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การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสาร และ ปั จจัยภายนอก ทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินด้วยวิธสี ุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จานวน 400 คน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิตไิ คสแควร์ การทดสอบ t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ (ANOVA)
ผลการศึก ษาพบว่า 1) กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เป็ น พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
มีภาระหนี้สนิ ในช่วง 100,001-200,000 บาท มีจานวนสมาชิกของครอบครัว 2-4 คน และมีบุตร 1-2 คน
2) พฤติก รรมการวางแผนทางการเงิน พบว่า มีแนวโน้ มการวางแผนทางการเงินในระยะกลางเพื่อ
ควบคุมสถานะทางการเงินและหนี้สนิ ผ่านบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ โดยมีคนในครอบครัว
เป็ นบุคคลที่มอี ิทธิพลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงิน 3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้าน
ทัศนคติ ( x =3.98) ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสาร ( x =3.82) และ ปั จจัยภายนอก ( x =3.99) อยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า อายุ อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ ภาระหนี้ ส ิ น
ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และ ปั จจัยด้าน
ทัศนคติ ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสาร ปั จจัยภายนอก ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คำสำคัญ: การวางแผนทางการเงิน, คนวัยทางาน, การรับรูข้ ่าวสาร, ปั จจัยภายนอก, จังหวัดเชียงราย
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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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University
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บทนา
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็ นกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการจัดการทางการเงินทีน่ าไปสู่
การบรรลุ เ ป้ าหมายของชีว ิต เช่น การมีบ้านเป็ นของตนเอง การออมทรัพย์เ พื่อ การศึกษาของบุตร
การวางแผนส าหรับ วัย เกษีย ณ หรือ การวางแผนการประกัน ภัย เพื่อ สร้า งความมันคงให้
่
กับ ชีว ิต
และครอบครัว การวางแผนการเงินช่วยให้ทราบและเข้าใจว่าการตัดสินใจใด ๆ ทางการเงินจะส่งผล
กระทบทางการเงิน ในด้ า นอื่น ๆ ด้ว ย ยกตัว อย่ า งเช่ น การซื้อ รถยนต์ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะ
ทางการเงินและแผนเพื่อวัยเกษียณในอนาคต ดังนัน้ หากพิจารณาในภาพรวมของการตัดสินใจทาง
การเงินใด ๆ ในแต่ละกรณีอาจส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายที่มอี ยู่ในชีวติ ทัง้ ในส่วนของเป้ าหมายระยะสัน้
และเป้ าหมายระยะยาว ซึ่งการวางแผนการเงินช่วยให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางการเงินในภาพรวม
ทัง้ หมด จะนามาซึ่งแนวโน้ มและความเป็ นไปได้ของการบรรลุ เป้ าหมายทางการเงินตามที่ต้อ งการ
ซึ่งประโยชน์ ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีอย่างหลากหลายด้าน เช่น การวางแผนทาง
การเงิน ทาให้รถู้ งึ สถานะทางการเงินที่แท้จริง ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น ทาให้มรี ายได้เพิม่ จากการ
ออมและวางแผนภาษี ทาให้สามารถวางแผนการใช้ชวี ติ ในอนาคต (finrwealthbuilder, 2563)
จากผลการสารวจทักษะทางการเงินของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 และการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมความรูท้ างการเงินของ ธปท. พบว่า คนไทยมีพฒ
ั นาการระดับทักษะทางการเงินดีข้นึ อยู่ท่ี
ร้อยละ 71.0 สูงกว่าการสารวจครัง้ ก่อนในปี 2561 (ร้อยละ 66.2) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสารวจทักษะ
ทางการเงินครัง้ ล่ าสุดของ OECD ในปี 25631 (ร้อยละ 60.5) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของทักษะ
ทางการเงินทัง้ 3 ด้าน พบว่าคนไทยมีพฒ
ั นาการดีข้นึ ในทุกด้าน โดยความรู้ทางการเงินอยู่ท่รี ้อยละ
62.9 (ร้อยละ 55.7 ในปี 2561) ปรับตัวดีข้นึ ในทุกหัว ข้อแต่ ยงั มีหวั ข้อ ที่ส ามารถพัฒนาและส่ง เสริม
เพิม่ เติม ได้แก่ การคานวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น การกระจายความเสีย่ งในการลงทุน และมูลค่าของ
เงินตามกาลเวลา ด้านพฤติกรรมทางการเงินอยู่ท่รี ้อยละ 71.1 (ร้อยละ 67.8 ในปี 2561) โดยหัวข้อ
การจัดสรรเงินก่อนใช้และศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีคะแนนเพิม่ ขึ้นมาก อย่างไรก็ดี หัวข้อ
การบริหารจัดการเงินเพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาเงินไม่พอใช้มคี ะแนนลดลง ขณะทีด่ า้ นทัศนคติทางการเงินอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 82.0 (ร้อยละ 78.0 ในปี 2561) มีพฒ
ั นาการดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทัศนคติในเรื่องการ
วางแผนเพื่ออนาคตในระยะยาวเป็ นหัวข้อที่มพี ฒ
ั นาการจากปี 2561 มากที่สุด ซึ่งความไม่ มนคงทาง
ั่
รายได้จากวิก ฤตการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิด 19 อาจจะมีส่ ว นท าให้ป ระชาชนตระหนัก ถึง
ความสาคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตมากขึน้ และสาหรับการสารวจทัศนคติและ
พฤติกรรมการออม พบว่าสัดส่วนผูม้ เี งินออมในกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 74.7 ในปี 2563 (จาก
ร้อยละ 72.0 ในปี 2561) และคนส่วนใหญ่มคี วามตระหนักเรื่องการออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุ กเฉิน และ
การออมเพื่อการเกษียณ ซึง่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 น่าจะเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ประชาชนตระหนัก

ถึงความจาเป็ นของการเก็บเงินสารองมากขึ้น อย่างไรก็ดี มีเพียงร้อยละ 38 ที่มเี งินสารองอยู่ได้เกิน
3 เดือ นหากต้อ งหยุด งานกะทันหัน แสดงให้เ ห็นว่ายัง มีค วามจาเป็ นต้อ งส่ ง เสริมการออมให้บ รรลุ
เป้ าหมาย ทัง้ นี้ แรงจูงใจสาคัญในการออมมาจากการมีเป้ าหมายหรือแผนที่ชดั เจนที่จะต้องใช้เ งินใน
อนาคต แต่มเี พียงร้อยละ 19.7 ที่จดั สรรเงินเพื่อออมก่อ นนาเงินไปใช้จ่ายจึงอาจเป็ นเหตุผลที่ทาให้
เป้ าหมายการออมไม่สาเร็จ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางาน
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ท่มี คี วามสนใจวางแผนทางการเงิน เพื่อ นาไปวาง
แผนการดาเนินงาน วางแผนความเสี่ยง และ ความมันคงทางการเงิ
่
น อันจะนาไปสู่การสร้างคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี นการบริหารทางการเงินได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
2. ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
2. ปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัด
เชียงราย
3. ปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
4. ปั จจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดการวิจยั โดยการทบทวนวรรณกรรม (Literature
Review) จากแนวคิดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมาเป็ นแนวคิดหลักในการศึกษางานวิจยั โดย
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (personal financial planning) ถือเป็ นแนวคิดที่ครอบคลุมถึงแผน
และกระบวนการวางแผนทางการเงินในทุกๆ ด้านทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางการเงินของแต่ละ
บุคคล เช่น การวางแผนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผน
การลงทุน เป็ นต้น นอกจากนัน้ แล้ว การวางแผ่นทางการเงินยังมีฐานะเป็ นตัวเชื่อมช่องว่างทางด้าน
การเงินระหว่าง “เราอยู่ ณ ที่ใ ดในปั จจุบนั ” กับ “เราต้องการไป ณ ที่ใดในอนาคต” ภายใต้เงื่อนไข
ข้อจากัดเฉพาะของแต่ละบุคคล อีกด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553)
อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลจะสามารถวางแผนทางการเงินได้นัน้ ส่วนใหญ่ล้วนขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการของมนุ ษย์ในทฤษฏีลาดับขัน้ ความต้องการ ของมาสโลว์ (Maslow, Abraham M, 1954) ที่ได้

อธิบายเกี่ยวกับความต้องการของมนุ ษย์ โดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้ าหมายที่จะทาให้
ชีวติ ของเขา ได้รบั ความ ต้องการ ความปรารถนา และได้รบั สิง่ ทีม่ คี วามหมายต่อตนเอง เป็ นความจริงที่
จะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ มาสโลว์ โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็ น
“สัตว์ทม่ี คี วามต้องการ (wanting animal)” และเป็ นการยากทีม่ นุ ษย์จะไปถึงขัน้ ของความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ มาสโลว์ เมือ่ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความพึงพอใจ และ
เมือ่ บุคคลได้รบั ความพึงพอใจในสิง่ หนึ่งแล้ว ก็จะยังคง เรียกร้องความพึงพอใจสิง่ อื่นๆ ต่อไป ซึง่ ถือเป็ น
คุณลักษณะของมนุษย์ทเ่ี ป็ นผูม้ คี วามต้องการจะได้รบั สิง่ ต่างๆ อยูเ่ สมอ (arducci et al., 2020) ประกอบ
ไปด้วย 5 ความต้องการ ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs)
4. ความต้องการได้รบั ความนับถือยกย่อง (Esteem needs)
5. ความต้องการทีจ่ ะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs)
ใ น แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น ท า ง ก า ร เ งิ น
ด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2550) ได้อธิบายว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับ
การศึก ษา โดยองค์ประกอบเหล่านี้นิยมใช้ใ นศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกที่แตกต่ างกันของมนุ ษย์
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นสถิตทิ ว่ี ดั ได้ของประชากรทีส่ ามารถนามากาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
เช่ น เดีย วกับ ปั จ จัย ทางด้า นทัศ นคติท่ีเ ป็ น ปั จ จัย ทางจิต วิท ยาที่นัก การตลาดให้ค วามสนใจ
เป็ นอย่างมาก เนื่อ งจากทัศ นคติเ ป็ นตัว กาหนดท่าทีหรือ ความมีใ จโน้ มเอียงต่อ สินค้าหรือ สิง่ ต่าง ๆ
ทัศนคติหรือมีช่อื เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจตคติ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของคาว่า
“ทัศ นคติ ” หรือ “เจตคติ” ไว้ ห ลายทัศ นะ ประกอบไปด้ ว ย องค์ ป ระกอบด้ า นปั ญ ญา (Cognitive
Component) ประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็น โดยสามารถวัดได้ดว้ ยคาถาม
ในรูปแบบของค าพูดหรือ การเขีย น องค์ประกอบด้านความรู้ส ึก (Affective Component) หมายถึง
ความรูส้ กึ ชอบ-ไม่ชอบ หรือทางที่ด-ี ไม่ดี อาจวัดได้จากการวัดทางสรีระต่าง ๆ และตัวแปรพฤติกรรม
(Behavioral Component) แนวโน้ ม หรือ ความพร้อ มที่บุ ค คลจะปฏิ บ ัติ อาจวัด ได้ จ ากการสัง เกต
การกระทาทีบ่ ุคคลแสดงออก และคาพูดของบุคคลทีเ่ กี่ยวกับเจตนาต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลแสดงต่อทีห่ มายของ
เจตคติ (ธีร ะพร อุ ว รรณโณ, 2546) มีก ลไกส าคัญ (KATZ, 1960) คือ เพื่อ การปรับ ตัว (Utilitarian)
เพื่อการป้ องกันตน (Ego-Defensive) เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) และ
เพื่อเป็ นตัวจัดระเบียบเป็ นความรู้ (Knowledge)
ในปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสารการรับรูเ้ ป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรูท้ ส่ี าคัญของมนุ ษย์ โดยมนุ ษย์
นัน้ สามารถที่จะตีค วามสิ่งต่ าง ๆรอบตัว ได้ด้วยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง เช่น
สิง่ ทีม่ องเห็น สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ สิง่ ทีส่ มั ผัส เป็ นต้น การรับรูจ้ งึ เป็ นกระบวนการทางความคิดทีส่ ามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ได้ โดยขัน้ ตอนของการรับรู้นัน้ ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรการศึกษา (2554)

ได้ อ ธิบ ายว่ า การรับ รู้ ข่ า วสารมีล ัก ษณะเป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลจะเลือ กรับ ข่ า วสารที่ ส นใจ
เกิดความตัง้ ใจที่จะรับข่าวสาร และพยายามทาความเข้าใจในเนื้อหาข่าวสารนัน้ ๆ ซึ่งกระบวนการใน
การรับ รู้แ บ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การให้ค วามสนใจ (Attention) ขัน้ ตอนที่ 2
การจัดระบบ (Organization) ขัน้ ตอนที่ 3 การตีค วาม (Interpretation) และขัน้ ตอนที่ 4 การค้นคืน
ข้อมูล (Retrieval)
และในปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2553) ได้อธิบายว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมักจุข้นึ อยู่กบั การขยายขอบเขตในการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน ตราสารทางการเงินปั จจุบนั ที่มคี วามซับซ้อนยิง่ ขึน้ ยากแก่การเข้าใจ สัดส่วน
โครงสร้า งประชากรที่เ ปลี่ย นแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจ ได้ ม ีก ารปรับ ตัว อย่ า งรุ น แรงการยกเลิก
การคุ้มครองเงินฝากประชาชนเต็มจานวนโดยภาครัฐในอนาคตและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน และปั จจัย
ที่ส่ ง ผลต่ อ การวางแผนทางการเงิน ของคนวัย ท างานในพื้น ที่จ งั หวัด เชีย งรายมีค วามสัม พัน ธ์ กับ
ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ใ นหลากหลายมิติ ทัง้ ในวิถีชีว ิต ความเป็ นอยู่ของบุค คล บริบททางสังคม
รวมไปถึง การเตรีย มความพร้อ มในอนาคต ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง ท าการพัฒ นากรอบแนวคิด การวิจ ัย
โดยทาการนิรนัยเพื่อสังเคราะห์ตวั แปรต้น (Independent Variables) ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อระดับพฤติกรรม
และปั จจัยการวางแผนทางการเงินของบุคคล ผ่าน 3 องค์ประกอบตัวแปรคือ (1) องค์ประกอบด้าน
ทัศนคติมตี วั แปรประกอบด้ว ย องค์ประกอบด้านปั ญญา (Cognitive Component) องค์ประกอบด้าน
ความรูส้ กึ (Affective Component) และตัวแปรพฤติกรรม (Behavioral Component) (2) องค์ประกอบ
ด้านการรับรูข้ ่าวสารมีตวั แปรประกอบด้วย การให้ความสนใจ (Attention) การจัดระบบ (Organization)
การตีความ (Interpretation) และ การค้นคืนข้อมูล (Retrieval) (3) องค์ประกอบปั จจัยภายนอกมีตวั แปร
ประกอบด้ว ยอัต ราเงินเฟ้ อ อัต ราดอกเบี้ยในท้อ งตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ โควิด -19
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
ในงานวิจยั ผู้ศกึ ษาได้ใช้ระเบียบวิธศี กึ ษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยศึกษากับประชากรวัยทางานที่มอี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
ที่ผู้วจิ ยั อ้างอิงจากจานวนประชากรผู้มงี านทาในเขตจังหวัดเชียงราย ในปี 2563 จานวน 587,523 คน
(ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดเชียงราย, 2563) คานวณขนาดกลุ่ มตัว อย่างจากตารางการคัดเลือ กของ
ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงได้จ ัดทาแบบสอบถาม
สาหรับกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึน้ อีก 5% รวมเป็ นทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็ นการสุ่มตัวอย่างของประชากรทัง้ หมด

ในด้านของเครื่องมือในการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านแบบสอบถามปลายปิ ด
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชีย งราย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จ จัยส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของคนวัย ทางานใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ในด้านของสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ได้ใช้ ความถี่ และร้อยละ ในการวิเคราะห์
ข้อ มูล ในส่ ว นของข้อ มูล ด้านประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ในส่ ว นของ
̅ ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ปั จจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ ค่าเฉลีย่ (𝑥
(S.D.) สาหรับการทดสอบสมมติฐานผู้วจิ ยั ได้ใช้ Peason’s Chi-Squared ในการทดสอบกับปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ แ ละปั จจัย ด้ า นทัศ นคติ ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นการรับ รู้ ข่ า วสารและปั จจัย ภายนอก
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ t - test และ One - way ANOVA ในการทดสอบ
กรอบแนวคิ ดกำรวิ จยั
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ทัศนคติ

การรับรูข้ า่ วสาร

ประชากรศาสตร์

ปั จจัยภายนอก
กำรวำงแผนทำง
กำรเงิ น

ทีม่ า : ผูว้ จิ ยั

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.25 มีอายุ 31-40 ปี จานวน
189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 มีสถานภาพโสด จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75 มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.50 ประกอบอาชีพเป็ น พนักงานบริษัทเอกชน

จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 52.75 มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ นในช่ว ง 15,001-25,000 บาท จานวน
160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 มีภาระหนี้สนิ ในช่วง 100,001-200,000 บาท จานวน 109 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.25 มีจานวนสมาชิกของครอบครัว 2-4 คน จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.25 และ มีบุตร
1-2 คน จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75
ผลการศึกษาพฤติก รรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
พบว่า มีวตั ถุประสงค์สาคัญในการวางแผนการเงินเพื่อควบคุมสถานะทางการเงิน และป้ องกันไม่ให้ม ี
ภาระหนี้สนิ ทีม่ ากเกินไป จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 มีช่องทางในการจัดทาแผนทางการเงิน
เพื่อวางแผนผ่านบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านทีป่ รึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.50 กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในการวางแผนการเงิน คือ วางแผนในระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เ กิน 5 ปี ) จานวน 373 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 93.25 รูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อ เน้ น ที่
การสร้างความมังคั
่ งหรื
่ อ อิส รภาพทางการเงิน จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 70.50 และ คนใน
ครอบครัว คือ บุคคลที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงิน จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.25
ผลศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านการรับรูข้ า่ วสาร และ ปั จจัยภายนอก มีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.98) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายข้อการวางแผนทีด่ ใี นวันนี้ เพื่อ
ชีว ิต ที่ดีก ว่าในอนาคต มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุ ด ซึ่งอยู่ใ นระดับมาก ( x =4.05) รองลงมาคือ รายข้อ การ
วางแผนการเงินทาให้เราสามารถรับมือกับหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.97) และ รายข้อ
ส ารวจรายได้ หนี้ ส ิน และค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่อ ท าให้ ไ ด้ รู้ ว่ า สภาพทางการเงิน ที่แ ท้ จ ริง เป็ นอย่ า งไร
เป็ นการรับมือสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิด มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.93)
ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงิน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( x =3.82) เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ า รายข้อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.94) รองลงมาคือ รายข้อบทความต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวางแผนการทางการเงิน ซึง่ อยู่
ในระดับมาก ( x = 3.85) และ รายข้อการเข้าอบรม สัมมนา ไลฟ์ สดทีเ่ กี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
จากองค์กรต่าง ๆ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.66)
ปั จจัยภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.99) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายข้ออัตราเงินเฟ้ อ มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
ซึง่ อยู่ในระดับมาก ( x =4.04) รองลงมาคือ รายข้ออัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด ( x = 4.02) และ รายข้อ
สถานการณ์ โควิด -19 ( x = 4.02) ซึ่งอยู่ใ นระดับมาก รายข้อ สถานการณ์ การเมือ งภายในประเทศ
( x =3.97) และ รายข้อภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ( x =3.96) รวมถึงรายข้อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ( x =3.96) มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และ ภาระหนี้สนิ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางาน
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน ของคนวัย ท างานในพื้น ที่จ งั หวัด เชีย งราย อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคน
วัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านการรับรูข้ ่าวสารส่งผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ผล
การศึกษาในข้างต้น สามารถอธิบายผ่านตารางที่ 1 พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
อภิ ปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัด
เชียงรายผูศ้ กึ ษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
ผลการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน
มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ นในช่ว ง 15,001-25,000 บาท มีภาระหนี้ส ินในช่ว ง 100,001-200,000 บาท
มีจานวนสมาชิกของครอบครัว 2-4 คน และ มีบุตร 1-2 คน สอดคล้องกับ ชลธิชา วิรยิ ะจงเจริญ (2563)
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนใน
เขตฝั ง่ ธนบุร ี ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 – 35 ปี และรองลงมาคือ
มีอายุ 26 – 30 ปี ตามลาดับ โดยระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ระหว่างเฉลีย่
15,001 – 20,000 บาท/เดือน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบว่า มีวตั ถุประสงค์สาคัญในการวางแผน
การเงินเพื่อ ควบคุ มสถานะทางการเงิน และป้ อ งกันไม่ใ ห้ม ีภ าระหนี้ส ิน ที่มากเกิน ไป มีช่อ งทางใน
การจัดทาแผนทางการเงินเพื่อวางแผนผ่านบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านทีป่ รึกษาทางการเงินโดยเฉพาะกรอบ-

ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในการวางแผนการเงิน คือ วางแผนในระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี )
รูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อเน้นที่การสร้างความมังคั
่ งหรื
่ ออิสรภาพทางการเงิน และ คนใน
ครอบครัว คือ บุคคลที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงิน สอดคล้องกับ ชลธิชา วิรยิ ะจง
เจริญ (2563) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของ
ประชาชนในเขตฝั ง่ ธนบุร ี ทีพ่ บว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย คือ เพื่อทราบรายรับ
รายจ่ายของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อวางแผนการออมเงิน และวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อการเกษียณ ในส่วนการใช้ประโยชน์จากการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย อีกทัง้ สอดคล้องกับ ประชา
บุญมา และ วิชติ อู่อ้น (2565) ศึกษาเรื่องปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลต่อการวางแผนเกษียณอายุของ
พนักงานบริษทั เอกชนในประเทศไทย ทีพ่ บว่า รูปแบบการลงทุนมีอทิ ธิพลต่อการวางแผนเกษียณอายุ
เนื่องจาก มนุ ษย์มคี วามต้องการหรือมีเ ป้ าหมายชีวติ ที่แตกต่ างกัน ทาให้มนุ ษย์ได้รบั ความต้อ งการ
ความปรารถนา และได้รบั สิง่ ทีม่ คี วามหมายต่อตนเองทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้มนุ ษย์มกี ารแสดงพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินเพื่อเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่งทีแ่ ตกต่างกัน (Maslow, Abraham M, 1954)
ผลศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
ประกอบด้ ว ย ปั จ จัย ด้ า นทัศ นคติ ปั จ จัย ด้ า นการรับ รู้ข่ า วสาร และ ปั จ จัย ภายนอก โดยพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงินในปั จจัยทัง้ 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ เนื่องจาก ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผล
ต่ อ พฤติก รรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และ ภาระหนี้ สิน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ ชลธิชา วิรยิ ะจงเจริญ (2563) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทาบัญชี
รายรับรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนในเขตฝั ง่ ธนบุร ี ทีพ่ บว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการซือ้ โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ในเขตฝั ง่ ธนบุร ี เนื่องจาก ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้ ว ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สภานภาพ รายได้ อาชี พ และร ะดั บ การศึ ก ษา
โดยองค์ประกอบเหล่านี้นิยมใช้ในศึกษาพฤติกรรมทีแ่ สดงออกทีแ่ ตกต่างกันของมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นตัวแปร
ภายในทีท่ าให้พฤติกรรมของมนุษย์แตกต่างกัน (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , 2550)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ เกษมะณี การิน ทร์ และคณะ (2561) ศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วยั เกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรรี มั ย์ ที่พ บว่า ปั จจัยด้านทัศ นคติของการออมส่ งผลต่ อ การวางแผนทางการเงิน ส่ ว นบุค คล เพื่อ
เตรียมพร้อมสู่วยั เกษียณมากทีส่ ุด เนื่องจาก ทัศนคติเป็ นตัวกาหนดท่าทีหรือความมีใจโน้มเอียงต่อสิง่ ใด
สิง่ หนึ่ง ซึง่ มีผลทาให้มนุษย์แสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองด้วยพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน (L. Norman, 1962)

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านการรับรู้
ข่ า วสารส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัย ท างานในพื้น ที่จ ัง หวัด เชีย งราย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ สมบูรณ์ สารพัด และคณะ (2565) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของการรับรู้ข้อ มูล ข่าวสาร ความรู้ทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ที่มผี ลต่ อ พฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล กลุ่ มวัยทางานในจังหวัดชลบุร ี ที่พบว่า การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสาร
ความรูท้ างการเงินมีผลกระทบทางบวกกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 อีก ทัง้ ยัง สอดคล้อ งกับ Topa et al. (2018) ศึก ษาเรื่อ ง Financial Management Behavior
Among Young Adults: The Role of Need for Cognitive Closure in a Three- Wave Moderated
Mediation Model ทีพ่ บว่า ระดับการรับรูแ้ ละความเข้าใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน เนื่องจาก การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็ นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ โดยการรับรู้
ข้อ มูล ข่า วสารของแต่ ล ะบุ ค คลนัน้ ถึง แม้จ ะรับ ข่า วสารมาจากแหล่ ง เดีย วกัน แบบเดีย วกัน อาจมี
การตีความข่าวสารออกมาแตกต่างกันได้ ส่งผลให้พฤติกรรมตอบสนองออกมามีความแตกต่างกันไป
(อุดม ทุมโฆสิต, 2554, น. 18)
ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 4 ปั จจัยภายนอกส่ ง ผลต่ อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยภายนอกส่งผลต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ Sovitha & Thavakumar (2021) ศึ ก ษาเรื่ อ ง Personal Financial
Management Behaviour of Lower Income People in Batticaloa District MENTOR The Journal of
Business Studies ที่พ บว่ า ปั จ จัย ภายนอกที่ค วบคุ ม พฤติก รรมการวางแผนทางการเงิน ส่ ง เชิง ลบ
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก การวางแผนทางการเงิน
ที่เพิม่ ขึน้ ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของ
สถาบัน การเงิน สัด ส่ ว นโครงสร้า งประชากรที่เ ปลี่ย นแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจ ได้ ม ีก ารปรับ ตัว
อย่า งรุน แรง การยกเลิก การคุ้ม ครองเงิน ฝากประชาชนเต็ม จ านวนโดยภาครัฐ ในอนาคต (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 (สาระ ล่าซา,
2563) ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาวะทางการเงิน และค่ า ใช้ จ่ า ยในชีว ิต ประจ าวัน อย่ า งมาก ท าให้
ปั จจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายเท่านัน้ จึงสามารถ
อธิบายปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทางการเงินได้เพียงคนบางกลุ่มเท่านัน้
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
พบว่า รูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพื่อ เน้ นที่การสร้างความมังคั
่ งหรื
่ อ อิส รภาพทางการเงิน

เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต คือ การต้องการ
ความมันคงทางการเงิ
่
น เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร หรือผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากขึน้

ตารางที่ 1 พฤติกรรมและปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย

ปั จจัยทีศ่ กึ ษา

วัต ถุ ป ระสงค์ ส าคัญ ใน ช่องทางในการจัดท า ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล าที่ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
การวางแผนการเงิน
แผนทางการเงิน
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก า ร วางแผนทางการเงิน ที่สุ ด ต่ อ การวางแผน
วางแผนทางการเงิน
ทางการเงิน
Chi-square

Sig.

Chi-square

Sig.

Chi-square

Sig.

Chi-square

Sig.

Chi-square

Sig.

ปัจจัยด้ำน
ประชำกรศำสตร์
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

ระดับการศึกษา

11.214

0.511

15.169

0.019*

0.852

0.837

6.735

0.346

17.978

0.116

อาชีพ

24.584

0.218

36.385

0.000*

4.479

0.483

21.103

0.020*

33.145

0.033*

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

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*

ขนาดของครอบครัว

9.891

0.273

13.428

0.009*

2.271

0.321

3.478

0.481

6.822

0.556

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทีม่ า : ผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 1 พฤติกรรมและปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน ของคนวัยทางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย (ต่อ)
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ปั จจัยด้านทัศนคติ

วัต ถุ ประสงค์สาคัญ ใน ช่องทางในการจัดท า ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล าที่ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
การวางแผนการเงิน
แผนทางการเงิน
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก า ร วางแผนทางการเงิน ที่สุ ด ต่ อ การวางแผน
วางแผนทางการเงิน
ทางการเงิน
Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig. Chi-square Sig.
7.656
0.000* 39.405 0.000*
0.692
0.406
5.111
0.006*
5.102
0.001*

ปั จจัยด้านการรับรูข้ า่ วสาร

0.923

0.451

3.708

0.006*

15.829

0.000*

0.991

0.320

3.692

0.026*

ปั จจัยภายนอก

3.440

0.009*

9.150

0.000*

0.650

0.421

0.437

0.646

3.240

0.012*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทีม่ า : ผูว้ จิ ยั
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