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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเงินสEวนบุคคล ดGานรายไดG คEาใชGจEาย การออม การลงทุน และ
หนี้สินของไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว และ เพื่อเปรียบเทียบการเงินสEวนบุคคล จําแนกตามระดับอายุของผูGที่
ประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE ประชากรมีจํานวน
ทั้งสิ้น 74 คน การคํานวณหาขนาดของกลุEมตัวอยEางใชGวิธีคEาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีขนาดของกลุEม
ตัวอยEางจํานวน 44 คน การสุEมตัวอยEางใชGแบบโควตา โดยมีแบบสอบถามเปQนเครื่องมือรวบรวมขGอมูล สถิติที่
ใชGวิเคราะหขGอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดGแกE คEาความถี่ คEารGอยละ สEวนสถิติเชิงอนุมาน ไดGแกE สถิติ Chisquare ผลการวิจัยพบวEา กลุEมตัวอยEางสEวนใหญEเปQนเพศหญิง สมรสแลGว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
รายไดGหลักคือรายไดGจากอาชีพไกดนําทาง มีรายไดGเสริมจากการสานตระกรGาใสEผัก คEาใชGจEายประกอบดGวย
คEาอาหาร คEา ที่อยูEอาศัย คEา อุปกรณตะเกีย ง คE าเสื้ อผGา คEารั กษาพยาบาล คEาน้ํ ามัน รถ คEาน้ํา คEาไฟฟV า คE า
โทรศัพท คEาการศึกษาบุตร รูปแบบการออมเงินคือการฝากออมทรัพยกลุEม รูปแบบการลงทุนคือการทําธุรกิจ
สEวนตัว รูปแบบของหนี้สินคือหนี้สินนอกระบบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวEา อายุของไกดนําทางไมEเปQน
อิสระกับ รายไดGหลัก รายไดGเสริม คEาอาหาร คEาอุปกรณตะเกียง คEาเสื้อผGา คEารักษาพยาบาล คEาน้ํามันรถ คEา
น้ํา คEาโทรศัพท คEาการศึกษาบุตร และหนี้สิน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10
คําสําคัญ: การเงินสEวนบุคคล ไกดนําทาง ถ้ําเชียงดาว
Abstract
This research aims to study (1) personal finance in terms of incomes, expenses,
saving style, investing style and debt of travelling guides in Chiang Dao Cave, and (2)
compare personal finance along with age of the guides in Chinag Dao Cave, Chiangmai
province. There are 74 populations. Sample set is 44 person, calculated by standard error
method. Quota sampling method is used and the research tool is questionnaire. Frequency
and percentage are employed as descriptive statistics and the Chi-square is used as
inferential statistic. Results show that the majority of respondents are female, married. Their
education is primary school. Their main income receives from travelling guide and extra
income has got from vegetable basket weave. Their expenses are living expenses including
food cost, accommodation cost, lamp device cost, clothes cost, medical fee, fuel charge,
water cost, electric cost, mobile cost, and child education fee. The saving style is group
saving. The investment style is small business and their debt is informal debt. Results from
hypothesis testing indicates that age of the guides has relationship with main income, extra
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income, food cost, lamp device cost, cloths cost, medical fee, fuel charge, water cost,
mobile cost, child education fee and debt, at the significant level of0.01, 0.05 and 0.10.
Keywords: Personal finance, traveling guide, Chiang Dao Cave
บทนํา
การเขGาใจวิธีการจัดการการเงินสEวนบุคคลเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินถือเปQนสิ่งที่สําคัญ การ
เขGาใจการบริหารเงินอยEางมีคุณคEาจะสามารถชEวยใหGการดําเนินชีวิตเปQนไปอยEางมั่นคง และปลอดภัย นั่นคือ
จัดการกับเงินเพื่อไมEใหGเงินเปQนอุปสรรคตEอการดํารงชีวิต และจัดการกับเงินเพื่อใหGเงินเปQนเครื่องมือสนับสนุน
ชีวิตไปสูEเปVาหมายที่กําหนดไวG ความมั่นคงที่ไดGรับนอกจากจะสEงผลตEอตนเองแลGว ยังสEงผลถึงความมั่นคงของ
ครอบครั ว ชุ ม ชน และประเทศชาติ ตามลํ า ดั บ ผูG ที่ เ ขG า ใจการบริ ห ารการเงิ น สE ว นบุ ค คลจะเปQ น ผูG ที่ มี
ความสามารถตัดสินใจทางดGานการเงินไดGอยEางถูกตGองและเหมาะสม กลEาวคือ การรูGจักหาเงิน การรูGจักออมเงิน
การรูGจักใชGเงิน และการรูGจักตEอยอด (รัชนีกร วงศจันทร, 2559)
การวางแผนทางการเงินเปQนเครื่องมือชEวยนําชีวิตไปสูEความมั่นคง เริ่มจากการออม การใชGเงินอยEาง
สมเหตุสมผลตั้งแตEวัยเด็กเพื่อใหGมีวินัยทางการเงิน บุคคลควรรูGจักวิธีการวางแผนจัดสรรรายไดGเมื่อเขGาสูEวัย
ทํางาน เพื่อใหGรายไดGเพียงพอกับรายจEายตEางๆ รวมถึงการออมเงิน การวางแผนนี้รวมไปถึงวัยเกษียณอายุ
เพราะเปQนวัยที่มีรายไดGลดลง แตEคEาใชGจEายยังคงอยูE หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เชEน การรักษาพยาบาล เปQน
ตGน ซึ่งหากไมEมีการวางแผนการเงินที่ดีอาจกEอใหGเกิดปlญหาไดG (ศูนยคุGมครองผูGใชGบริการทางการเงิน ธนาคาร
แหEงประเทศไทย, 2557: ออนไลน)
ถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE อยูEหEางจากอําเภอเมืองเชียงใหมEดGวย
ระยะทาง 75.70 กิโลเมตร นักทEองเที่ยวนิยมเดินไปยังถ้ําเชียงดาว เพื่อชมความงดงามของหินงอก หินยGอยที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทําบุญ ถ้ําแหEงนี้ตั้งอยูEในเขตดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเปQนสถานที่ทEองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่มีชื่อเสียง (AmazingไทยเทE, 2560: ระบบออนไลน) ประชาชนที่อาศัยอยูEในบริเวณใกลGกับถ้ําเชียงดาวสEวน
ใหญEประกอบอาชีพเปQนไกดนําทาง โดยถือตะเกียงสEองไฟเพื่อนําทางใหGกับนักทEองเที่ยวเขGาชมความงามภายใน
ถ้ําเชียงดาวที่คEอนขGางมืด (หอมหวน เดชมูล, 2560: สัมภาษณ)
คํารณ อินตoะ ผูGใหญEบGานหมูEที่ 5 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE กลEาววEา ภายในวัด
ถ้ําเชียงดาว ประกอบดGวย เจGาหลวงคําแดง (ศาลเทพารักษ) หลวงพEอทันใจ บริเวณถ้ําเชียงดาวมีถ้ําเล็กๆ แยก
ออกไปบนเสGนทางตEา งๆ เชEน ถ้ํ ามGา ถ้ําพระนอน ถ้ํา แกGว ถ้ําน้ํ า และถ้ําเสือดาว ภายในถ้ํามีพระพุทธรูป ที่
นักทEองเที่ยวนิยมมากราบไหวGและทําบุญ อยEางตEอเนื่อง สําหรับอาชีพของประชาชนในหมูEบGานถ้ํา หมูEที่ 5
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE มีหลายอาชีพที่เกี่ยวขGองกับการทEองเที่ยวถ้ําเชียงดาว เชEน
อาชีพไกดนําทาง ชEางภาพ ขายดอกไมG ขายสมุนไพร ขายอาหาร เปQนตGน ซึ่งอาชีพไกดนําทางนับเปQนอาชีพ
หลัก สรGางรายไดGใหGแกEประชาชนในหมูEบGานแหEงนี้ (คํารณ อินตoะ, 2560: สัมภาษณ)
ผูGวิจัยหลักของงานวิจัยฉบับนี้เปQนสมาชิกของชุมชนแหEงนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดการ
การเงินสEวนบุคคลของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE
วEามีการจัดการการเงินสEวนบุคคล ดGานรายไดG คEาใชGจEาย การออม การลงทุน และการบริหารหนี้สินอยEางไร
เพื่อเปQนขGอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนการจัดการการเงินสEวนบุคคลในอนาคตตEอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเงิน สEว นบุคคลในดG านรายไดG คE าใชG จEา ย การออม การลงทุน และหนี้สิ นของผูG ที่
ประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE
2. เพื่อเปรียบเทียบการเงินสEวนบุคคลของผูGที่ประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว จําแนกตาม
ระดับอายุ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร: ประชากรที่ใชGศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่ทําอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียง
ดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE มีจํานวน 74 คน (หอมหวน เดชมูล, 2560: สัมภาษณ)
2. ขอบเขตตัวแปร: ตัวแปรอิสระไดGแกE ระดับอายุของไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมE เนื่องจากไกดนําทางสEวนใหญEเปQนผูGสูงอายุ กลEาวคือมีอายุมากกวEา 50 ปqขึ้น
ไป ดังนั้น การจัดกลุEมอายุจึงจัดเปQน 2 กลุEมแบEงตามอายุมากกวEา 50 ปq และ ไมEเกิน 50 ปq สEวนตัวแปรตาม
ไดGแกE การเงินสEวนบุคคล ดGานรายไดG คEาใชGจEาย การออม การลงทุน และหนี้สิน ของไกดนําทางฯ
3. ขอบเขตเวลา: ศึกษาขGอมูลของไกดนําทางระหวEาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย: งานวิจัยนี้เปQนวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดGแกE กลุEมอาชีพไกด
นําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมEซึ่งมีทั้งหมด 74 คน ขนาดของกลุEม
ตัวอยEาง ใชG การคํานวณแบบทราบจํ านวนประชากรโดยวิธี คEาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไดGจํานวนกลุE ม
ตัวอยEาง 44 คน การสุEมตัวอยEางใชGวิธีไมEอาศัยความนEาจะเปQน (Non–Probability Sampling) โดยจะใชGวิธีการ
สุEมตัวอยEางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบEงสัดสEวนของกลุEมตัวอยEางในสัดสEวน 50:50 กลEาวคือ กลุEม
ตัวอยEางที่อายุไมEเกิน 50 ปq จํานวน 22 คน และอายุมากกวEา 50 ปq จํานวน 22 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย: เครื่องมือที่ใชGในการวิจัยไดGแกE แบบสอบถามอยEางมีโครงสรGาง เมื่อเก็บขGอมูลไดG
แลGว จึงนําขGอมูลมาประมวลผลดGวยโปรกแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยจะกลEาวถึงสถิติที่ใชGในขGอ 4 ตEอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล: ใชGวิธีการจัดเก็บขGอมูลแบบปฐมภูมิ โดยเก็บขGอมูลจากภาคสนาม ทั้งนี้
ผูGตอบแบบสอบถามบางรายไมEสะดวกที่จะอEานแบบสอบถามดGวยตนเอง ผูGเก็บแบบสอบถามจึงตGองอEานคําถาม
และรวบรวมขGอมูลอยEางคEอยเปQนคEอยไป
4. การวิเคราะห%ขอมูล: สถิติที่ใชGวิเคราะขGอมูลแบEงเปQน 2 สEวน ไดGแกE สถิติเชิงพรรณนา ใชGคEาความถี่
และคEารGอยละ สEวนการทดสอบสมมติฐานใชGสถิติเชิงอนุมาณใชGสถิติ ไคสแควร (Pearson Chi-Square) เพื่อ
ทดสอบความความเปQนอิสดระของประชากร 2 กลุEม
ทั้งนี้ สมมติฐานวEาง (H0) ทางสถิติหลักของงานวิจัยนี้ สามารถแสดงไดG ดังนี้
H0: การเงินสEวนบุคคลของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมEเปQนอิสระกัน
ทั้งนี้การเงินสEวนบุคคลประกอบดGวย รายไดG คEาใชGจEาย การออม การลงทุน และหนี้สิน
ผลการวิจัย: ผลการวิจัยแบEงเปQน 7 สEวนดังตEอไปนี้
สวนที่1: ผลการวิเคราะหขJอมูลเบื้องตJน : ผลการวิเคราะหขGอมูลเบื้องตGน สรุปผลไดG ดังนี้

667

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”
ตารางที่ 1: ความถี่และรJอยละของขJอมูลเบื้องตJนของกลุมตัวอยางของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว (N=44)
ตัวแปร
จํานวน (ราย)
รJอยละ
เพศ
ชาย
5
11.4
หญิง
39
88.6
สถานภาพ
โสด
5
11.4
สมรส
32
72.7
อื่นๆ
7
15.9
การศึกษา
ต่ํากวEาประถมปqที่ 4
4
9.1
ประถมศึกษาปqที่ 4-6
34
77.3
มัธยมศึกษาปqที่ 1-3
2
4.5
มัธยมศึกษาปqที่ 4-6
4
9.1

ผลการศึกษาพบวEากลุEมตัวอยEางสEวนใหญEเปQนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูEในระดับ
ประถมศึกษาปqที่ 4-6
สวนที่ 2 การวิเคราะหดJานรายไดJหลักและรายไดJเสริม
ในสEวนที่ 2 จะไดGแสดงผลการศึกษาการเงินสEวนบุคคลดGานรายไดGหลักและรายไดGเสริม ดังนี้
ตารางที่ 2: ควมถี่และรJอยละของรายไดJหลักและรายไดJเสริมของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว
การเงินสวนบุคคล ดJานรายไดJ
จํานวน (ราย)
รJอยละ
รายไดGตEอเดือน
2,001 - 3,000 บาท
20
45.5
(N=44)
3,001 - 4,000 บาท
7
15.9
4,001 - 5,000 บาท
7
15.9
5001 – 6000 บาท
5
11.4
6,001 - 7,000 บาท
0
0
7,001 – 8,000 บาท
3
6.8
8,001 - 9,000 บาท
2
4.5
อาชีพเสริม
สานตระกรGาใสEผัก
31
79.5
(N=39)
ชEางภาพ
9
23.1
รับจGางทั่วไป
4
10.3
เบี้ยผูสG ูงอายุ
3
7.7
อาชีพอื่นๆ
2
5.1
รายไดGเสริมเฉลี่ยตEอเดือน
ต่ํากวEา 1,000 บาท
2
5.1
(N=39)
1,001 – 2,000 บาท
1
2.6
2,001 – 3,000 บาท
19
48.7
4,001 – 5,000 บาท
11
28.2
5,001 – 6,000 บาท
6
15.4

จากตารางที่ 2 พบวEา กลุEมตัวอยEางสEวนใหญEรGอยละ 45.5 มีรายไดGหลักเฉลี่ยตEอเดือนเปQนจํานวนเงิน
ระหวEาง 2,001 - 3,000 บาท กลุEมตัวอยEางนี้ผูGที่มีรายไดGเสริมมีจํานวน 39 ราย ทั้งนี้ ผูGมีรายไดGเสริมรGอยละ
79.5 มีอาชีพสานตระกรGาใสEผัก โดยมีรายไดGเสริมเฉลี่ยตEอเดือนจํานวนเงินระหวEาง 2,001 – 3,000 บาท
668

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

สวนที่ 3 การวิเคราะหดJานคาใชJจาย
ในสEวนที่ 3 แสดงผลการศึกษาการเงินสEวนบุคคลดGานคEาใชGจEายทั้ง 11 ดGาน ดังนี้
ตารางที่ 3: ควมถี่และรJอยละของคาใชJจายของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว
การเงินสวนบุคคล ดJานคาใชJจาย
จํานวน
1. คEาใชGจEายดGานอาหาร
ต่ํากวEา 3,000 บาท
8
3,001 – 6,000 บาท
36
2. คEาใชGจEายดGานที่อยูEอาศัย
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
43
ต่ํากวEา 3,000 บาท
1
3. คEาใชGจEายดGานอุปกรณตะเกียง
ต่ํากวEา 1,000 บาท
3
1,001 – 2,000 บาท
34
2,001 – 3000 บาท
6
3,001 บาทขึ้นไป
1
4. คEาใชGจEายดGานเสื้อผGา
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
6
ต่ํากวEา 500 บาท
17
501 – 1,000 บาท
17
1,001 – 1,500 บาท
4
5. คEาใชGจEายดGานรักษาพยาบาล
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
18
ต่ํากวEา 500 บาท
22
501 – 1,000 บาท
4
6. คEาใชGจEายดGานน้ํามันรถ
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
10
101-300 บาท
10
301 – 600 บาท
11
601 บาทขึ้นไป
13
7. คEาใชGจEายดGานคEาน้ํา
ต่ํากวEา 100 บาท
14
101-300 บาท
30
8. คEาใชGจEายดGานคEาไฟฟVา
ต่ํากวEา 500 บาท
21
501 – 1,000 บาท
23
9. คEาใชGจEายดGานคEาโทรศัพท
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
2
ต่ํากวEา 500 บาท
34
501 – 1,000 บาท
8
10. คEาใชGจEายดGานการศึกษาบุตร
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
23
ต่ํากวEา 3000 บาท
11
3,001 – 6,000 บาท
7
6,001 – 9,000 บาท
2
9,001 บาทขึ้นไป
1
11. คEาใชGจEายสEวนตัวอื่นๆ
ไมEมีคEาใชGจEายดGานนี้
30
ต่ํากวEา 3,000 บาท
14

รJอยละ
18.2
81.8
97.7
2.3
6.8
77.3
13.6
2.3
13.6
38.6
38.6
9.1
40.9
50
9.1
22.7
22.7
25
29.5
31.8
68.2
47.7
52.3
4.5
77.3
18.2
52.3
25
15.9
4.5
2.3
68.2
31.8

ผลการศึกษาคEาใชGจEาย ประกอบดGวย คEาใชGจEายดGานตEางๆ ไดGแกE คEาอาหาร คEาที่อยูEอาศัย คEาอุปกรณ
ตะเกียง คEาเสื้อผGา คEารักษาพยาบาล คEาน้ํามันรถ คEาน้ํา คEาไฟฟVา คEาโทรศัพท คEาการศึกษาบุตร คEาใชGจEาย
สEวนตัวอื่นๆเชEน การกุศล งานทําบุญตEางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ขGางตGน
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สวนที่ 4 การวิเคราะหดJานการออม
ในสEวนที่ 4 จะแสดงผลการศึกษาการเงินสEวนบุคคล ดGานการออม ผูGตอบแบบสอบถามเปQนผูGมีเงิน
ออมจํานวน 36 คน คิดเปQนรGอยละ 81.8 และ ไมEมีการออม จํานวน 8 คน คิดเปQนรGอยละ 18.2 ของผูGตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้นตารางที่ 4 จึงมีจํานวนผูGตอบแบบสอบถาม 36 คน (N=36) ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4: ควมถี่และรJอยละของการออมของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว (N=36)
การเงินสวนบุคคล ดJานการออม
จํานวน
ประเภทของการออม* ฝากธนาคารพาณิชย
6
ฝากสหกรณออมทรัพย
1
ฝากออมทรัพยกลุEม
36
ทําประกันชีวิต (สะสมเบี้ยประกัน)
4
ซื้อสลากออมสิน
1
หยอดออมสิน
3
การออมเฉลีย่ ตEอเดือน นGอยกวEา 1,000 บาท
23
1,001 – 3,000 บาท
6
3,001 – 6,000 บาท
7
* หมายเหตุ: ตอบไดGมากวEา 1 คําตอบเมื่อคํานวณคEารGอยละจึงคิดจากจํานวน N= 36

รJอยละ
16.7
2.8
100
11.1
2.8
8.3
63.9
16.6
19.5

ผลการศึ ก ษาพบวE า จากจํ า นวนผูG ต อบแบบสอบถาม ผูG อ อมเงิ น ทุ ก คนมี รู ป แบบการออมเงิ น แบบ
เดียวกันคือการฝากออมทรัพยกลุEม ทางเลือกการออมลําดับรองลงมาคือการฝากเงินไวGกับธนาพาณิชย และ
การประกันชีวิต (สะสมเบี้ยประกัน) ทั้งนี้ สEวนใหญEออมเงินนGอยกวEา 1,000 บาทตEอเดือน
สวนที่ 5 การวิเคราะหดJานการลงทุน
ในสEวนที่ 5 แสดงผลการศึกษาการเงินสEวนบุคคล ดGานการลงทุน ผูGตอบแบบสอบถามเปQนผูGลงทุน
จํ า นวน 8 คน คิ ด เปQ น รG อ ยละ 18.2 ของผูG ต อบแบบสอบถาม ดั ง นั้ น ตารางที่ 5 จึ ง มี จํ า นวนผูG ต อบ
แบบสอบถามในสEวนนี้ 8 คน (N = 8) ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้
ตารางที่ 5: ควมถี่และรJอยละของการลงทุนของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว (N=8)
การเงินสวนบุคคล ดJานการลงทุน
จํานวน
ประเภทของการลงทุน
ลงทุนทางตรง เชEน การลงทุนในธุรกิจ เปQนตGน
8
ลงทางทางอGอม การลงทุนทางการเงิน ( เชEน ซื้อหุGน
0
สามัญ หุGนกูG ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร เปQนตGน)
การลงทุนเฉลีย่ ตEอเดือน
1,001 – 3,000 บาท
3
3,001 – 6,000 บาท
4
6,001 – 9000 บาท
1

รJอยละ
100
0
37.5
50
12.5

ผลการศึ ก ษาพบวE า รG อยละ 18.2 มี ก ารลงทุ น ซึ่ งรG อยละ 100 มี รู ป แบบการลงทุ น ธุ ร กิ จ สE ว นตั ว
ทั้งหมด และสEวนใหญE จํานวนเงินการลงทุนเปQนจํานวนเงิน 3,001 - 6,000 บาท
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สวนที่ 6 หนี้สิน
ในสEว นที่ 6 แสดงผลการศึกษาการเงิ นสE ว นบุ คคล ดG านหนี้ สิน ผูGต อบแบบสอบถามเปQน ผูGมีหนี้ สิ น
จํ า นวน 32 คน คิ ด เปQ น รG อ ยละ 72.7 ของผูG ต อบแบบสอบถาม ดั ง นั้ น ตารางที่ 6 จึ ง มี จํ า นวนผูG ต อบ
แบบสอบถามในสEวนนี้ 32 คน (N = 32) ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้
ตารางที่ 6: ควมถี่และรJอยละของหนี้สิน ของผูJประกอบอาชีพไกดนําทางในถ้ําเชียงดาว (N=32)
การเงินสวนบุคคล ดJานหนีส้ ิน
จํานวน
ประเภทหนี้สิน
หนี้สินในระบบ
18
หนี้สินนอกระบบ
21
หนี้สินเฉลี่ยตEอเดือน
3,001 – 6,000 บาท
6
6,001 – 9,000 บาท
10
9,001 บาทขึ้นไป
16

รJอยละ
56.3
65.6
18.8
31.2
50

ผลการศึกษาพบวEาผูGตอบแบบสอบถามสEวนใหญEมีหนี้สินนอกระบบจํานวน 21 คน คิดเปQนรGอยละ
65.6 โดยมีจํานวนหนี้สินสEวนใหญE จํานวนเงิน 9,000 บาทขึ้นไป
สวนที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
การทดสอบความเปQนอิสระกันของตัวแปร 2 ตัวแปร กลEาวคือกลุEมผูGตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมEเกิน
50 ปq และผูGที่มีอายุมากกวE 50 ปq โดยมีผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 7: ตารางสรุปผลการทดสอบความไมเป]นอิสระระหวางอายุ และ รายไดJ คาใชJจาย การออม การลงทุน และหนีส้ ิน
ของไกดนําทางถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยใชJสถิติ Chi-square
รายการ
Sig
Chi - square ยอมรับ/ ความหมาย
ปฏิเสธ H0
อายุและรายไดGหลักตEอเดือน
0.032**
13.810
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและรายไดGเสริมตEอเดือน
0.034**
13.668
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานอาหาร
0.019**
5.5
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานที่อยูEอาศัย
0.312
1.023
ยอมรับ
เปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานอุปกรณตะเกียง
0.052***
7.725
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานเสื้อผGา
0.059***
7.431
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานรักษาพยาบาล
0.004*
11.192
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานน้ํามันรถ
0.002*
15.049
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานคEาน้ํา
0.010**
6.705
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานคEาไฟฟVา
0.365
0.820
ยอมรับ
เปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานโทรศัพท
0.031**
6.971
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายดGานการศึกษาบุตร
0.003*
16.079
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
อายุและคEาใชGจEายสEวนตัวอื่นๆ
0.517
0.419
ยอมรับ
เปQนอิสระ
อายุและการออม
0.651
0.000
ยอมรับ
เปQนอิสระ
อายุและการลงทุน
0.651
0.000
ยอมรับ
เปQนอิสรสะ
อายุและหนีส้ ิน
0.007*
7.333
ปฏิเสธ
ไมEเปQนอิสระ
หมายเหตุ: * คEา sig ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ** คEา sig ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ***คEา sig ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10
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ผลการทดสอบสมมติฐานดGานรายไดG พบวEา อายุและรายไดGหลักของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ ไมEเปQน
อิสระกัน หมายความวEา อายุและรายไดGมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และยังพบวEา อายุและ
รายไดGเสริมตEอเดือนของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ ไมEเปQนอิสระกัน หมายความวEา อายุและรายไดGเสริมตEอเดือน
มีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานดGานคEาใชGจEาย พบวEา อายุและคEาใชGจEายดGานรักษาพยาบาล ดGานน้ํามันรถ
ดGานการศึกษาบุตร ไมEเปQนอิสระตEอกัน หมายความวEา อายุและคEาใชGจEายดGานการรักษาพยาบาล ดGานน้ํามันรถ
ดGานการศึกษาบุต ร มีความสั มพัน ธกั น ที่ ระดั บนัย สํา คัญที่ 0.01 เมื่อพิจ ารณาดGา นอายุและคE าใชG จEายดGา น
อาหาร น้ํ า โทรศั พทของผูG ที่ทํา อาชี พไกดนํา ทางฯ ไมEเปQน อิสระกัน หมายความวEา อายุ และคEาใชEจEา ยดGา น
อาหารมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และยังพบวEา อายุและคEาใชGจEายดGานอุปกรณตะเกียง และ
เสื้อผGา ของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ ไมEเปQนอิสระกัน หมายความวEา อายุและคEาใชEจEายดGานอุปกรณตะเกียง
ดGานเสื้อผGา มีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10
ผลการทดสอบสมมติฐานดGานการออม พบวEา อายุและการออมของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ เปQน
อิสระกันหมายความวEา อายุและการออม ไมEมีความสัมพันธกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานดGานการลงทุน พบวEา อายุและลงทุน ของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ เปQน
อิสระกัน หมายความวEา อายุและการลงทุน ไมEมีความสัมพันธกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานดGานหนี้สิน พบวEา อายุและหนี้สิน ของผูGที่ทําอาชีพไกดนําทางฯ ไมEเปQนอิสระ
กัน หมายความวEา อายุและหนี้สินมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย: การอภิปรายผลแยกเปQนขGอยEอย ดังนี้
1. การศึกษาดGานรายไดG พบวEา นอกจากรายไดGหลัก จํานวน 2,001 – 3,000 บาทแลGว ไกดนําทางฯ
ยังมีรายไดGเสริมที่ไดGมาจากการสานตระกรGาใสEผัก จํานวนเงิน 2,001 – 3,000 บาทตEอเดือน ซึ่งไมEสอดคลGอง
กับผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพันธุ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปlจจัยที่มีอิทธิพลตEอการวางแผนทางการเงิน
สEว นบุ คคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ที่ พบวE า รายไดG เ ฉลี่ ย ตE อเดื อนของประชาชนในกรุ งเทพฯ มี
คEาเฉลี่ยระหวEาง 10,001-15,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดGของไกดนําทางฯ ที่อยูEชนบท จึงสามารถ
เขGาใจไดGวEาเปQนเหตุใหGผลการวิจัยไมEสอดคลGองกันในดGานจํานวนของรายไดG
2. การศึกษาคEาใชGจEายของไกดนําทางถ้ําเชียงดาวผลการศึกษาพบวEาคEาใชGจEายดGานอาหาร คEาใชGจEาย
ดGานคEาน้ํ ามันรถ คEาใชGจEา ยดGานรักษาพยาบาลสอดคลGองกับผลการศึกษาของผกากรอง จันทเวชและคณะ
(2558) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารการเงินสEวนบุคคลดGานรายไดG คEาใชGจEาย การออม และการลงทุนของประชาชน
ในเขตตําบาลหนองป}าครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมE และพบวEาสEวนใหญEไกดนําทางฯ ไมEมีคEาใชGจEายในดGาน
ที่อยูEอาศัย ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของ ผกากรอง จันทเวช และคณะ (2558) เชEนกัน แตEไมEสอดคลGองกัน
เรื่องคEาใชGจEายดGานโทรศัพท ที่ผกากรอง จันทเวช และคณะพบวEามีคEาโทรศัพทจํานวน 500 - 1,000 บาท ซึ่ง
มากกวEาคEาโทรศัพทของไกดนําทางถ้ําเชียงดาว
3. การศึกษาการออมของไกดนําทางถ้ําเชียงดาว พบวEา สEวนใหญEมีการออม มีรูปแบบการออมโดย
ฝากออมทรัพยกลุEม (ออมทรัพยกลุEมตะเกียง) สอดคลGองกับผลการศึกษาของ ผกากรอง จันทเวช และคณะ
(2558) ที่พบวEาผูGมีเงินไดGสEวนใหญEจะออมเงิน แตEตEางกันในรูปแบบการออม กลEาวคือ ประชาชนในตําบลหนอง
ป}าครั่งนิยมออมเงินโดยฝากเงินออมไวGกับธนาคารพาณิชย
4. การศึกษาการลงทุนของไกดนําทางถ้ําเชียงดาว สEวนใหญEลงทุนในธุรกิจ (เป~ดรGานถEายรูปภายในถ้ํา
เชียงดาว) สอดคลGองกับผลการศึกษา ม.ล.รัตติญา สุขสวัสดิ์ (2545) ที่ศึกษารายไดG คEาใชGจEาย การออมของผูGมี
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เงินไดGในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมE พบวEา การเลือกลงทุนในจังหวัดเชียงใหมE ไดGเลือกลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวขGองกับการทEองเที่ยวมากที่สุด
5. การศึกษาหนี้สินของไกดนําทางถ้ําเชียงดาว พบวEา สEวนใหญEมีหนีสิน หนี้สินนอกระบบ โดยการ
กูGยืมจากกลุEมออมทรัพย สอดคลGองกับผลการศึกษาของ ณิชาภา กุณวงค (2556) ที่ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
การวางแผนการเงินสEวนบุคคลของประชาชน ตําบลบGานดง อําเภอแมEเมาะ จังหวัดลําปาง พบวEา ผูGมีเงินไดG
สEวนใหญE มีหนี้สินจากการกูGยืมจากกลุEมออมทรัพย
ขJอเสนอแนะ
ขJอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชJงาน
1. จากผลการศึกษาที่พบวEา คEาใชGจEายสEวนใหญEมีความสัมพันธกับอายุ ดังนั้น หากผูGประกอบการใด
ตGองการขายสินคGาและบริการแกEไกดนําทางถ้ําเชียงดาว ควรพิจารณาอายุของประชากรในเขตนี้ เพื่อเปQน
ขGอมูลเบื้องตGนสําหรับการพิจารณาขายสินคGาและบริการใหGกลุEมเปVาหมายนี้
2. จากผลการศึกษาพบวEา ไกดนําทางฯ ขาดการตEอยอดดGานการจัดการการเงินสEวนบุคคล กลEาวคือ
พบการลงทุนนGอยมาก ดังนั้น ควรสEงเสริมใหGเกิดการลงทุน โดยมีผูGเชี่ยวชาญการลงทุนหรือผูGที่มีความรูGดGาน
การลงทุนใหGความรูGถึงประโยชนในการลงทุน ซึ่งนับเปQนการตEอยอดเงินที่มีอยูEใหGแกEไกดนําทางฯ
3. จากผลการศึกษาที่พบวEา อายุและหนี้สินมีความไมEเปQนอิสระกัน ดังนั้นหากผูGที่ปลEอยสินเชื่อตGองการ
ปลEอยสินเชื่อใหGแกEไกดนําทางถ้ําเชียงดาวควรพิจารณาอายุของประชากรในเขตนี้ดGวย
ขJอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดGทําการศึกษาเฉพาะไกดนําทางถ้ําเชียงดาวเทEานั้น การศึกษาครั้งตEอไปควร
ศึกษาการเงินสEวนบุคคลในหมูEบGานรอบขGาง เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษานี้ หนEวยงานของภาครัฐจะไดGนํา
ขGอมูลที่ไดGมาชEวยเหลือแนะนําการจัดการการเงินสEวนบุคคลใหGกับประชนชนในเขตนี้ตEอไป
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