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บทคัดย่อ 

 

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 
ในจังหวัดระนอง 400 รายซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบช้ันภูมิ ได้รับค่าความน่าเช่ือถือได้เท่ากับ 0.968          
โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและระดับการให้ความส าคัญ
ของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มค าถาม         
ในการได้มาซึ่งตัวแปรอิสระอย่างถูกต้องแม่นย ารวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่าง      
ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามซึ่งผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรในจังหวัดระนองให้ความส าคัญต่อทุกปัจจัย            
ของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนทางการเงินที่ดี                
ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ไม่ก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็นซึ่งจะน าไปสู่       
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งผลการวิจัยยังค้นพบว่าพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย         
การวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมการก่อหนี้มีอิทธิพลโดยตรง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการจัดการ
การเงินส่วนบคุคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้
ถึงร้อยละ 81.50 
 
ค าส าคัญ : การจัดการการเงินส่วนบุคคล, เกษตรกร, ประสิทธิผล, จังหวัดระนอง 

 

Abstract 
 

            The primary objective of this study was to investigate factors impacting the effectiveness      
of farmer’s personal financial management under the sufficiency economy philosophy in Ranong 
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province. Questionnaires were the instrument, as the value of reliability was received about 0.968, 
used for collecting data from 400 farmers in Ranong province as chosen through using stratified 
sampling. The results were systemically summarized through using descriptive statistics                     
for expounding individual status as well as important factors of personal financial management 
behavior including factor analysis was also employed to intercept and classify those questions        
for obtaining the accurate independent variables while multiple regression analysis and Pearson 
correlation coefficient were also used for examining research hypothesis in terms of the influences 
and relationships between those independent variables affecting dependent variables. The results 
discovered that all factors of personal financial management behavior were given the much 
important level through the farmer opinions in Ranong province especially the well financial planning 
under the sufficiency economy philosophy must not generate debts that were unnecessary,          
this situation has always left to the well life quality. Furthermore, another result revealed personal 
financial management behaviors have been consisted of the financial planning and debt regeneration 
behaviors have exactly had the direct influence and positive relationship to the effectiveness          
of farmer’s personal financial management under the sufficiency economy philosophy in Ranong 
province while those independent variables aforementioned have totally influenced to 
approximately predict about 81.50%. 
 
Keywords : Personal Financial Management, Farmer, Effectiveness, Ranong Province 
 

ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเกษตรกรไทยได้ประสบกับปัญหาผลผลิตตกต่ าไม่ว่าจะเป็นยาง ปาล์ม หรือแม้กระทั่งผลิตผลชนิดอื่น 

แม้ว่าทางหน่วยงานรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะลงมาช่วยเหลือก็ตาม (กวิน มุสิกา , สุชนนี เมธิโยธิน, และบรรพต  
วิรุณราช, 2562) ทั้งการช่วยเหลือส่วนท่ีเป็นตัวเงินและการช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตแต่ก็ไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้ 
จึงท าให้เกษตรกรไทยประสบปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมาก (สุพิชชา โชติกาจร และฐากูร       
อนุสรณ์พาณิชกุล, 2562) อีกทั้งเกษตรกรไทยยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงินของครัวเรือนท าให้ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าในแต่ละวันมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดรวมทั้ งไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีส่งผลให้
เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตไร้ซึ่งคุณภาพตามที่ควรเกษตรกรควรเริ่มจากการเอาใจใส่กับการจัดการการเงินของตนเอง
เพื่อรับรู้ถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน
ให้มากที่สุด (อมรพันธุ์ เปล่งงูเหลือม , 2559) ตามที่หลักการดังกล่าวประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล      
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวผ่านการใช้ความรู้และความมีคุณธรรมประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งในงานส่วนบุคคลและครัวเรือน (สมนึก ชูปานกลีบ, 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์เข้ากับการด าเนิน
ชีวิตและจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรโดยใช้การจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างเหมาะสมขณะที่การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเกษตรกรรวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ไป    
ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการการเงินโดยสร้างวินัยการออมซึ่งน าไปสู่การมีเงิน      
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ไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นหรือฉุกเฉินแต่ทว่าเกษตรกรผู้ที่ท าบัญชีครัวเรือนไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและในขณะเดียวกันเกษตรกร        
มีพฤติกรรมทางการเงินในการด ารงชีวิตที่ไม่มีความเข้าใจในคุณค่าของเงินที่ใช้หรืออาจ เรียกได้ ว่าเกษตรกร                
ไม่มีความเข้าใจในอ านาจของเงินที่ตนเองครอบครองอยู่ซึ่งอาจใช้จ่ายในทางไม่เหมาะสมได้เช่นกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เกษตรกรมีนิสัยการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือขาดซึ่งนิสัยการประหยัดมัธยัสถ์ (วิกมล ด าด้วงโรม , 2562) ซึ่งส่งผลโดยตรง
ถึงความสามารถในการเก็บออมและการจัดการหนี้สินของเกษตรกรในปัจจุบันเช่นกัน ดังนั้นการจัดการการเงินส่วนบุคคล
จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนที่แยบยลซึ่งจะน าไปสู่       
ความผาสุกและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง (Greg McKeown, 2018; Sabri and Zakaria, 
2015) ดังนั้นเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและค้นหาปัจจัยที่ใช้ในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน         
ของเกษตรกรในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การวิจัยนี้      
จึงจ าเป็นต้องศึกษาประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่จะเป็น
ประเด็นด้านสภาพส่วนบุคคลด้านพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล และความสอดคล้องกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์เข้ากับการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับ            
จะน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน          
ก็ตาม ในการส่งเสริมการจัดการการเงินส่วนบุคคลแก่เกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
ในจังหวัดระนองตามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เช่นกัน 

จังหวัดระนองมีผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญคือมังคุดและทุเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาราคา
ตกต่ า ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินอีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงไม่มีความสามารถในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ขณะที่เกษตรกรวัยกลางคนไม่เอาใจใส่ในการจัดการการเงินของครัวเรือนท าให้มีเงินส ารองไม่พอใช้จ่าย          
ในยามที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้ อันเป็นผลพวงจากการขาดการจัดการทางการเงิน ที่ดีรวมถึง
การขาดภูมิคุ้มกันตนเองอย่างเหมาะสม (มาริสา ต่อทีฆะ , 2559) ประกอบกับสถิติการเป็นหนี้ของเกษตรกร              
ในจังหวัดระนองที่สูงถึง 256,318.00 บาทต่อครัวเรือนและสัดส่วนของครัวเรือนที่ เป็นหนี้ถึงร้อยละ 58.60              
นั้นหมายความว่าเกษตรกรจ านวนครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ขณะที่การออมเงินของเกษตรกรในจังหวัดระนองมีมากถึงร้อยละ 
86.40 ของจ านวนเกษตรกรทั้งจังหวัดแต่ทว่าจ านวนเงินออมที่แสดงในบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกรแต่ละราย      
มีไม่ถึง 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นสถานการณ์วิกฤตตามที่จ าเป็นต้องค้นหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของวิกฤตการออม         
ของเกษตรกรเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงยังไม่ถูกประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดระนองจึงน ามาสู่ปัญหาทางการเงิน         
ที่ยากจะจัดการตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและส่งผลกระทบไปสู่วิถีของคุณภาพชีวิต        
ของเกษตรกรในที่สุดโดยเฉพาะคุณภาพทางการเงินที่ไร้ซึ่งประสิทธิผลอย่างสิ้นเชิง การวิจัยนี้จึงมีความจ าเป็น            
และมีความส าคัญอย่างมากเพื่อที่จะค้นหาปัจจัยในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกร       
ในจังหวัดระนองมีการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล          
และยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 
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2. เพื่อศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร        
ในจังหวัดระนอง 

3.  เพื่ อศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยประสิทธิผลของการจัดการการเ งินส่วนบุคคล                    
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 

4. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและประสิทธิผล            
ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 

สมมติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้  

พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร        
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพส่วนบุคคลของเกษตรกร พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล

และประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง             
โดยมีประชากรของการวิจัย คือ เกษตรกรในจังหวัดระนอง ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 22 ,379 ราย ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง            
ของการวิจัยครั้งนี้มี 400 ราย มาจาก 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระนอง อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอละอุ่น อ าเภอสุขส าราญ 
และอ าเภอกระบุรี ส่วนระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในจังหวัดระนองในช่วงเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2563 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถสกัดปัจจัยตัวแปรในการวิจัย
ครั้งนีซ้ึ่งประกอบด้วยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ การวางแผน      
ทางการเงินและพฤติกรรมการก่อหนี้ ส าหรับตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง 
                         ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องของผู้วิจัยไม่ว่าจะมาจากต ารา หนังสือ เอกสาร วารสาร              

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดระนอง พฤติกรรม              
ในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดระนอง เพื่อให้ได้มาแนวทางในการก าหนดขอบเขตของค าถามอย่างชัดเจนในแต่ละตัวแปร                     
เพื่อสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ หลังจากได้แบบสอบถาม       
ฉบับร่างจะน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อค าถาม 
จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะที่ได้รับกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามฉบับร่าง        
ซึ่งเรียกว่าเครื่องมือในการวิจัยไปขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยจ านวน 3 ท่าน 

พฤติกรรม 
ในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 

1.การวางแผนทางการเงิน 
2.พฤติกรรมการก่อหนี ้

ประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคล
ของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดระนอง 
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ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัดความเที่ยงตรงของเนื้อหาและส านวนภาษาที่ใช้           
หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ เ ช่ียวชาญแล้ว จึงน าเครื่องมือไปทดลองใช้ ( Try Out)                
กับเกษตรกรในจังหวัดระนองจ านวนมากกว่า 30 รายหรือมากกว่า 10 % ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ ทั้งด้านความถูกต้อง (Validity) และด้านความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์         
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Cocfficient Alpha) เพื่อแสดงถึงการมีความน่าเช่ือถือได้ของเครื่ องมือที่จะใช้           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้วิจัย         
สามารถรวบรวมข้อมูล ได้ เ ร็ วยิ่ งขึ้น  ผู้ วิ จั ยจึ งพัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบ อิ เล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่ ง                           
โดยใช้ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และในขณะเดียวกันผู้วิจัยยังด าเนินการเก็บข้อมูล             
ด้วยตนเองเช่นกัน 

เครื่องมือการวิจัย 
เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaires) ที่มีทั้ งค าถามแบบปลายปิด               

(Close-ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ่ งจะสะท้อนถึงปัจจัยที่มีผล       
ต่อการศึกษาความเป็นไปได้ของประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดระนอง แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการการเงิน         
ส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น        
ในลักษณะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดระนอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในจังหวัดระนอง  เมื่อได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์          
จึงเข้าพบเกษตรกรในจังหวัดระนองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้ วิจัย            
จะด าเนินการอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกรในจังหวัดระนองให้เข้าใจ            
เพื่อง่ายต่อการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันหากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อช้ีแจงให้ผู้ตอบสามารถให้ค าตอบตามรูปแบบ              
ของแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) จากนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวมแบบสอบถามที่ เก็บด้วยตนเอง             
และเก็บจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์เข้าด้วยกันรวมทั้งด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล        
ที่ได้รับในเบื้องต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้ งนี้จะใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ( Descriptive Statistics Analysis)           

และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา         
อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)        
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรม
ทางการเงินส่วนบุคคลโดยการใช้การวิ เคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) อันได้แก่           
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ต่อมาจะท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Factor Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวและจัดกลุ่มข้อค าถามของแต่ละตัวแปรให้ถูกต้อง
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เพื่อที่จะน าข้อค าถามที่ถูกจัดกลุ่มใหม่เรียบร้อยแล้วอธิบายความหมายและความส าคัญของแต่ละประเด็นตัวแปรนั้น    
อย่างถูกต้องสมบูรณ์เช่นกันโดยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยจะตรวจสอบความถูกต้องในการก าหนดความส าคัญ         
หรือน้ าหนักให้กับตัวแปรนั่นเอง จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิผลการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อตัวแปร
ตามนั้นก็คือประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์         
ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยถึงตวัแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร 

สรุปผลการวิจัย 
การทดสอบความน่าเชื่อถือได้จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากเกษตรกรในจังหวัดระนอง จ านวน 400 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 100) พบว่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับค่า Cronbach's Alpha โดยรวมในระดับที่ผู้วิจัย           
สามารถยอมรับได้ (0.968) ขณะเดียวกันการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ผ่านกระบวนการวิจัย             
อย่างเป็นระบบซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลสภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 
    เกษตรกรในจังหวัดระนองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 46 - 50 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ขณะที่สถานภาพทางการเงินของเกษตรกรในจังหวัดระนองส่วนใหญ่มีรายได้ถัวเฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณ 
10,001 - 15,000 บาท โดยเงินออมถัวเฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณของเกษตรกรมีมูลค่าน้อยกว่า 2,000 บาท            
ขณะที่มีถึง 1 ใน 3 ของเกษตรกรที่มีหนี้สินเกินกว่า 50,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายในครัวเรือน  
และการประกอบอาชีพ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสภาพส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองพบว่า รายได้และหนี้สินมีความสัมพันธ์        
และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง 

2.การให้ความส าคัญต่อปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล             
    ผลการวิเคราะห์ประเด็นพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรในจังหวัดระนอง 

ให้ความส าคัญต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการด า เนินชีวิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว                    
ให้เกิดความพอเพียง ซึ่งน าไปสู่การมีพฤติกรรมการรู้จักอดออมเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น อีกทั้งยังมีสติคิดไตร่ตรอง
ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการโดยไม่ก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็น รวมถึงมีการให้ความส าคัญต่ออ านาจเงินเพื่อการใช้จ่าย           
ที่เหมาะสมและจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงิน 

3.การให้ความส าคัญต่อปัจจัยประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดระนอง 

    ผลการวิเคราะห์ประเด็นประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดระนองพบว่าเกษตรกรในจังหวัดระนองยังให้ความส าคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับหนึ่งซึ่งบ่งช้ี
ถึงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีและมีเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตที่สมฐานะ             
ตามที่มีสภาพคล่องที่น้ันเองนั้นหมายความว่าเกษตรกรในจังหวัดระนองให้ความส าคัญในทุกด้านของการจัดการการเงิน        
ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นและการไม่ก่อภาระหนี้ที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งเล็งเห็น               
ถึงความสามารถในการช าระหนี้จากการก่อหนี้ของครัวเรือนและตนเองเช่นกัน 

4.การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและประสิทธิผล            
ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 
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    ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล        
ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ซึ่งตัวแปรของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย การวางแผนทางการเงินและพฤติกรรม
การก่อหนีม้ีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรในจังหวัดระนองโดยสามารถแสดงในรูปของสมการเชิงเส้น คือ Y = 0.356 + 0.658 + 0.272 โดยสมการ
เชิงเส้นนี้สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
ในจังหวัดระนองได้อย่างถูกต้องและแม่นย าถึง 81.50% ส่วนอีก 18.50% อาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบและมีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน ขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน          
ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01  

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้น าประเด็นสภาพส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล             

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ในการทดสอบเพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง              
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับอาจเหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ดังการอภิปรายผลการวิจัยต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดระนอง  
    ตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเกษตรกรในจังหวัดระนองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 46 - 50 ปี 

โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งในปัจจุบันนั้นแรงงานภาคเกษตรเริ่มลดน้อยลง
เนื่องจากแรงงานได้ทยอยออกไปแสวงหางานในอาชีพอื่นประกอบกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในด้านการเกษตรมากขึ้น
ส่งผลให้แรงงานท่ีท าการเกษตรมีสัดส่วนท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานภาพทางการเงินของเกษตรกรในจังหวัดระนอง
ส่วนใหญ่มีรายได้ถัวเฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 - 15,000 บาท แต่มีเงินออมถัวเฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณน้อย
กว่า 2,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวน 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินออมไม่ถึง 2,000 บาท/เดือน ขณะเดียวกัน
เกษตรกรยังมีหนี้สินเป็นจ านวนเกือบถึง 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีหนี้สินเกินกว่า 50,000 บาท แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรยังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สูง อีกท้ังยังไม่ให้ความส าคัญต่อการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตถึงแม้ว่า
หนี้สินที่ก่อขึ้นนั้นกึ่งหนึ่งจะเป็นการก่อหนี้เพื่อมาใช้จ่ายในครัวเรือนและใช้ในการประกอบอาชีพก็ตามตามที่สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ สุริยะ หาญพิชัย, (2563); อุษา อมรรัชยาวิจารณ์, (2560) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร
เกิดจากภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรเองกลับมีรายได้น้อยและไม่แน่นอนเนื่องจาก
การความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร เมื่อค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับย่อมไม่เหลือเงินเพื่อที่จะไว้เก็บออม       
แต่กลับต้องสร้างหนี้สินเพื่อมาใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องของครัวเรือน ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน        
ของสภาพส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
ในจังหวัดระนอง พบว่า รายได้และหนี้สินมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคล          
ของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง กล่าวคือ การที่เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่สอดคล้อง          
กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนั้นแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการการเงินได้ ส่งผลให้          
เมื่อรายรับน้อยกว่ารายจ่าย เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อน ามาบริหาร  สภาพคล่องในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้อง      
กับงานวิจัยของ เพ็ญลักษณ์ เกษฎา ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต์ และอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์, (2563) ซึ่งค้นพบว่า เกษตรกร
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ควรจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้
เกษตรกรรู้ถึงสภาพการเงิน ของตนเองและสามารถบริหารจัดการได้ต่อไป 

2.การให้ความส าคัญต่อปัจจัยพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล             
    ผลการวิเคราะห์ประเด็นพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและประสิทธิผลการจัดการการเงิน

ส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองพบว่า เกษตรกรในจังหวัดระนอง                
ให้ความส าคัญต่อทุกประเด็นของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมน า       
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เกิดความพอเพียง ซึ่งนับเป็นรากฐาน          
ที่จะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของตรัยยาลักษณ์ 
เรืองรายและนัทนิชา หาสุนทรี, (2563); เกศสุดา โภคานิตย์, (2562) ที่ค้นพบว่า การที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันนั้น ส่งผลให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน       
ของความพอดีพอประมาณ ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัว ซึ่งน าไปสู่การมีพฤติกรรมการรู้จักอดออม      
เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น ยามฉุกเฉิน เพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังมีสติ         
คิดไตร่ตรองในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการโดยไม่ก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็น ไม่ใช้จ่ ายไปตามกระแสนิยมและมีการวางแผน       
การใช้จ่ายเงินอย่างมีแบบแผน รวมถึงมีการให้ความส าคัญต่ออ านาจเงินเพื่อการใช้จ่ายที่เหมาะสมเฉพาะที่จ าเป็น         
และจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้เป็นเครือ่งมือใช้ในการบริหารจัดการการเงินท่ีจะท าให้เกษตรกรไดท้ราบถึง
รายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวและน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา  
ของ วาริพิณ มงคลสมัย, (2561) ที่พบว่า หากทุกครัวเรือนมีการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอจะสามารถช่วยให้
เกษตรกรรู้ถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงและหากน ามาใช้ในการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะท าให้เกษตรกร
ตระหนักถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและเพิ่มการออมเงินให้มากขึ้น 

3.การให้ความส าคัญต่อปัจจัยประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดระนอง 

    ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองพบว่าเกษตรกรในจังหวัดระนองให้ความส าคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งบ่งช้ีถึง       
การมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีและมีเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตที่สมฐานะ           
นั่นหมายความว่าเกษตรกรในจังหวัดระนองให้ความส าคัญในทุกด้านของการจัดการการเงินส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น        
การมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็นในอนาคตและการไม่ก่อภาระหนี้ที่ไม่จ าเป็นซึ่งเป็นการยึดหลักความพอประมาณใช้จ่าย
เท่าที่จ าเป็นรวมทั้งเล็งเห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้จากการก่อหนี้ของครัวเรือนและตนเองเช่นกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ญาตินันท์ โคกมาและพิชิต รัชตพิบุลภพ , (2562); รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ , (2561) ที่ค้นพบว่า          
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบรวมกันซึ่งรวมไปถึงการจัดการการเงินท่ีเหมาะสม มีความมั่นคง
ในชีวิตและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 

4.การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและประสิทธิผล             
ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 

    ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล      
ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.01 โดยประเด็นพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินหรือพฤติกรรม        
การก่อหนี ้ต่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง ขณะที่ตัวแปรของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเงินส่วนบุคคลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดระนอง 
นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังพบว่าสภาพส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ประกอบด้วย รายได้และหนี้สิน                  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

ในจังหวัดระนองน าไปสู่การได้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน           
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตและมีคุณภาพทางการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดระนองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะอยู่ 2 ลักษณะประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการที่เกษตรกรในจังหวัดระนองจะมีการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นเกษตรกรจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนการใช้จ่ายซึ่งนับว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการจัดการการเงินส่วนบุคคลซึ่งจะส่งผลไปยังพฤติกรรมการก่อหนี้ที่ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้รับรู้ว่าตนเองมีรายรับ
รายจ่ายเท่าใดก็จะสามารถประมาณการได้ว่าหนี้สินที่ตนก าลังจะก่อนั้นจะส่งผลเสียในอนาคตหรือไม่ และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยต่อไป ที่ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า สมการที่ใช้วัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วน
บุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองได้ร้อยละ 81.50 แสดงว่าอีกร้อยละ 18.50 
เป็นปัจจัยอื่นที่มีนัยส าคัญที่ยังไม่ถูกค้นพบในการวิจัยนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องค้นหาปัจจัยเพิ่มขึ้นเพื่อการด าเนินการ
วิจัยในครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้รับประเด็นปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบกว้างมากยิ่งขึ้นและท าให้สมการที่ใช้ในการพยากรณ์
ประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง           
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้นกว่าผลการวิจัยในครั้งน้ีนั้นเอง 
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