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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ระดบัความคิดเห็นต่อการใช้จ่าย

ส่วนตวั ระดบัความคิดเห็นต่อการเปิดรับข่าวสาร ระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ

วางแผนทางการเงิน ระดับการวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินจ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ อิทธิพลของการใช้จ่ายส่วนตวั การเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ

วางแผนทางการเงินท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอาย ุ30 – 39 ปี สถานภาพสมรสสมรส มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อายงุานนอ้ยกวา่ 10 ปี 

และมีรายไดต่้อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส อายุ

งาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการวางแผนทางการเงินแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชจ่้ายส่วนตวั

และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) และตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั สามารถท านายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนกบั

การวางแผนทางการเงินไดร้้อยละ 30.50 

 

Abstract 

 This research aims to study demographic characteristics, level of personal spending, level of 

feedback on news exposure, level of opinion towards knowledge and understanding in financial planning  

Financial planning, level of financial planning by demographic characteristics, the influence of personal 

_____________________________________________________________________________________ 

ค าส าคญั การวางแผนทางการเงิน การใชจ่้ายส่วนตวั ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  



spending, news exposure and knowledge about financial planning on financial planning of personnel in 

provincial electricity authority Area 3 (North). The sample group used in the research is the Provincial 

Electricity Authority, District 3 (North) 400 people using questionnaires as a tool to collect data. The 

statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple regression tests.   

The study indicated that most personnel are female, aged 30 - 39 years, marital status married, have 

a bachelor's degree education, years’ experience less than 10 years and income per month 20,000 - 40,000 

baht. Demographic characteristics are age, marital status, years’ experience and income per month have 

different financial planning. In addition, it was found that personal spending and knowledge of financial 

planning affect the financial planning of personnel in provincial electricity authority Area 3 (North) and all 

3 independent variables can predict the variance in financial planning. Get 30.50 percent 

 

Keyword: Financial Planning, Personal spending, Knowledge and understanding of financial planning 

 

บทน า  

“…การใช้จ่ายอย่างประหยดันั้น จะเป็นหลกัประกนัความสมบูรณ์พูนสุขของผูป้ระหยดัเองและ

ครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวนัขา้งหน้า การประหยดัดังกล่าวน้ีจะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผูท่ี้

ประหยดัเท่านั้น ยงัเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติดว้ย...” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2502 อธิบายถึงคุณค่าของการประหยดัอดออมว่าจะเป็นหนทางสู่รากฐานแห่งความส าเร็จ 

การท่ีเรารู้จกัคุณค่าของส่ิงของ และใชส่ิ้งของเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ แนวทางประหยดัท่ีนอกจาก

จะดีกบัตวัเราเองแลว้ ยงัดีต่อส่วนรวม คือ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

มากข้ึน (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2562) 

 จากการส ารวจคนไทยทัว่ประเทศท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-54 ปี พบวา่ 34% คิดวา่ หากเลิกท างานจะมีเงิน

เหลือใชไ้ม่มากกวา่ 6 เดือน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีกองทุนประกนัสังคมจะชดเชยการขาดรายไดจ้ากการวา่งงาน 

และมีถึง 21% ท่ีมีเงินใชน้อ้ยกวา่ 1 เดือน ขณะท่ีเร่ืองวนิยัการออมก็พบวา่มีเพียง 38% ท่ีออมก่อนใชแ้ละแยก

บญัชีการออมชดัเจน และมีถึง 49% ท่ีเลือกใชก่้อนออม โดยออมให้บญัชีเดียวกนักบับญัชีการใชจ่้าย และอีก 

13% มีเงินไม่พอจ่าย นอกจากน้ี แมว้า่จะเห็นตวัเลขคนออมก่อนใชสู้งถึง 38% แต่ในจ านวนน้ีมีเพียง 35% ท่ี

สามารถออมไดเ้ท่าๆ กนัในทุกๆ เดือน ท่ีเหลือจะออมเป็นบางเดือน หรือจะออมก็ต่อเม่ือไดรั้บเงินกอ้นใหญ่

มาเท่านั้น และแมว้า่จะมีเงินออมไม่มากนกัแต่ส่วนใหญ่กวา่ 40% ก็ยงัมองโลกในแง่ดีและคิดวา่จะมีเงินออม



พอใช้หลงัจากเกษียณ ขณะท่ีอีก 21% ยอมรับว่ายงัไม่เคยวางแผนอนาคตเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายต่างๆ หลงัจาก

เกษียณเลย ปัญหาหลักๆ ท่ีท าให้คนไทยมีเงินไม่พอส าหรับการออมเพื่ออนาคต ส่วนใหญ่จะมาจาก

พฤติกรรมในการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่านิยมเห่อกินเท่ียว โซเชียลมาก่อน ออมทีหลังตามการพฒันาของ

เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียท่ีท าให้คนมกันิยมลงรูปโชวไ์ลฟ์สไตล์ของตวัเองผ่านโซเชียลมีเดีย หรือนิยม  

ชอ้ปป้ิงแมบ้างคร้ังไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้แต่ตอ้งตามกระแสโซเชียล ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน จนตอ้งน าเงิน

ในอนาคตมาใช้ หรือไปรูดบตัรเครดิตแมจ้ะตอ้งเสียดอกเบ้ียก็ตาม ซ่ึงพบว่าคนไทยมากกว่า 50% ท่ีไม่มี

ความสามารถในการช าระหน้ีบตัรเครดิตไดเ้ตม็จ านวนในแต่ละเดือน (ธนาคารทหารไทย, 2561) 

 การวางแผนทางการเงินหรือการจดัการการเงินส่วนบุคคลนั้น ถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้

บุคคลเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงินในอนาคตได ้โดยควรเร่ิมจากการปลูกฝัง

นิสัยการออมและการใชเ้งินอยา่งสมเหตุสมผลตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อบ่มเพาะให้บุคคลมีวินยัทางการเงินไวก่้อน 

เน่ืองจากเม่ือเขา้สู่วยัท างานและมีรายไดจ้ากการท างาน ตอ้งมีความจ าเป็นในการวางแผนการจดัสรรรายได้

ให้เพียงพอ สามารถมีเงินออมตามเป้าหมาย และจดัการรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเม่ือมี

ครอบครัวก็จ  าเป็นตอ้งดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่ง

เพิ่มข้ึนตามมาด้วยเช่นกัน ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากข้ึน แม้กระทั่งตอน

เกษียณอายุก็ยงัตอ้งวางแผนทางการเงินในการจดัสรรการใชจ่้ายอย่างเหมาะสม เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีรายได้

ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยงัคงอยู ่หรืออาจสูงข้ึนในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซ่ึงหากไม่มีการ

วางแผนท่ีดีก็อาจเกิดปัญหาในอนาคตได ้(อุไรวรรณ ปลอดใจดี, 2560) เช่นเดียวกบัพนกังานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคท่ีหลงัจากเกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนก าหนดแลว้จะไดรั้บเงินกอ้นใหญ่มาหน่ึงกอ้น หลงัจาก

นั้นก็ตอ้งมีการบริหารจดัการเงินก้อนนั้นให้ดี เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในวยัหลงัเกษียณต่อไป ดงันั้นการ

วางแผนทางการเงินจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยควรเร่ิมตน้วางแผนทางการเงินให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ

สามารถท าได้ เพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืน มัน่คง ไม่มีปัญหาเร่ืองการเงิน สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางการเงินท่ีตั้งไวใ้นแต่ละช่วงวยัได ้และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มีเงินพอใช้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

หลงัจากเกษียณอายแุลว้  

 การวางแผนทางการเงินท่ีดีจดัไดว้่าเป็นเข็มทิศท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ และท าให้มีอิสรภาพทาง

การเงินได ้เพราะถา้หากรู้ว่าชีวิตเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอยา่งไม่ประมาท มีสติ

อยู่ตลอดเวลา การวางแผนทางการเงินจึงถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของคนท่ีมีสติและปัญญา มี

เหตุผล รู้วา่ก าลงัท าอะไรอยู ่และพร้อมจะรับมือกบัปัญหาความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน ท าใหส้ามารถด าเนิน

ชีวิตไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงคนท่ีมีการวางแผนทางการเงินท่ีดีก็ยอ่มท า



ให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตได ้(กาญจนา หงษท์อง , 2551 อา้งถึงในอุไรวรรณ ปลอดใจดี, 2560 

หนา้ 1) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจเกิดค าถามน าวิจยัวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการวางแผน

ทางการเงิน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการเงินในช่วง

ระยะเวลาต่างๆของชีวิต และในการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุอยา่งมีความมัน่คงทางการเงินของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์9 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)  

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการใช้จ่ายส่วนตวัของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 

(ภาคเหนือ) 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการเปิดรับข่าวสารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 

(ภาคเหนือ) 

4. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

5. เพื่อศึกษาระดบัการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

6. เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้จ่ายส่วนตวัท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

8. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

9. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินท่ีมีต่อการวางแผนทาง

การเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

 

 

 

 



สมมุติฐานของการวจัิย  

1. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)ท่ีมีความแตกต่างกันตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน 

และรายไดต่้อเดือน มีการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั 

 2. การใช้จ่ายส่วนตวั การเปิดรับข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ านวน 1,766 

คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขต 3 (ภาคเหนือ) จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 

2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
- ระดบัการศึกษา 
- อายงุาน 
- รายไดต่้อเดือน 

การใชจ่้ายส่วนตวั 

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทาง

การเงิน 

การวางแผนทางการเงิน 

การเปิดรับข่าวสาร 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด (closed-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบให้เลือกตอบจ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน รายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็น

ค าถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชจ่้ายส่วนตวั การเปิดรับข่าวสาร โดยมีเน้ือหา 

จ านวน 10 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  

      1. การใชจ่้ายส่วนตวั ขอ้ 1 – 6 

      2. การเปิดรับข่าวสาร ขอ้ 7 - 10 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 

โดยมีเน้ือหา จ านวน 10 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินโดยมีเน้ือหา จ านวน 2 ขอ้ 

 ผลการทดสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและทดสอบ IOC โดยผูท้รงคุณวุฒิ และ

ทดสอบใช้ (Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึง

ระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม

โดยมีค่าระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ซ่ึงความเช่ือมัน่ในการ

ทดสอบคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 0.88 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics analysis) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

      1) ค่าร้อยละ (percentage) 

      2) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) 

      3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 2. การทดสอบสมมุติฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 



      1) สถิติ t-test ใชว้ิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

      2) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการ

วางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอายุ 

สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ซ่ึงในกรณีท่ีมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible comparisons) 

      3) สถิติการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการใชจ่้าย

ส่วนตวั การเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงินท่ีมีต่อการวางแผนทาง

การเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 30 - 39 ปี สถานภาพสมรสสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อายงุานนอ้ยกวา่ 10 ปี และมีรายไดต่้อเดือน 20,000 – 40,000 บาท  

 2. กลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนทางการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีการวางแผนทางการเงินระดบัมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ การใช้จ่ายส่วนตวั, การเปิดรับข่าวสาร 

และความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวางแผนทางการเงิน เม่ือพิจารณาถึงระดับการวางแผนทางการเงินใน

รายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

     ดา้นการใชจ่้ายส่วนตวัอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ การใชจ่้ายโดยค านึงถึงความจ าเป็นก่อนทุกคร้ัง มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และการจดบนัทึกรายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

     ดา้นการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัมาก พบว่า การรับรู้ข่าวสารจากส่ือโซเชียลมีเดียมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด และศึกษาบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทางการเงินจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทาง

การเงินมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

     ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงินอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ความคิดเห็นว่าการ

วางแผนทางการเงินเป็นส่ิงส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และการท าประกนัชีวติอยา่งต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

3. ความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 

 



อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยัเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) อภิปรายผล

ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการใช้จ่าย

ส่วนตวัอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง การใชจ่้ายเงินโดยค านึงถึงความจ าเป็นก่อนทุกคร้ัง ตรวจสอบราคาสินคา้

ก่อนซ้ือ วางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่าย ระมดัระวงัในการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้ใช้จ่ายเกินควร มีการจดบนัทึก

รายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนวางแผนเร่ืองเท่ียวให้เหมาะสมกบัเงินท่ีมีอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

อุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ศึกษาเร่ือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน

เกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความส าคญัดา้นรายจ่ายในระดบัมาก 

 2. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการเปิดรับ

ข่าวสารอยู่ในระดบัมาก หมายถึง การรับรู้ข่าวสารจากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โปสเตอร์ แผ่นพบั ส่ือ

โซเชียลมีเดีย ส่ือต่างๆ ตลอดจนการศึกษาบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินจาก

หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัปานกลาง 

 3. พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ความคิดเห็นวา่การวางแผนทางการเงินเป็น

ส่ิงส าคญั มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ทราบขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน มีการก าหนด

เป้าหมายทางการเงิน ความคิดเห็นวา่เงินเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในชีวิต มีการควบคุมค่าใชจ่้าย

ให้น้อยกว่ารายไดเ้สมอ มีการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค มีการกนัเงินรายไดส่้วนหน่ึง

สะสมไวเ้ป็นเงินออมก่อนใชจ่้ายเสมอ แบ่งแยกบญัชีเงินฝากเป็นหลายบญัชีตามวตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย 

ตลอดจนมีการท าประกนัชีวิตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นในดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในระดบัมาก 

 4. พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการวางแผน

ทางการเงินอยู่ในระดบัมาก หมายถึง มีความคิดท่ีจะวางแผนทางการเงินในระยะอนาคตอนัใกล ้และจะมี

การวางแผนทางการเงินก่อนเป็นอนัดบัแรกเม่ือได้รับเงินก้อนมา ซ่ึงสอดคล้องกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง



ประเทศไทย (2561, หนา้ 182) กล่าววา่ เงินออมกอ้นสุดทา้ยในช่วงหลงัเกษียณจะตอ้งมีการบริหารจดัการ

ให้เหมาะสม เพื่อรักษาอ านาจซ้ือไวค้งเดิม ควรจะน าไปลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากบั

อตัราเงินเฟ้อ 

 5. ความแตกต่างเร่ืองการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ อภิปรายไดด้งัน้ี 

      5.1 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) เพศชายและหญิง มีการวางแผนทาง

การเงินไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ

ขนิษฐา ตนัสถาวีรัฐ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนกังาน

เครือบริษทั หน ่าเซียน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง 

      5.2 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีอายุต่างกนั มีการวางแผนทางการเงิน

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ศึกษาเร่ือง การจดัการการเงินส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ อายุส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั  

      5.3 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการวางแผน

ทางการเงินแตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์, ปรรณ เก้าเอ้ียน (2558) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัชุมพร พบว่า 

สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจภูธร จงัหวดัชุมพร 

      5.4 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มี

การวางแผนทางการเงินไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพฒันี ทองพึง (2556) ศึกษาเร่ือง การ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ: กรณีศึกษาเฉพาะครูสังกดัโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ขนาดของครอบครัว ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ

      5.5 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการวางแผน

ทางการเงินไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุไรวรรณ ปลอดใจดี (2560) ศึกษาเร่ือง การ

จดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กร



เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี ไม่

แตกต่างกนั 

      5.6 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีอายุงานต่างกนั มีการวางแผนทาง

การเงินแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพฒันี ทองพึง (2555) ศึกษาเร่ือง การวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ: กรณีศึกษาเฉพาะครูสังกดัโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การวางแผนทางการเงินของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อายงุาน 

      5.7 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการวางแผน

ทางการเงินแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมนึก เอ้ือจิระพงษ์-พนัธ์, ปรรณ เกา้เอ้ียน (2558) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัชุมพร พบว่า 

รายได้หลักรวมต่อเดือน รายได้เสริมต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการต ารวจภูธร จงัหวดัชุมพร 

 6. การใช้จ่ายส่วนตวัมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 

(ภาคเหนือ) สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสุคนธา ยิ้มแสงหยดั (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ปรับตวัด้านการเงินของพนักงานบริษทั เซ็นทรัลเทรดด้ิง จ  ากดั (โรงงานพระราม 3) เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการปรับตวัด้านการเงินของพนักงาน ได้แก่ 

รายจ่ายประจ าเดือน 

 7. การเปิดรับข่าวสารไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 

(ภาคเหนือ) ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารปัจจยั

ความรู้การวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างในด้าน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นคนละกลุ่มกนั ท่ี

อยูอ่าศยัอยูค่นละพื้นท่ี และเกณฑ์การรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัดวงฤทยั พงศ์

ไพฑูรย ์(2544) กล่าววา่ เกณฑใ์นการเปิดรับส่ือของผูรั้บข่าวสารข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเลือกรับส่ือ

ท่ีมีอยู่ การเลือกรับส่ือท่ีสะดวกและนิยม การเลือกรับส่ือตามความเคยชิน การเลือกเปิดรับส่ือตาม

ลกัษณะเฉพาะของส่ือ การเลือกเปิดรับส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง และสอดคลอ้งกบักาญจนา แกว้เทพ (2543) 

(อา้งถึงในธนกฤต ดีพลภกัด์ิ, 2556 หนา้ 10) กล่าววา่ ปัจจยัทางดา้นความตอ้งการข่าวสารของบุคคล ท าให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารข้ึน แต่เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ท าให้เกิด

ความตอ้งการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 



 8. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดบนัทึกรายจ่าย เพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของ

การจดบนัทึกรายจ่าย เกิดความระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากข้ึน ท าให้สามารถวางแผนทางการเงินและลด

รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ เ ก่ียวกับการวางแผนทางการเ งินผ่านส่ือโซเชียลมี เ ดีย  เ ช่น 

ประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร แอพพลิชั่นไลน์ หน้าเพจในเฟซบุ๊ก เพื่อให้พนกังานมีความรู้

เก่ียวกบัวางแผนทางการเงินมากข้ึน 

 3. ควรมีการให้ความรู้และประโยชน์ของการท าประกนัชีวิต เพื่อให้พนกังานมีการท าประกนัชีวิต

เพิ่มข้ึน ท าใหส้ามารถกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและช่วยสร้างวนิยัทางการเงิน 
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