personal Financial Management Behaviour of Lower 

Income People in Batticaloa District MENTOR The Journal of Business Studies.  The 
Journal of Business Studies, 4(2), 1–12. 

Topa, G. , Hernández-Solís, M. , & Zappalà, S. (2018) . Financial Management Behavior Among 
Young Adults:  The Role of Need for Cognitive Closure in a Three-Wave Moderated 
Mediation Model. Frontiers in Psychology, 9.  

 
 

 
 


