
ปัจจยัส่วนบุคคลและความรู้ด้านวางแผนทางการเงนิที่มีต่อพฤตกิรรมวางแผน

ทางการเงนิของชาวจนีในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19 
 

Haoming Wang1 

ปิยะวทิย ์ทิพรส2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลและความรู้ดา้นวางแผน

ทางการเงินท่ีมีต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของชาวจีน  (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้

ด้านวางแผนทางการเงินกับพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของชาวจีน ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ

ประชาชนชาวจีนท่ีมีอายุ 16 ปี ข้ึนไปและอาศยัอยู่ในมณฑลกานซู่และเสฉวน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ

กลุ่ม (Cluster sampling) ทั้ งน้ี วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 วดัด้วยค่าสถิติ Independent sample t-test และ 

ANOVA (F-test) พร้อมกับวิ เคราะห์ความแตกต่างของค่า เฉล่ียแบบรายคู่ด้วยวิธี  LSD  ขณะท่ี

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 วดัดว้ยค่าสถิติ  Pearson’s Correlation Coefficient 

 จากผลการศึกษา พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 16-25 ปี  สถานภาพโสด 

ท างานในธุรกิจบริการ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 2,000 หยวน และมีอายุ

งานน้อยกว่า 3 ปี  มีความรู้ดา้นวางแผนทางการเงินในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ส่วนพฤติกรรมดา้น

วางแผนทางการเงินในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนผลการศึกษาดว้ยค่าสถิติเชิงอนุมาน พบวา่ 

ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของชาวจีนอย่างมีส าคญั   ขณะท่ี ช่วงอายุ

และระยะเวลาในการท างานมีผลท าให้ชาวจีนมีพฤติกรรมวางแผนทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั  เพิ่มข้ึน 

ถ้ามีผูมี้อิทธิพล (Influencer) คอยผลกัดนัหรือสนับสนุนด้านวางแผนทางการเงิน  ส่วนผลการศึกษา
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1. บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ผลกระทบจาก COVID-19 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปีน้ีเปล่ียนไปอย่างเงียบ ๆ ตามรายงานของ 

Tencent Licaitong, Tencent Finance และ China Fund Report ไดจ้ดัท า "การส ารวจพฤติกรรมการลงทุน

ของประชาชน" ของนกัลงทุนกองทุนในประเทศ 10,000 ราย นกัลงทุนกองทุนในประเทศให้ความ

สนใจกับข้อมูลการลงทุนทางการเงินมากกว่าปกติในช่วงการระบาด COVID-19  ในบรรดาผูใ้ห้

สัมภาษณ์ มี 68% ใชเ้วลาและพลงังานในการให้ความส าคญักบัขอ้มูลทางการเงินและการลงทุนมากข้ึน 

และ มี 27% ไม่ไดรั้บขอ้มูลการลงทุนและการเงินเปล่ียนแปลงมากนกัเม่ือเทียบกบัเวลาปกติ ในประเภท

ของผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ หุ้นและกองทุนลูกผสมเป็นประเภทผลิตภณัฑ์

ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนกองทุนในประเทศมากท่ีสุดในช่วงการระบาด COVID-19 มี 60% ของ

ผูต้อบแบบสอบถามกล่าววา่พวกเขาให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีในช่วงการระบาด COVID-

19 

นอกจากน้ีกองทุนดัชนียงัอยู่ในอันดับท่ีสองในประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด แต่มี

สัดส่วนเพียง 15%  ผลิตภณัฑท่ี์แขง็แกร่ง เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัและเงินฝากท่ีมีโครงสร้างธนาคาร เป็น

อนัดบัท่ีสาม คิดเป็น 9.88%  ท่ีน่าสนใจคือ 59% ของนกัลงทุนกองทุนเพิ่มจ านวนการลงทุนและการ

ด าเนินการจดัการทางการเงินในช่วงการระบาด COVID-19 และมี 32.26% ไม่เปล่ียนแปลงไปจากการ

ด าเนินงานปกติมากนัก จ านวนผูท่ี้ลดจ านวนการลงทุนและการบริหารการเงินในช่วงการระบาด 

COVID-19  คือ 8.84% 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2019 ธนาคารประชาชนจีนเปิดเผย "รายงานฉบบัยอ่เก่ียวกบัการส ารวจ

ความรู้ทางการเงินของผูบ้ริโภคประจ าปี 2019" รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ทางการเงินของ



ผูบ้ริโภคชาวจีนอย่างครอบคลุมและเชิงคุณภาพจากหลาย ๆ มุมเช่นทศันคติของผูบ้ริโภคพฤติกรรม

ความรู้และทกัษะ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ คะแนนความรู้ทางการเงินของผูบ้ริโภคในประเทศโดย

เฉล่ียอยูท่ี่ 64.77  

ในแง่ของทศันคติต่อการศึกษาทางการเงิน มีผูบ้ริโภค 51.58% คิดว่า "ส าคญัมาก" และมี

ผูบ้ริโภค 36.69% คิดว่า "ส าคญักว่า"  เม่ือสัมภาษณ์ทศันคติต่อการบริโภคและการออม มีผูบ้ริโภค 

79.03% มีมุมมอง "ไม่เห็นดว้ย" หรือ "ไม่เห็นดว้ยอยา่งส้ินเชิง" ต่อ "หากคุณมีเงินวนัน้ีจะใช้จ่ายวนัน้ี 

ธุระของพรุ่งน้ีจะพูดถึงพรุ่งน้ี"  ในขณะเดียวกนัมีผูใ้ห้สัมภาษณ์ 17.80% มีมุมมองว่า "เห็นดว้ยอย่าง

สมบูรณ์" หรือ "เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก" 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีน

ในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผน

ทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19 

 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
1) (H1) ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่

และเสฉวน ไม่แตกต่างกนั 
2) (H2) ความรู้การวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนใน

มณฑลกานซู่และเสฉวน ไม่สัมพนัธ์กนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ท าใหท้ราบถึงความรู้การวางแผนทางการเงินของชาวจีน 
2) ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีน 
3) ท าใหท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีน 



5. ขอบเขตการวจัิย 
งานวจิยัน้ีท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้การวางแผนทางการเงินและพฤติกรรม

การวางแผนทางการเงินของคนจีน ประชากรของงานวิจยัน้ีคือกลุ่มคนวยัท างาน คือมีอายุตั้งแต่ 16 - 
59 ปี งานวจิยัน้ีด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม ในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม 2020 

 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  2. อาย ุ

3. สถานภาพ 4. อาชีพ 

5. การศึกษา 6. รายได ้

7. ระยะเวลาท างาน 

ความรู้การวางแผนการเงิน 

1. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

2. ความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงิน 

3. ภาวะเศรษฐกิจ 

4. การเมืองในประเทศ  

5. กฎหมายในประเทศ 

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

(ดัดแปลงของ กจิติพร สิทธิพนัธ์ุ, 2010) 

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

1. ช่องทางการวางแผนทางการเงิน 

2. เป้าหมายวางแผนทางการเงิน 

3. กรอบเวลาท่่ีก าหนดวางแผนทางการเงิน 

4. รูปแบบวางแผนทางการเงิน 

5. ผูท่ี้มีอิทธิพลส าหรับวางแผนทางการเงิน 

(ดัดแปลงของ กจิติพร สิทธิพันธ์ุ, 2010) 

H1 

H2 



6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนชาวจีนซ่ึงอยูใ่นวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 16-59 

ปี และอาศยัในเขตมณฑลกานซู่ และมณฑลเสฉวน การค านวณของกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 385 คน โดย
เลือกใชสู้ตรของ Cochran (1953)  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน เพื่อลดความผิดพลาดในการ
เก็บขอ้มูล และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และโดยอาศยัแบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง โดยอาศยัการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมวางแผนทางการเงินและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมามีทั้งหมด 3 
ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและระยะเวลา
ในการท างาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้การวางแผนทางการเงินของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการ
วดัความคิดเห็นทางดา้นความรู้การวางแผนทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของกลุ่มคนวยัท างาน 
เป็นการวดัความคิดเห็นทางดา้นพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert Scale) ดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด  
คะแนน 4 หมายถึง มาก  
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง นอ้ย  
คะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 



7. ผลการศึกษา 
7.1 การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

1) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน มีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอาย 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.3 มีส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 92.1 มีส่วนใหญ่
เป็นอาชีพอ่ืน ๆ รวมถึง อุบคลากรในตสาหกรรมบริการ คนงาน และอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 84.7 มีส่วน
ใหญ่เป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.8 มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 2000 หยวน คิดเป็น
ร้อยละ 82.3 มีส่วนใหญ่เป็นระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.0  

2) ผลการวเิคราะห์ความรู้การวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน 
ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน มีความคิดเห็นต่อความรู้การวางแผนทางการเงิน อยูใ่นระดบั

นอ้ย โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.36 ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49  
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.40  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41  การเมืองใน
ประเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37  กฎหมายในประเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26  และภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.21  ตามล าดบั 

3) ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน 
ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.62 ได้แก่ ช่องทางการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.70  รูปแบบวางแผนทางการเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68  กรอบเวลาท่่ีก าหนดการวางแผนทางการ
เงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการวางแผนทางการเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54  และเป้าหมาย
วางแผนทางการเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 ตามล าดบั 
  7.2 การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

7.2.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนใน
มณฑลกานซู่และเสฉวน ไม่แตกต่างกนั 

1) ผูว้จิยัจะใชส้ถิติ Independent sample t-test เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด 
COVID-19 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่า P-value. มากกว่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น ค่า P-
value. ไม่มีนัยส าคญั แสดงว่า ความแปรปรวนของเพศชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างอย่างมี



นยัส าคญั โดยเพศชายกบัเพศหญิงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัต่อการวางแผนทางการเงินดา้น
ช่องทาง ดา้นเป้าหมาย ดา้นกรอบเวลา ดา้นรูปแบบ และดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 

2) ผูว้จิยัจะใชส้ถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุมีต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่า P-value. ด้านช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา และรูปแบบ
มากกวา่สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น ค่า P-value. ดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา และรูปแบบ
ไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่ อายุไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อการวางแผนทางการเงินดา้นช่องทาง 
ดา้นเป้าหมาย ดา้นกรอบเวลา และดา้นรูปแบบ 

แต่วา่ ค่า P-value. ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลนอ้ยกวา่สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  เพราะฉะนั้น ค่า P-
value. ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพมีลนยัส าคญั แสดงว่า อายุมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัต่อการวางแผนทาง
การเงินดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 

3) ผูว้ิจยัจะใช้สถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-
19 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ค่า P-value. ดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบและผูท่ี้มี
อิทธิพลมากกว่าสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ดังนั้น ค่า P-value. ด้านช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา 
รูปแบบและผูท่ี้มีอิทธิพลไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่ สถานภาพไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อการ
วางแผนทางการเงินดา้นช่องทาง ดา้นเป้าหมาย ดา้นกรอบเวลา ดา้นรูปแบบและดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 

4) ผู ้วิจัยจะใช้สถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-
19 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ค่า P-value. ดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบและผูท่ี้มี
อิทธิพลมากกว่าสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ดังนั้น ค่า P-value. ด้านช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา 
รูปแบบและผูท่ี้มีอิทธิพลไม่มีนัยส าคญั แสดงว่า อาชีพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัต่อการ
วางแผนทางการเงินดา้นช่องทาง ดา้นเป้าหมาย ดา้นกรอบเวลา ดา้นรูปแบบและดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 

5) ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด 
COVID-19 



ในสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่า F  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ค่า P-value. ดา้นช่องทาง 
เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบและผูท่ี้มีอิทธิพลนอ้ยกวา่สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  เพราะฉะนั้น ค่า P-
value. ดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบและผูท่ี้มีอิทธิพลมีนยัส าคญั แสดงวา่ ระดบัการศึกษา
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อการวางแผนทางการเงินดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบ
และผูท่ี้มีอิทธิพล เพราะว่าตวัอย่างของระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทเพียงคนเดียวเท่านั้น ดงันั้น 
ผูว้จิยัจะไม่อภิปราย 

 6) ผูว้ิจ ัยจะใช้สถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-
19 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ค่า P-value. ดา้นช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา รูปแบบและผูท่ี้มี
อิทธิพลมากกว่าสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ดังนั้น ค่า P-value. ด้านช่องทาง เป้าหมาย กรอบเวลา 
รูปแบบและผูท่ี้มีอิทธิพลไม่มีนัยส าคญั แสดงว่า รายได้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัต่อการ
วางแผนทางการเงินดา้นช่องทาง ดา้นเป้าหมาย ดา้นกรอบเวลา ดา้นรูปแบบและดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 

7) ผูว้จิยัจะใชส้ถิติ ANOVA เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท างานท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด 
COVID-19 

ในสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่า F  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ค่า P-value. ดา้นผูท่ี้มี
อิทธิพลน้อยกว่าสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  เพราะฉะนั้น ค่า P-value. ด้านผูท่ี้มีอิทธิพลมีนัยส าคญั 
แสดงวา่ ระยะเวลาท างานมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อการวางแผนทางการเงินดา้นผูท่ี้มีอิทธิพล 
      7.2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความรู้การวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของ
ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ไม่สัมพนัธ์กนั 

ผูว้ิจยัจะใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient (r) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความรู้
ดา้นการวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉ
วน ในช่วงการระบาด COVID-19 เพราะวา่ ระดบัความเช่ือมัน่ (การทดสอบสองคร้ัง) นอ้ยกวา่ 0.001 
ดงันั้น ความรู้การวางแผนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญักบัพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน 
 

 



8. อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้ด้านวางแผนทางการเงินท่ีมีต่อพฤติกรรม

วางแผนทางการเงินของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ในช่วงการระบาด COVID-19  ผูว้ิจยัพบ
ประเด็นท่ีควรอภิปราย ดงัน้ี 

8.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของชาวจีนใน
มณฑลกานซู่และเสฉวน ไม่แตกต่างกนั 

จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน แต่ว่าในปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบั
การศึกษาและระยะเวลาการท างาน มนัมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ความเขา้ใจของผูค้นเก่ียวกับการวางแผนทาง
การเงินก็แตกต่างกนัเช่นกนั ระดบัการศึกษายิ่งสูง การวางแผนการเงินก็จะยิง่ดีข้ึน ซ่ึงจากท่ีกล่าวมานั้น
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตน์ั (2538,หนา้ 41) กล่าววา่ การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมี
ความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการ
เป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจ สารไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่
มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่างมกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์และ
ภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะใชส่ื้อ ส่ิงพิมพว์ิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมี
เวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์มากกวา่ประเภทอ่ืน  เงินออมของผูค้นแตกต่างกนัไป
ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการท างาน ยิ่งระยะเวลาการท างานนานเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความสามารถในการ
วางแผนทางการเงินใหส้มบูรณ์  

 8.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความรู้การวางแผนทางการเงินกบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวน ไม่สัมพนัธ์กนั 

 จากผลการวิจยัพบว่า ความรู้การวางแผนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญักบั
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เม่ือระดบัความเช่ือมัน่ (การทดสอบสองคร้ัง) นอ้ยกวา่ 0.001 ซ่ึงจาก
ท่ีกล่าวมานั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรุณีนุสิทธ์ิ (2557, น. 42) กล่าวว่า ความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นดอกเบ้ีย ความรู้ดา้นเงินเฟ้อ และความรู้ดา้น
ความเส่ียง ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงิน และ Ma Qianyun (2019) กล่าววา่ ความรู้
ทางการเงิน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจพฤติกรรมทางการเงินของครอบครัว มนัมี
ผลกระทบท่ีส าคัญในการหลีกเล่ียงความเส่ียงเชิงระบบ จัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมี



ประสิทธิภาพและสร้างเสถียรภาพใหก้บัตลาดการเงิน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
       9.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 
                  ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะการวจิยั ดงัน้ี 
                    1) จากผลงานวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษาของชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวนมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษายิง่สูง คุณก็มีความรู้ยิง่มากข้ึน และขอบ
ฟ้าของคุณจะกวา้งข้ึน คุณจะรู้วธีิวางแผนจดัการทรัพยสิ์นของคุณเองอยา่งสมเหตุสมผล และรู้วา่จดัการ
กบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างไร เพราะฉะนั้น ผูว้ิจยัแนะว่า ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวนควร
ปรับปรุงระดบัการศึกษา อ่านหนงัสือและขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน เรียนรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
                    2) จากผลงานวิจยัพบวา่ อายุมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินด้านผูท่ี้มีอิทธิพล ส าหรับคนหนุ่มสาว แมว้่าพวกเขาจะมีรายได้น้อยในช่วงเร่ิมต้นของการ
ท างาน แต่ก็มีความสามารถในการยอมรับความเส่ียงได้ค่อนขา้งสูง อายุน้อย มีโอกาสมากมายและ
สามารถสร้างรายไดใ้หม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ในวยักลางคนหลงัจากมีครอบครัวและลูกแลว้ รายไดจ้ะผนั
ผวนอย่างมากและการยอมรับความเส่ียงจากความลม้เหลวในการลงทุนอยู่ในระดบัต ่า เพราะฉะนั้น 
ผูว้ิจยัแนะวา่ คุณสามารถกา้วร้าวเล็กนอ้ยในการวางแผนทางการเงินในวยัหนุ่มสาวของคุณ และในวยั
กลางคนและวยัชรา การวางแผนทางการเงินของคุณควรมีความมัน่คงและมัน่คงมากข้ึน นอกจากน้ี หาก
เป้าหมายของการจดัการทางการเงินเป็นระยะยาวและจ าเป็น เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของบุตรหลาน 
ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว การซ้ือบ้าน เป็นต้น การลงทุนควรอยู่บนพื้นฐานของความเส่ียง                  
ปานกลางและต ่า 
                    3) จากผลงานวิจยัพบว่า ความรู้การวางแผนการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงิน เพราะฉะนั้น ผูว้ิจยัแนะว่า ชาวจีนในมณฑลกานซู่และเสฉวนตอ้งประเมินระดบัความรู้ทาง
การเงินอย่างเป็นกลางและเสริมสร้างการเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน การศึกษาทางการเงินท่ีจดัท าโดย
รัฐบาลไม่ควรมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาความรู้ทางวชิาชีพอยา่งสุ่มส่ีสุ่มหา้ แต่รวมถึงการศึกษาดา้นจิตวิทยา
การเงินดว้ยเพื่อใหส้ามารถน าความรู้ไปใชไ้ดดี้กวา่และน าไปใชไ้ด ้และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 



       9.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
                   ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
                   1) ควรเพิ่มขอบเขตของประชากรท่ีสัมภาษณ์ สามารถศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ของผูเ้กษียณอาย ุ
 

10. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัเล่มน้ีเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บการสนบัสนุนจาก ผศ.ดร. ปิยะวิทย ์ทิพรส ซ่ึงได้

ให้ความกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจยัเล่มน้ีถูกตอ้ง 
ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร งานวิจยั ข่าว ส่ิงพิมพ์ นิตยสารทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใช้ในการสืบค้น
ขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน่ี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความรวมมือช่วยเหลือ ให้ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ                
ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่านท่ีช่วยส่งแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ใหโ้อกาสและสนบัสนุนในงานวจิยัคร้ังน้ี 
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