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บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาปจจัยตาง ๆที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการออมของ

พนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) จํากัด โดยเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางตัวแบบสอบถาม

ดวยตัวเอง จํานวน 246 ตัวอยาง และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ สถิติขั้นพื้นฐาน และการทดสอบหาปจจัยที่สงผลตอการพฤติกรรมออมโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบสมการ

ถดถอยเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression) 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ไดพบวา พฤติกรรมการออมของ พนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร 

(ไทย) จํากัด จะมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตัวแปรตนตาง ๆ ไมวาจะเปนปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

เชน เพศ อายุ รายไดตอเดือน และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เชน ความรูความเขาใจดานการเงิน ภาวะทาง

เศรษฐกิจปจจุบัน และนโยบายทางการเงินของรัฐบาลเปนตน ซึ่งผลลัพธของงานวิจัยสะทอนใหเห็นถึง

พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร (ไทย) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อปจจัยภายนอก

หรือภายในตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของกลุมตัวอยางเมื่อเงื่อนไขมี
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การเปลี่ยนแปลง เชนเมื่ออายุมากขึ้นสงผลใหกลุมตัวอยางจะมีแนวโนมออมหรือลงทุนในรูปแบบที่มีความ

เสี่ยงนอย ในขณะที่กลุมตัวอยางที่อายุนอยจะเนนไปที่การลงทุนที่ใหผลลัพธมากที่สุดเปนตน สวนของปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจนั้นจะมีผลมากในการตัดสินใจวากลุมตัวอยางควรจะลงทุนแบบไหน เพราะความรูความ

เขาใจทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล จะสงผลโดยตรงตอผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการ

ออม เชน การลงทุนในทองคําขณะที่ราคาทองมรีาคาถูก ทําใหมีโอกาสเก็งกําไรมหาศาลไดในอนาคต หรือใน

ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีราคาสูง การฝากเงินกับธนาคารก็เปนทางเลือกที่ปลอดภัยและคุมคากวาการ

ลงทุนในตลาดหุน เปนตน  

คําสําคัญ :พฤติกรรมการออม ; การลงทุน ; ผลตอบแทน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the affecting factors of saving behaviors of 

employees in Jardine Schindler (Thai) Ltd. This research is a quantitative research using 

survey research method and collect data via questionnaire. Total number of sample size is 

246. The data were statistically analyzed by using basic statistics. The factors that affect the 

saving behaviors were analyzed by linear static method via linear regression analysis 

(Multiple Linear Regression) 

 The result from the sample group shown that the saving behavior of employees in 

Jardine Schindler Co., Ltd will be different if the Independent factorshas changed, such as 

Demographic factors (Gender, age, income, etc.) And Economic factors (The financial 

knowledge, local economic, Government financial policy). It illustrated the fact that the 

saving behaviors of employees in Jardine Schindler Co., Ltd will be changed once there are 

any changes from inside and outside factors, which means there is a capability of sample 

group to find the suitable way to save money in different circumstances. For example, the 

older employee tended to select the more reliable choice of saving that have very low 

risk, but the younger employee, on the other hand, they tended to seek for the best return 

on saving. For Economic factors, the financial knowledge, and local economic, and 

Government financial policy will mostly effect the choice of saving like when the price of 

gold are dropping, the employee tended to invest their money on stocking gold in order to 

seek more profit when the price rise up again, or if the interest rate of saving is high, then 

the sample group tended to save their money on the bank instead of investing in the stock 

market which have a very high risk. 

Keywords: saving behaviors ; investing ; profit 
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บทนํา 
การออมเปนการวางแผนจัดสรรทางการเงินรูปแบบหนึ่ง เพื่อเตรียมพรอมการใชชีวิตในอนาคต 

โดยทั่วไปการออมมักเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีรายได มากกวาคาใชจาย การออมมีอิทธิพลในระดับบุคคลและ

ระบบเศรษฐกิจ การลงทุนโดยรวมของประเทศ หากประชาชนในประเทศมีการออมในระดับสูง ประเทศ

สามารถนําเงินออมไปใชเปนฐานเงินทุน เพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ทําใหเศรษฐกิจพัฒนาได

อยางตอเนื่องและยั่งยืนคนไทยสวนใหญมีเงินออมไมพอใช สาเหตุจากชีวิตเนนไลฟสไตล รวดเร็ว ติดโซเชียล

มีเดียเพิ่มข้ึน แถมมีคาใชจายที่ไมจําเปนและยังออมผิดที่ผดิทาง ปองกันความเสี่ยงระดับต่ํา ในยุคที่เศรษฐกิจ

คอนขางตกต่ํา การออมจึงเปนรากฐานสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการออมเงินของแตละคน

แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับวิธีการจัดสรร เรามักจะเห็นวิธีการออมเงินตาง ๆ วนเวียนอยูในชีวิตประจําวัน

ของเรามากมาย แตการออมสามารถสงผลกระทบตอคุณไดหากไมมีการรับมือที่ดีพอ โดยทั่วไปไปถึงการออม

เงินเพื่อใชหลังเกษียณผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของปญหา พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของคนวัย

ทํางาน เพื่อใหพนักงานสามารถวางแผนการเพื่อใหมีมีเสถียรภาพทางการเงิน และสามารถมีเงินออมไวใชใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) จาํกัด 

2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับพนักงานบรษิัทจารดีนชินดเลอร(ไทย) จาํกดั 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทจารดีน ชนิดเลอร(ไทย) จํากัด 

4. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบคุคลที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทจารดีน  

5. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร

(ไทย) จาํกัด 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 ศึกษาเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรทีแ่ตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจที่แตกตางกัน สงผลตอการพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ขอบเขตดานประชากรศาสตร โดยประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท จารดีน ชินด

เลอร(ไทย) จํากัด 

2.ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของคนวัยทํางาน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม 
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3.ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน 2562 จนถึง 

พฤษภาคม 2562 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.สามารถนําขอมูลปจจัยสวนบคุคลที่ไดรับไปวิเคราะหแนวโนมการออมหรือการลงทุนโดยรวมของพนักงาน

บริษัทจารดนี ชนิดเลอร(ไทย) จาํกัด 

2.เพื่อใชในการคาดการณผลกระทบของปจจยัทางดานเศรษฐกิจวาจะเกิดการตอบสนองดานปจจัยการออม

ของพนักงานบริษัทจารดีน ชนิดเลอร(ไทย) จํากัดอยางไร 

3.เพื่อเปนแนวทางใหกับพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) จํากัดในการตัดสนิใจออมหรือลงทุนใน

อนาคต 

4.สามารถนําขอมลูมาเปนแนวทางในการชวยรัฐบาลจัดหานโบายสงเสริมการออมในกลุมพนกังานบริษทัจาร

ดีน ชนิดเลอร(ไทย) จํากัด 

5.นําขอมูลวิเคราะหแยกแยะรูปแบบการออมที่เปนที่นิยมในกลุมพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) 

จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแบบตาง ๆ เพื่อที่จะไดนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงจุด 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ทฤษฎีการออม/การลงทุน (โหลหกใบ) 

โหลหกใบหรือ JARS System เปนหนึ่งในวิธีการบริหารเงนิที่มีประสิทธิภาพ คิดคนขึน้โดย T 

HarvEkerนักพูดและนักคิดทางดานการเงินการลงทนุ เจาของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind 

เมื่อป 2007 ซึ่งเปนวิธี ทีง่ายและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ใจความสําคัญของทฤษฎนีี้คือการแบงรายไดที่

ไดรับทั้งหมดตอเดือนออกเปน 6 สวน โดย T HarvEkerไดใชโหลเปนสัญลักษณแทนในแตละสวน และในแต

ละสวนนัน้ก็จะมีเปอรเซนตในการแบงรายไดที่แตกตางกันดังนี ้

โหลใบที่ 1 โหลเพื่อความจําเปนโหลแหงความจาํเปน เปนคาํจาํกัดความของโหลใบนี้ ซึ่งกินสดัสวน

มากถึง 55 เปอรเซ็นตของจํานวนรายไดทั้งหมดในแตละเดือน เราจะกันเงินสวนนี้ออกมาเพื่อใชจายสิ่งตาง ๆ 

ที่ “จําเปนตอการดํารงชีพ” เชน คาเชาบาน คากิน คาน้ํา-ไฟ บิลชาํระหนี้ สงเงนิใหทางบาน เปนตน เชื่อวา

เราทุกคนรูจักเงินกองนี้เปนอยางดีโดยไมตองอธิบายอะไรเพิ่ม 

โหลใบที่ 2  โหลเพื่อการพักผอนใครวาการออมเงินคือการตองอดทนไมใชจายสุรุยสุรายไปกบัสิ่งที่

ไมจําเปน ขอใหคิดเสียใหม เพราะโหลแหงการเลนสนุกจะอนญุาตใหเราใชเงินกองนี้ไปกับอะไรก็ได ใหรางวัล

กับตัวเอง ปารตี้กับกลุมเพื่อนสนิท ทานอาหารมื้อหรูที่โรงแรมหรือไปซื้อสินคาราคาแพงกท็ําได เราจะ
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สามารถใชเงินไดโดยที่ไมตองรูสกึผิดอีกตอไป ขอแมเพียงขอเดียวของโหลใบนี้ก็คือใหใชเงินใหหมดเกลี้ยง 

อยาใหเหลือ 

โหลใบที่ 3 โหลเพื่อการลงทุนเมื่อไมนานมานี้มีการพูดถึง “อิสรภาพทางการเงิน” กันอยาง

แพรหลาย โดยหมายถึงสภาวะที่เราไมตองเปนกังวลใจกับการหาเงินและใชเงนิอีกตอไป เรียกไดวาซื้อของได

โดยไมตองมองปายราคากันเลยทีเดียว โหลแหงการออมเพื่ออิสรภาพทางการเงนิจะสอนใหเรารูจักใชเงินไป

กับการลงทนุตาง ๆ เชน หุน กองทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฯลฯ ใหเงินทํางานแทนเราเพื่อสราง Passive 

income หรือรายไดที่เราอยูเฉยๆ เงินก็เขาบัญชสีวยๆ เงนิกองนี้ไมอนุญาตใหถอนออกมาใชนอกจากเพื่อการ

ลงทุนเทานัน้ 

โหลใบที่ 4 โหลเพื่อการแสวงหาความรูชีวิตคือการเรียนรูที่ไมสิน้สุดแตหลายคนหยุดเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัย โหลแหงการศึกษาใบนี้จะคอยเตือนสติใหเราใชเงินลงทนุดานการศึกษา

อยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการลงสมัครหลักสูตรออนไลน การเขาสัมมนาในงานอีเวนท ตลอดจนซื้อ

หนังสือเรียนดวยตัวเอง นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนความรูแลวยังเปนการเปดโลกทัศนและมุมมองใหมๆ จาก

นักเขียนทั่วโลก เพื่อการตอยอดความรูเหลานั้นในโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

โหลใบที่ 5 โหลเพื่อการใหน้ําใจยิ่งให..ยิ่งได ไมมีความสุขใดยิง่ใหญเทากับสุขจากการให โหลแหง

การใหนี้จะพาเราไปยังจุดที่เรากลายเปนผูใหอยางแทจริง บรจิาคเงินในกองนี้ใหกับมูลนิธิผูยากไร หรือนําไป

รวมสมทบทนุในโครงการตาง ๆ อยูเสมอ เพราะการตอบแทนสังคมและชวยเหลือเพื่อนมนษุยจะชวยตอกย้ํา

จุดยืนในสงัคมของเรา วาเราสามารถทาํอะไรใหคนอื่นไดบางถึงแมในบางครั้งเราอาจจะดูเปนคนตัวเล็กหรือ

เปนคนไมเอาไหนในบางคราว 

โหลใบที่ 6 โหลเพื่อการออมโหลแหงการออมเพื่อใช เงินในกองนี้มีจุดประสงคคือเพื่อการออมเงินใน

ระยะยาวซึง่จะไดเปนเงนิกอนใหญใชซื้อของชิ้นใหญที่เล็งไวมานานหรือไปเที่ยวลาพักรอนที่ตางประเทศซื้อ

ประสบการณ ความนาสนใจของโหลใบนี้ยงัครอบคลุมถึงรายจายที่ไมคาดคิด อยางเชน เวลาปวยและตองเขา

โรงพยาบาล หรือการถูกเลิกจางกระทันหัน อีกดวย เรียกวาตอบโจทยครบทุกดาน 

หลักการขางตนเปนทฤษฎีที่สามารถนํามาปรับใชใหเขากับไลฟสไตลของแตละคนได อาท ิ หากเราให

ความสําคัญในเร่ืองของการศึกษา (Education) มากกวาการใชเงินเพื่อจับจายความสุข (Play) เราสามารถ

แบงสันปนสวนใหโหลทัง้สองใบเปน 12 และ 8 เปอรเซ็นตตามลําดับ อยางไรก็ตาม เราตองเริ่มตนนิสัยการ

ออมเสียตั้งแตวันนี้ อยารอใหพรอมกอนคอยลงมือทํา (กองทุนการออมแหงชาติ 2559) 

ความรูความเขาใจทางดานการเงินfinancial literacy 

ความรูความเขาใจทางดานการเงินมีความสําคัญในการชวยใหผูที่มีความคิดอยากจะออมนั้นมีความ

เขาใจในรูปแบบตาง ๆของการออม ผลประโยชนทีจ่ะไดรับหลงัการออม หรือความเสี่ยงตาง ๆที่อาจเกิดข้ึน

จากการออมเปนตนโดยความรูความเขาใจทางดานการเงิน การลงทุน ผลตอบแทน 

เศรษฐศาสตรกับการออม 

 เศรษฐศาสตรทั่วไปนัน้จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหนักลงทุนหรือผูที่คิดอยากจะออมเงินตัดสินใจออม

หรือลงทุนไปในทิศทางไหนไมวาจะเปนฝากธนาคาร หุน พันธบัตร ทอง เปนตน โดยตัวแปรที่สําคัญทาง
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เศรษฐศาสตรที่จะมีผลอยางมนียัคือ 1. อัตราแลกเปลี่ยน 2. ราคาทองคํา 3. อัตราเงินเฟอ/ฝด 4. นโยบาย

การเงินและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 5. การเติบโตของGDP 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กฤตภาส เลิศสงคราม(2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของ

พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลการวิจัยพบวาอายุมีผลตอความสัมพันธกับรายไดตามทฤษฎีวัฏจักร

ชีวิต (Life cycle Theory) คือพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุไม

มากนัก เปนชวงเวลาของการเริ่มตนวัยทํางาน ทําใหยังมีรายไดไมสูงมากนัก เงินสวนที่เหลือจากการใชจาย 

การซื้อสินคาและบริการ แลวนํามาเก็บออม จึงมีจํานวนนอยไปดวย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น รายไดมากขึ้น

จะทําใหมีความสามารถในการออมมากขึ้นดวย และสถานภาพของผูเขารวมวิจัยยังสงผลตอการออมเงินโดย

ที่การที่มีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว ทําใหคนกลุมดังกลาวจําเปนตองมีการออมมากขึ้น 

โดยความแตกตางจะเห็นไดชัดจากปริมาณการออมของคนที่มีสถานะภาพโสดจะมีการออมที่ต่ํากวา 5,000 

บาท แตคนที่ครอบครัวแลวนั้นจะออมมากกวา โดยงานวิจัยยงัแสดงใหเห็นอีกวาจุดมุงหมายของการออมของ

พนักงานบริษัทสวนใหญนั้นจะมีการออมเพื่อไวใชจายฉุกเฉินมากที่สุด รองลงมาคือการออมเพื่อเปนแหลง

เงินทุนในอนาคต เพื่อเปนมรดกใหครอบครัวเปนตน 

มรกต ฉายทองคํา(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของกลุมคนวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจออมเงินของ

งานวิจัยฉบับนี้คือ สภาพคลอง  และมูลคาของเงินที่นํามาออม ซึ่งในสวนของสภาพคลองนั้นแตกตางกับ

งานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษ (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ

ไอโฟน4S ของผูบริโภคใน ยานรังสิต โดยประเด็นความตางคือ กลุมตัวอยางเลือกซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน4S 

โดยใหน้ําหนัก เรื่องคุณภาพและความคุมคาจากการใชประโยชนมากกวาใหความสนใจดานราคาซึ่งเปน

ประเด็นที่กลุม ตัวอยางในงานวิจัยฉบับลาสุดใหความสําคัญในระดับมากประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัย

ดานสภาพคลองที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงิน เมื่อพิจารณาปจจัยดานสภาพคลอง ผูวิจัยพบวางานวิจัยฉบับ

นี้มีความแตกตางกับงานวิจัยของ วิริยะ วรกิตติโสภณ (2554) เนื่องจากงานวิจัยของ วิริยะ วรกิตติโศภณ 

(2554) นั้นกลาวถึงเรื่องสภาพ คลองทางการเงินในการออมและการลงทุนในตลาดหลักทรัพยวาดวย

อัตราสวนสภาพคลองที่แสดงถึง แนวโนมของผลตอบแทนจากหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้กลุม ตัวอยางไมไดคํานึงถึงการเปรียบเทียบผลตอบแทน และสภาพคลองตอผลิตภัณฑ

การเงินที่หลากหลาย แตมุงเนนเรื่องการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายเพียงอยางเดียวงานวิจัยนี้ยังพบอีกวา

ประเด็นที่มีผลมากที่สุดตอการตัดสินใจออมเงินคือ ความนาเชื่อถือของ สถาบันการเงิน และความเหมาะสม

ของคาธรรมเนียม ซึ่งประเด็นทีส่อดคลองกับงานวิจัยที่ไดกลาวไวใน บททบทวนวรรณกรรมนั้นสอดคลองใน

ดาน ความนาเชื่อถือของสถาบันการเงิน และ สถานที่การให บริการกับงานวิจัยที่ไดทําการทบทวน

วรรณกรรม 

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2552) คณะกรรมการมาตรฐานของผูวางแผนทางการเงิน หรือ Certified 

Financial Planner Board of Standards Inc. ของสหรัฐอเมริกา ไดทําการสํารวจพบวา คน อเมริกันที่เปน
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ชนชั้นกลางระดับบน มีความสามารถในการวางแผนทางการเงินไดเองประมาณ 33 เปอรเซ็นตคนกลุมนี้ถูก

จัดอยูใน กลุมอิสระ คือ พึ่งตนเองได ลักษณะสําคัญของคนที่สามารถ วางแผนการเงินไดดวยตนเองประกอบ

ไปดวย ความพึงพอใจในการตัดสินใจทางการเงินของตนเอง รูสึกวาตนเองมีความรูและประสบความสําเร็จใน

การวางแผนการเงินมากกวาผูอื่น โดยเฉลี่ยใช อินเตอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคทางการเงิน เชน การทําธุรกรรม

ทางการเงินผานอินเตอรเน็ต การหาขอมูลการจัดการการเงินผานอินเตอรเน็ต นอกจากนี้คนกลุมนี้ยังพอใจที่

จะใชเวลาในการหาขอมูล และตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยมืออาชีพดําเนินการให 

คนกลุมนี้จะลงทุน ในหุนดวยตนเอง และมักจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากกวาคนกลุมอื่น ๆ คนกลุม

ที่สองมีประมาณ 38 เปอรเซ็นตของชนชั้นกลางระดับบนที่ไดรับการสอบถาม ทั้งหมด จัดอยูใน กลุมผูวิตก

กังวล กลุมนี้มีความกังวลใจเก่ียวกับการตัดสินใจทางการเงิน เชน ใน การออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเอง

ไมคอยมั่นใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง ไมสนุกกับ การวางแผนทางการเงินหรือแมกระทั่งรูสึกไมสนุก

เวลาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ คนกลุมนี้อาจมีการวางแผนการเงินไวแตมักจะสารภาพวาไมคอยไดทํา 

ตามแผน อยางไรก็ดีแมจะไมสบายใจนัก แตคนกลุมนี้จะดูแลการเงินใหตนเอง จากการสํารวจพบวาคนกลุมนี้

จะกลัวการลงทุนที่มีความเสี่ยง และมักจะฝากเงินหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือลงทุนในกองทุนเพื่อการ

เกษียณอายุ โดยรวมคนกลุมนี้ลงทุนเปนสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดจึงมีความมั่งคั่งโดยรวมไมสูงมาก 

กลุมสุดทายเปน กลุมตองการความชวยเหลือ ซึ่งมีอยูประมาณ 29 เปอรเซ็นตคนกลุมนี้ จะแสวงหาคํา 

แนะนํา จากมืออาชีพ และเมื่อไดคํา แนะนา แลวเขาจะมั่นใจวาสามารถเปนผูควบคุม ชีวิตทางการเงินของ

ตนเองไดรูสึกวาการลงทุนของเขาเพียงพอตอความตองการทางการเงินใน อนาคต หรืออาจจะเกินกวาความ

ตองการอีกดวย นอกจากนี้คนกลุมนี้ยังรูสึกวาไดประโยชนจาก การวางแผนการเงิน กลุมคนเหลานี้มักจะมี

ความมั่งคั่งสูงกวาอีกสองกลุมที่กลาวมาแลว และ ตองการความชวยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องทางการเงิน

บางเรื่องที่ตนเองอาจไมมีความถนัด กลุมนี้ มักเปนกลุมที่เก็บออมและลงทุนเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับ

รายไดของครอบครัว สวนใหญจะรับ ความเสี่ยงจากการลงทุนไดปานกลาง และชอบลงทุนในกองทุนรวมหุน

ทุนและกองทุนรวมตรา สารหนี้หรือพันธบัตร จากงานวิจัยดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา คนอเมริกาสวน

ใหญจะถูกจัดอยูในกลุมผู วิตกกังวล ซึ่งไมมั่นใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง กลัวการลงทุนที่มีความเสี่ยง 

และนิยมดูแล การเงินใหตนเอง รองลงมา จะถูกจัดอยูในกลุมอิสระ ที่พึ่งพาตนเองไดสามารถวางแผนทาง

การเงิน ดวยตนเองไดทําการลงทุนตาง ๆดวยตนเอง และกลุมสุดทายจะเปนกลุมที่ตองการความชวยเหลือ 

คนกลุมนี้จะแสวงหาคํา แนะนํา จากมืออาชีพ เปนกลุมที่ทํา การเก็บออมและลงทุนเปนสัดสวนสูง เมื่อเทียบ

กับรายไดของครอบครัว 

กิจติพร สิทธิพันธุ(2552)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการสวนบุคคลของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การรับรูขอมูลขาวสาร มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคลของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล

และเปนไปในทิศทาง เดียวกันกับ สํานักวิจัยเอแบคโพล (2552) ไดทํา การสํารวจพฤติกรรมการติดตาม

ขาวสาร ของ New Gen หรือ คนรุนใหมที่มีเงิน กับการวางแผนชีวิตและการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

โดย สํารวจจากตัวอยางผูมีรายได 75,000 บาทตอเดือนขึ้นไป อายุระหวาง 30 – 49 ป วา ขอมูลขาวสาร จะ
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ชวยสรางความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินของคนรุนใหมได และ ความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผน

ทางการเงิน ก็มีอิทธิพลตอการวางแผนทาง การเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ คณะกรรมการมาตรฐานของผูวางแผนทางการเงิน หรือ Certified Financial Planner 

Board of Standards Inc. ของสหรัฐอเมริกา (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2552) วา คน อเมริกันจะถูกแบง

ความสามารถในการวางแผนทางการเงินออกไวเปน 3 กลุม คือ กลุมอิสระ กลุมผู วิตกกังวล  และกลุมที่

ตองการความชวยเหลือ ซึ่งจัดเปนกลุมที่ตองการความชวยเหลือ เนื่องจากความไมเขาใจในเรื่องทางการเงิน 

ทําใหตองแสวงหาคํา แนะนํา ในเรื่องการวางแผนการเงิน จากมืออาชีพ 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณมีการอธิบายถึงขั้นตอนและเครื่องมือในทางสถิติที่ใชสําหรับ

การศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการออมของคนวัยทํางาน พนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) 

จํากัด เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)แหลงขอมูลของผูวิจัยคือ พนักงานบริษัท จารดีน 

ชินดเลอร(ไทย) จํากัด และเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณและ 

แจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อทําการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานบริษัท จารดีน ชินดเลอร(ไทย) 

จํากัด โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ผูวิจัยไดจดัทําการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานบริษัท จารดนี ชินดเลอร(ไทย) จาํกัด โดยใช

เวลา 4 สัปดาห ระหวางวนัที่ 16 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ในการแจกและเก็บ

แบบสอบถาม 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางที่เปนพนักงานบริษัท จารดีน ชนิดเลอร(ไทย) จํากัด จนครบ

ตามจํานวน 

การวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชวธิีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)    

สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สวนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการออม ใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงอนุมานสําหรับขอมูลที่จาํแนก

เปน 2 กลุม โดยใชการทดสอบที (t-test) สําหรับขอมูลที่จาํแนกมากกวา 2 กลุม ใชการิเคราะหความ

แปรปรวนแบบ One-way ANOVA และ Multiple regression 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทจารดนี ชนิดเลอร (ไทย) จาํกัด สรุปได

ดังนี ้

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะทางประชากรศาสตร 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย  176คน คิดเปนรอยละ 71.5 และ เปนหญิง 70 คน คิดเปนรอยละ 

28.5 กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอาย ุ 31-40 ป มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาอยู

ในชวงอายุต่าํกวา 21 ป มีจาํนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และนอยที่สดุอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป มี

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจาํนวน 112 คน คิด

เปนรอยละ 45.5 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 

26.0 และนอยที่สุดมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตร ี มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.9 กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาคือ กลุมที่มี

รายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 26.0 และนอยที่สุดคอืกลุมที่มีรายได 

80,000 บาทขึ้นไป มีจาํนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางานต่าํกวา  1 ป 

มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุการทาํงาน 1-5 ป มีจาํนวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 25.2 และนอยที่สุด มี 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางาน 16-20 ป และ กลุมที่มีอายุ

การทํางาน 21 ป ขึ้นไป มีจาํนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.9 กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-4 คน มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่มีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 1.2 คน มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 24.0 และนอยที่สุด คือ กลุมตัวอยางทีจ่าํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 5 คนขึ้นไป มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.9 

สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจดานการเงินมีระดับอิทธิพลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.41 และมี

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูขาวสารประชาสัมพันธผานทางสื่อตาง ๆ มี

ระดับอิทธิพลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 รองลงมา มีการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนมีระดับอิทธิพล

ตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.43 และนอยที่สุดหลักและแนวคิดในการวางแผนทางการออมมีระดับอิทธิพลตอ

การออมปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.91 ภาวะทางเศรษฐกิจปจจุบันมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มี

คาเฉลี่ย 3.65 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ อัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออม

มาก มีคาเฉลี่ย 4.03 และรองลงมาคือ ราคาทองคํามีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 

และนอยที่สุดคือ อัตราเงินเฟอมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.31 นโยบายทาง

การเงินของรัฐบาลมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ สิทธิ

ประโยชนทางภาษีมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ สถานการณการเมือง

ภายในประเทศมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 และนอยที่สุดคือ กฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนมีระดับอิทธิพลที่มีผลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.63  

สวนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการออม 
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กลุมตัวอยางรูปแบบการออมมีระดับความนิยมในรปูแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 3.47 โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญใหเงินฝากธนาคารมีระดับความนิยมในรูปแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีระดบัความนิยมในรปูแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 3.93 และนอยที่สุด คือ การซื้อหุน

กูมีระดับความนยิมในรูปแบบการออมปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.89 กลุมตัวอยางจุดมุงหมายของการออมมีระดับ

ความนิยมในรปูแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 3.90 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีจุดมุงหมายของการออม เพื่อใช

จายในยามฉุกเฉินมีระดับความนิยมในรูปแบบการออมมากที่สดุมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ เพื่อใชเปน

แหลงทุนในอนาคตมีระดับความนิยมในรูปแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 4.16 และนอยที่สุด คือ เพื่อเปน

ทุนการศึกษามีระดบัความนิยมในรูปแบบการออมมากมีคาเฉลี่ย 3.53 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการออมของคนวัยทํางาน พนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร

(ไทย) จํากัด ทําใหทราบขอเท็จจริงที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

 จากกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 246 คน โดยทั้งหมดเปนพนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) จํากดั ที่

อายุและรายไดมีอิทธิพลตอการออม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย   176คน เปนหญิง 70 กลุมตัวอยางสวน

ใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ปสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 

ซึ่งใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ซึ่งศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและปจจัยที่

มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย ซึ่งกลุมตัวอยางที่ไดมานั้นคอนคางเปนกลุมตัวอยางที่

นาสนใจ เนื่องจากอยูในชวงที่กําลังสรางตัวและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเก็บเงินออมหรือนําไปลงทุนใน

รูปแบบตางๆ ทําใหไดผลลัพธที่ออกมาหลากหลายมากกวาการเก็บเงินออมในธนาคาร หรือฝากระจําแบบ

ทั่วไป 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 

จากงานวิจัยพบวาปจจัยประชากรศาสตรเชนเพศ อายุ รายได สงผลตอพฤติกรรม 

การออมซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ที่ไดพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพล

ตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเห็นไดวาประชากรที่มีระดับ

วุฒิภาวะ เพศ หรือระดับสังคมรายไดแตกตางกันจะมองเห็นภาพ หรือความสําคัญในการออมเงินที่แตกตาง

กัน โดยคนที่มีรายไดนอยก็จะเลือกฝากเงินกับธนาคารที่แมวาจะไดดอกเบี้ยนอยแตมีความคลองตัวทาง

การเงินสูง ในขณะที่คนที่รายไดมากขึ้นก็จะเลือกการลงทุนที่เนนผลลัพธมาก ๆ ดอกเบี้ยสูงๆเปนตน 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 

จากงานวิจัยพบวาความรูความเขาใจดานการเงินมีระดับอิทธิพลตอการออมมาก มีคาเฉลี่ย 3.41 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูขาวสารประชาสัมพันธผานทางสื่อตาง ๆ มีระดับอิทธิพลตอการออมมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.87 และสอดคลองกับผลการศึกษาของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ที่พบวาการรับรูขอมูลขาวสาร

และความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวน
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บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจนั้นเปนปจจัยที่คอนขางสงผล

โดยตรงอยางชัดเจนกับกลุมตัวอยาง ไมวาจะเปนความรูความเขาใจทางดานการเงินที่สงผลก็ความกลาไดกลา

เสีย ตอกลุมตัวอยาง ใหเกิดการลงทุนในรูปแบบที่มีความซับซอน ผันผวน อยางหุนเปนตน สวนสถานะ

เศรษฐกิจปจจุบันเองก็มีผลมากเชนราคาทองคําหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะจูงใจใหคนตัดสินใจไปฝากเงิน

แทนที่จะไปเสี่ยงลงทุนในรูปแบบอื่นๆ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

จากผลงานวจิัยที่อานคาได แสดงใหเห็นวาสมมุติฐานที่ผูจดัทําวิจัยตั้งไว 

ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และ ปจจัยดานเศรษฐกิจที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออม

ที่แตกตางกัน เปนจริง ซึ่งสือ่ใหเห็นวาปจจัยทัง้ภายในและภายนอกมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการออมของ

พนักงานบริษัท จารดีน ชินเลอ จํากัด ดังนัน้จะเรียกไดวาพฤตกิรรมการออมนั้นคอนขางมีความไมแนนอนใน

แตละบุคคล เพราะนอกจากสถานะทางการเงินปจจบุัน หรืออายุ ของพนักงานที่มีผลตอการออมแลวนั้น ยงัมี

ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและทั่วโลกที่จะมผีลโนมนาวใหเกิดการออมในรูปแบบตางๆของ

พนักงานบริษัทจารดีน ชินดเลอร(ไทย) จาํกัด 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
1. กลุมประชากรสวนใหญที่ทางธนาคารหรือนักลงทุนควรใหความสนใจหรือจัดแคมเปญเพื่อกระตุนการออม

หรือการลงทุนคือ ประชากรในชวงอายุ 20-40 เนื่องจากเปนกลุมที่มีฐานรายไดมากเพียงพอที่จะสามารถแบง

เงินมาออมหรือลงทุนในแบบตางๆได 

2. เนื่องจากผลงานวิจัยที่พบวาประชากรศาสตรสงผลตอพฤติกรรมการออมทําใหการที่ธนาคารหรือบริษัท

หรือรัฐบาลจะสรางโฆษณาไปยังกลุมเปนหมายตางๆควรสรางรูแบบตางๆตามปจจัยประชากรศาสตรที่

แตกตางกับ เชน โฆษณาสําหรับเพศหญิง สําหรับคนมีรายไดสูง หรือ สําหรับผูสูงอายุเปนตน เพื่อใหการรับรู

ตอโฆษณาสงตรงไปยังกลุมเปาหมายที่แทจริง 

3. การใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน แกพนักงานหรือบุคคลทั่วไปนั้นจะสงผลใหคนมีความ

กลาที่จะใชเงินออมในการลงทุนที่มีความเสี่ยงตาง ๆ กอใหเกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ

ความมั่นคงในการเงินของคนในองกรหรือในประเทศเปนตน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของทั้งรัฐบาลและผูบริหาร

ของบริษัทตาง ๆของเอกชน ที่ควรสงเสริมการใหความรูแกพนักงานวัยทํางานทั้งหลายที่มีศักยภาพในการ

ออมเงิน ไดเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความกลาที่จะออมเงิน 

4. รัฐบาลหรือนักวิเคราะหทางการเงินควรศึกษาตัวแปรทั้งภายใน เชนปจจัยทางประชากรศาสตร ความรู

ความเขาใจทางการเงิน และตัวแปรภายนอก เชนราคาทองคํา คาเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเพื่อเปน

สวนประกอบในการคาดการณแนวโนมการออมของคนในประเทศ เพราะปจจัยทั้งสองสวนนั้นสงผลอยามีนัย

ยะสําคัญกับพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. การทําวิจัยในครั้งตอ ๆไปความคํานึงถึงฐานรายไดของกลุมตัวอยางกับอัตราคาเฉลี่ยคาครองชีพของกลุม

ตัวอยาง เพื่อศึกษาปริมาณสูงสุดที่เปนไปไดที่กลุมตัวอยางจะสามารถออม เทียบกับปริมาณการออมที่เกิดขึ้น

จริง 

2. ความมั่นคงในหนาที่การงาน หรือแผนการเกษียณในอนาคตของกลุมตัวอยางนั้นควรเปนตัวแปรที่นํามา

ศึกษาเพื่อใชในการวิเคราะหที่เกิดประโยชนในการทําการตลาดกับบุคคลวัยทํางานทั่วไปได 

3. การวิจัยแคในบริษัทเดียวอาจทําใหผลลัพธเกิดการผิดเพี้ยนเนื่องจากกลุมตัวอยางอาจมีแนวโนมที่จะเลือก

คําตอบใกลเคียงกัน เนื่องจากการไดรับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

4. ควรมีการจัดกลุมอาชีพและรายไดกอนมีการสุมเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อใหสามารถวัดผลที่อางอิงไดในทุก

กลุมอาชีพและฐานเงินเดือนจริงๆ เพราะงานวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานบริษัทเดียวกัน และฐานเงินเดือน

คอนขางเกาะกลุม 
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