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การศึกษาการวางแผนการใช้จ่ายของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 
Money Spending Plaw of Grade 6 Students, Tak Pittayakom School 

 
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว1, ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์2 และชาคริส สินพรมมา3 

 
1อาจารย์ประจ าสาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

2เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะบรหิารธรุกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
3นักศึกษาสาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียนโรงเรียนตาก
พิทยาคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายและ 2) ศึกษาการวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
ตากพิทยาคม จ านวน 440 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่ มตัวอย่าง 210 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 สรุปผลการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  

1. พฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ คุณภาพของสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 การเลือกซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.65 การเรียนพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 3.57 เพ่ือนและสังคม มี
ค่าเฉลี่ย 3.45 และอันดับสุดท้ายด้านแฟชั่นมีผลต่อการใช้จ่ายน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.32 

2. ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน ร้อยละ 66.19 ไม่มีการวางแผน ร้อยละ 33.81 โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายแบ่งเป็น
ค่าอาหาร เงินออม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่ ากว่า 50 บาทต่อวัน  
ค าส าคัญ: การวางแผนการใช้จ่าย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
Abstract 
 This research's objective is for 1 )  Study the spending behaviour of 
TakPittayakhom students in the level of Matthayom 6 by studying spending behaviour 
and, 2 )  Study the spending plan of the student that was the high school students at 
Matthayom 6  of TakPittayakhom School, 440  students, random by using the formula 
of Taro Yamane, there were sample group of 210  students, were analyzed by using 
frequency, percentage and mean. 

The results of the research as the objectives of the research was, 
1. Behavior that affects the cost of the questionnaire respondents, the most 

answer was Technology averaged 3.83, followed by the quality of the product with an 
average 3.78, the need to spend an average of 3.72, shopping averaged 3.65, specialty 
classes with an average of 3 . 5 7 , friends and society averaged 3 . 4 5 , and finally, the 
fashion affected the least cost with an average of 3.32. 
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2. Planning to spend the money, found that most respondents are planning 
to spend money with planning 66.19 percent, without planning 33.81 percent, planning 
expenditure by the cost of food, savings, and other expenses at minimum 50 baht per 
day. 
Keywords: spending plan, students in Matthayom 6 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เงินเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในสังคมไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบใด ย่อมต้องอาศัยเงินเป็นประการส าคัญ เพราะเงินช่วยอ านวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยน โดยเมื่อผู้บริโภคได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในรูปของ 
ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย และก าไร เป็นเงินตรา ก็จะน าไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการตอบสนอง
ความต้องการ ท าให้ผู้บริโภคมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น การบริการด้านอุปโภค บริโภค 
กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจส่วนรวมดีข้ึน 
 ช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต้องเจอปัญหาเชิงลบหลายด้าน ที่ปัจจัยที่
เกิดข้ึนภายในประเทศและปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ปัญหา 
3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาราคาน้ ามันแพงขึ้น สิ้นค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกเป็นต้น ปัจจัยที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และปัจจุบันการด ารงชีวิตของมนุษย์แตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก จึงอยากทราบว่าปัจจัยที่เกิดขึ้น
นั้นจะมีผลกระทบต่อการใช่จ่ายเงินของนักเรียนในด้านใดบ้าง จากผลการส ารวจการศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 210 ตัวอย่าง 
พบว่ามีนักเรียนนักศึกษาถึงร้อยละ 76.4 นิยมซื้อสิ้นค้าต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า
เครื่องส าอาง น้ าหอม และก็กระเป๋า มีเพียงร้อยละ 23.6 ที่ไม่นิยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่การ
ชอบใช้สินค้าประเภทที่ฟุ่มเฟือย(เกินความจ าเป็น)เท่านั้น วัยรุ่นปัจจุบันยังมีค่านิยมในการเลือกใช้
สินคา้จากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนที่แพง เช่น ต่างประเทศอีกด้วย (ณัฐพร ตรรก์ชูวงศ์, 2555) 
 ความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน  คิดเห็นตรงกันส่วนใหญ่คือเงิน เงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของทุกเพศทุกวัยตั้งแต่คลอดก็ยังต้องใช้เงิน เงินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดใช้แล้วหมดไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีจ ากัด มนุษย์โดยทั่วไปมีความ
ต้องการหรือความอยากได้ตลอดเวลาโดยไม่มีขอบเขต  เช่น เมื่อมีปัจจัยสี่  คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร  
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยเพียงพอแล้วก็อยากได้สิ่งที่อ านวยความสะดวกสบาย สิ่งที่ท าให้ความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจ  สิ่งที่จะท าให้เชิดหน้าชูตาและยกระดับฐานะของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทรัพยากรทุกชนิดจึง
น าไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง จึงเป็นทางเลือกของมนุษย์ มนุษย์จึ งต้องจัดสินใจเลือกใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยทั่วไปมนุษย์จะถือเงินเพ่ือการบริโภค การลงทุนเพ่ือเก็งก าไร และเก็บไว้ใช้เพ่ือ
ฉุกเฉิน เงินถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต ส่วนใหญ่จะถือเงินไว้เพ่ือการบริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการด ารงชีวิตของทุกคน  เพ่ือให้อยู่รอด ถ้ามนุษย์ไม่มีการวางแผนการใช้เงินที่ดีนั้นอาจ
ส่งผลกระทบถึงการด ารงชีวิต 
 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช่จ่ายเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะเกิดปัญหาระยะยาว คือ เมื่อนักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระดับขั้นอุดมศึกษาหรือท างานแล้ว หากยังไม่รู้จักการวางแผนใช้ เงินและล าดับ
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ความส าคัญของการใช่จ่ายเงินให้ดี อาจจะท าให้การด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในอนาคต จากการ
ส ารวจเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ยังพบว่าในรอบ 2 เดือน กับ 18 
วัน นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายที่ เป็นที่นิยมได้แก่ การไปช็อปปิ้ งตาม
ห้างสรรพสินค้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ไปชม
การแสดงดนตรี/คอนเสิร์ต ไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน (วิลาสินี ชัยธิ, 2556) 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช่เงินของนักเรียน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีการ
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของนักเรียนในอนาคตข้างหน้าที่จะเข้าสู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา
หรือท างาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 
2. ศึกษาการวางแผนการใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านาน 210 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถามปลายเปิดซึ่ง  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ลักษณะทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ประกอบด้วย 
เพศ แหล่งที่มาของรายได้แต่ละสัปดาห์  

2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการใช้พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร แลค่าใช้จ่าย
ด้านบันเทิงและพักผ่อนและการวางแผนการใช้จ่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยา
คม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมด 210 คน ที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม มาวิเคราะห์ ดังนี้   

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ    
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยา

คม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ  
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการวางแผนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาก

พิทยาคม โดยใช้ร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียน  
1) ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยา

คม โดยประมาณต่อวันส่วนใหญ่อยู่ท่ี 50 - 60 บาท มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 40. 
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2) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ถ่ายเอกสาร,เรียนพิเศษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 100 บาท มีจ านวน 156 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.28  

3) ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะโดยประมาณ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 100 บาท มีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.23  

4) ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารโดยประมาณต่อสัปดาห์ (ค่าโทรศัพท์)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 500 บาท มี
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62  

5) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกาย (ไม่รวมเครื่องแบบนักเรียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 500 บาท มีจ านวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.33  

6) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่าพยาบาล, ค่าออกก าลังกาย) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 100 บาท มีจ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.67  

7) ค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงและพักผ่อน (ค่าท่องเที่ยว ,เกมส์ออนไลน์,ด้านอบายมุข)  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 500 
บาท มีจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 90.95   

8) ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย (กรณีอยู่หอพัก)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ตากพิทยาคม ต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 1,500 คน จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.19  

ส่วนพฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี  
มีค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คุณภาพของสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก 
อันดับ 3 ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ ในระดับมาก อันดับ 4 ช้อปปิ้ ง  
มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก อันดับ 5 เรียนพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก อันดับ 6 เพ่ือน
มีผลต่อการใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมาก และด้านแฟชั่นมีผลต่อการใช้จ่ายน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.32 อยู่ในระดับมาก 

พฤติกรรมการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของนักเรียน  
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม ส่วนใหญ่มีการวางแผนในการใช้

จ่ายเงิน ร้อยละ 66.19 จ านวน 139 คน และไม่มีการวางแผน ร้อยละ 33.81 จ านวน 71 คน ของ
กลุ่มตัวอย่าง 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากพิทยาคม มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน โดย
แบ่งเป็น ค่าอาหาร ต่ ากว่า 50 บาท ร้อยละ 80.48 จ านวน 169 คน และมากกว่า 50 บาท ร้อยละ 
19.52 จ านวน 41 คน เงินออม ต่ ากว่า 50 บาท ร้อยละ 93.81 จ านวน 197 คน และมากกว่า 50 คน 
ร้อยละ 6.19 จ านวน 13 คน และใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่ ากว่า 50 บาท ร้อยละ 88.10 จ านวน 185 คน และ
มากกว่า 50 บาท ร้อยละ 11.90 จ านวน 25 คน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้ที่สนใจสามารถน าเอาข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายแต่ละสัปดาห์เป็นแนวทาง  
ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมในการออมของนักเรียน เพ่ือให้การศึกษามีความ
เกี่ยวข้องต่อการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน 

2. ผู้ที่สนใจสามารถน าเอาข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายแต่ละสัปดาห์เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เจริญ จันทวงศ์. (2540). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

2538. สืบค้น กันยายน 14, 2558, จาก rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/96207 
ดวงใจ ทาคา. (2544). การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของ

ครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ณัฐพร ตรรก์ชูวงศ์. (2555). พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาสาย
สังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ ) .  สืบค้น กันยายน 14,  2558, จาก 
library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2555/Exer2555_no72 

ธวัช ธิวงศ์ค า. (2558, สิงหาคม 28). ผู้อ านวยการโรงเรียนตากพิทยาคม. สัมภาษณ์. 
ภัทรพร กิจชัยนุกูล. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. 

สืบค้น กันยายน 13, 2558, จาก libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b180714.pdf 
รัฐวัชร์  พัฒนจิระรุจน์ .  (2557). ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค  (The Theory of Consumer 

Behavior). สืบค้น  กันยายน 13,  2558, จาก  poundtv5.blogspot.com/2014/10/ 
theory-of-consumer-behavior.html 

วิลาสินี  ชัยธิ .  (2556) .  การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้น กันยายน 14, 2558, จาก library.cmu.ac.th/faculty/ 
econ/Exer751409/2556/Exer2556_no172 

 
  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	สารบัญ2
	ต้นฉบับ v2- part1
	ต้นฉบับ v2- part2
	ต้นฉบับ v2- part3
	ต้นฉบับ-v2-part4-2



