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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัเร่ืองการตดัสินใจในการออมเงินและการลงทุนโดย ควบคุมตวัแปร
(รายได)้  ของพนกังาน บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั มีวตัถุประสงค ์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
การตดัสินใจในการออมเงินและการลงทุนของพนกังาน บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และ
เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานกลุ่มดงักล่าว ตระหนกัถึงความส าคญัในการออมและการลงทุนมาก
ยิง่ข้ึน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ในการออมเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ สังกดั บริษทั ไอเอฟ
เอส ฟาซิลิต้ี และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 



การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา คือ ใชค้่า
ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ในการอธิบายขอ้มูลต่างๆ และสถิติ
อนุมาน  ใชส้ถิติทดสอบค่าที (T-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ใหค้วามส าคญักบัทั้งสองปัจจยัน้ีมาก คือ
ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 

ประสบการณ์ (อายงุาน) ค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินท่ีต่างกนั แต่กลบัมีระดบัความสนใจในการ
ออมเงินและการลงทุนท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงจากการท่ีผูวิ้จยัส ารวจ จากแบบสอบถาม หากกลุ่ม
ประชากรดงักล่าว มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนใหญ่ออมเงินและลงทุนเพิ่มแน่นอน จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ  67 รองลงมาคือ ออมเงินเพิ่มอยา่งเดียว  จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และ
ลงทุนเพิ่มอยา่งเดียว จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดบั ท าใหใ้หต้ั้งสมมติฐานใหม่ได้
วา่ รายไดมี้อิทธิพลอยา่งมากในการออมเงินมากท่ีสุด จากปัจจยัส่วนบุคคลทั้งหมด 

 

ABSTRACT 
The two proposes of the research of a decision making to save money and investing 

(by controlling income) of IFS facility Corporation Limited are as following: 
 (1)To study decision making to save money and invest (by controlling income) of IFS 
facility Corporation Limited. 
 (2)To make the people realize how important of saving money and investing they are 

 The sample group used of this research are receptionists located in Suvarnabhumi 
airport (BKK) of IFS facility Corporation Limited. A questionnaire is used as the instrument 
for data collection. Data analysis for this research was divided into two parts which are (1) 
Descriptive statistics using percentages, frequency, mean and standard deviation. (2) Inference 
statistic using T-test, One-Way ANOVA statistical analysis.  
  
 



The result of this research show that the receptionist concentrates on two important 
factors. There are income and expenses. As a result of personal information such as sex, ages, 
educations, experiences, expenses and debt, all of them are differences, but they are not 
different levels of attention for saving money and investing. From the questionnaire, the 
researcher asks sample populations if the income were increased, the most populations would 
save money and invested 77 people (or 67 percent.) Secondly, they would save (money) only 
36 people (or 31.30 percent.) There are only two people that would invest. The researcher 
assumes that income has an influence on saving money and investing. 

 

 

บทน า 
 ผูว้ิจยัศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของพนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สังกดั บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส ารวจจ านวนเงินออมและลงทุนของประชากรกลุ่มดงักล่าว ในช่วงเศรษฐกิจในปี 2564 
เน่ืองจากเศรษฐกิจช่วง2-3ปีท่ีผา่นมา ไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ท่ีเกิดตั้งแต่
ปลายปี 2562 และยดืเยื้อมาจนถึงปี 2564 ซ่ึงกลุ่มประชากรท่ีผูวิ้จยัเลือกท่ีจะศึกษา เป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีไดรั้บความเส่ียงจากผลกระทบดงักล่าว เพราะอยูใ่นกลุ่มธุรกิจสายการบิน  ซ่ึงจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าใหพ้นกังานจ านวนมาก ถูกเลิกจา้งจ านวนหลายอตัรา เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิมีจ านวนลดลง ตามมาตราการของรัฐบาล 
ท่ีขอความร่วมมือจากประชาชนใหง้ดออกเดินทางท่องเท่ียว ร่วมถึงการสั่งปิดหา้งสรรพสินคา้
และร้านอาหาร ในช่วงแรกท่ีเกิดโรคระบาด ท าใหก้ลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการภูก
เลิกจา้งตอ้งมีการปรับวิธีการด าเนินชีวิตใหม่ รวมถึงการวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคต เผื่อ
เกิดเหตุการณ์ (ฉุกเฉิน) หรือคาดไม่ถึง จ าไดส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ท าให้
การออมเงินยิง่มีความส าคญัเพิ่มยิง่ข้ึน จากเดิมท่ีมีความส าคญัอยูแ่ลว้  

การออมเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการออมเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ี ก าหนดความสามารถในการลงทุนของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายตวัทาง



เศรษฐกิจ  ประเทศท่ีมีการลงทุนสูงกวา่การออมอยา่งต่อเน่ือง แสดงวา่ระบบเศรษฐกิจก าลงัใช้
ทรัพยากร มากกวา่ท่ีมีอยู ่(Resourcegap) ปัญหาน้ีจะสะทอ้นออกมาในรูปของการขาดดุลบญัชี
เดินสะพดั (Trade gap) ท าใหป้ระเทศตอ้งมีการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศเขา้มา เพื่อปิดช่องวา่ง
ดงักล่าว  ซ่ึงถา้มีมากเกินไปก็จะกระทบเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาสัดส่วนการ
ออมของไทยเทียบ กบัมาตรฐานสากลแลว้ ถือวา่ไม่ไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า แสดงวา่ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  ไม่ไดเ้กิดจาก การมีเงินออมนอ้ยเกินไป (Undersaving) เพยีงแต่วา่เงินออมท่ี
ไม่สูงมากพอท่ีจะรองรับการลงทุนท่ี เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจากผลการส ารวจของส านกังาน
สถิติแห่งชาติปีพ.ศ.2563 พบวา่ มีแรงงานนอกระบบจ านวน 20.4 ลา้นคน หรือเท่ากบร้อยละ 
53.8 ของก าลงัแรงงานทั้งระบบ เป็นแรงงานท่ียงัขาดความมนัคงทางดา้นรายได ้เน่ืองจาก
แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมท่ีเพียงพอส าหรับยามจ าเป็น และไม่มีหลกัประกนัรายไดเ้พื่อการ
ชราภาพ  นอกจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอ้มูลของส านกั 2 สถิติทางทะเบียนกรมการปกครองระบุ
วา่ โครงสร้างประชากรไทยมีแนวโนม้เขา้สู่วยัสูงอายเุพิ่มข้ึน โดยประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายตุามขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลกในปี พ.ศ. 2553 โดยมี แนวโนม้จะเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2565 และมีการประมาณการวา่อีก 30 ปี ขา้งหนา้จ านวนผูสู้งอายุ
ในไทยจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ30ของจ านวนประชากรทั้งหมด นอกจากน้ี ขอ้มูล
ประมาณการของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ อตัราส่วนการพึ่งพิง
วยัแรงงานของผูสู้งอายจุะเพิ่มข้ึนอยางมีนยัส าคญั โดยคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ.2578 ประเทศไทย
จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาผลิตภาพจากวยัแรงงานลดลง ผูสู้งอายท่ีุไม่มีการเก็บออมจะมีรายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ตอ้งพึ่งพิงรายไดจ้ากบุตรหลานและเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุซ่ึงอาจท าใหไ้ม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต หากมองไปในอนาคตแลว้ จะเห็นไดว้า่การออมเงินมีความส าคญัเป็น
อยา่งมาก 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของพนกังานฝ่ายบริการ บริษทั ไอเอฟเฟส 

ฟาซิลิต้ี จ ากดั 
2.เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและลงทุนของพนกังาน บริษทั ไอเอฟ

เฟส ฟาซิลิต้ี จ ากดั 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.เพศ ต่างกนัอาจส่งผลต่อการตดัสินใจในการออมเงินและการลงทุนต่างกนั เน่ืองจาก
การด าเนินชีวิตของแต่ละเพศหญิงและชาย มีความสนใจท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารจดัการเร่ือง
การเงินต่างกนัดว้ย 

2.อายุ มีผลต่อการตดัสินใจในการออมและการลงทุน เน่ืองจากผูท่ี้มีอายนุอ้ย อาจยงัไม่มี
การวางแผนถึงอนาคตมากเท่าท่ีควร เม่ือเทียบกบับุคคลท่ีมีอายมุากกวา่ 

3.อายงุาน (ประสบการณ์) มีผลต่อการตดัสินใจในการออมและการลงทุนในลกัษณะท่ี
คลา้ยคลงักบัอาย ุเม่ืออายงุานท่ีเพิ่มข้ึนก็มาพร้อมกบัอายท่ีุมากข้ึน ท าให้ประสบการณ์ในการ
ด าเนินชีวิตก็เพิ่มข้ึนตาม ท าใหผู้ท่ี่มีอายงุานมากกว่า มีประสบการณ์ในการวางแผนชีวิตมากกวา่ 
รู้วิธีการจดัการสินทรัพยต่์างๆและการเงินมากข้ึนดว้ย 

4.รายได้ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตวัหน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานตดัสินใจในการออมและการ
ลงทุน (อิงจากการวิจยัอ่ืนๆ) ซ่ึงในการวิจยัเล่มน้ีเราจะควบคุมปัจจยัในส่วนน้ี โดยการเก็บขอ้มูล
จากพนกังานในฝ่ายเดียวกนัและมีรายไดท่ี้เท่ากนั 

5.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (หนีสิ้นและภาระผูกพนั) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึง โดยจะมี
ความสัมพนัธ์ผกผนักบัจ านวนเงินในการออมและการลงทุน กล่าวคือ หากค่าใชจ่้ายรายเดือน
สูงข้ึน จ านวนเงินในการออมเงินและการลงทุนก็จะลดลง และในทางกลบักนั หากค่าใชจ่้ายลง
ลง อาจมีแนวโนม้ท่ีจ านวนเงินออมและลงทุนเพิ่มข้ึน 

 
 



ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของพนกังานฝ่ายบริการ 

บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั โดยมีขอบเขตดงัน้ี 
 
กลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายบริการ(ประชาสัมพนัธ์)  ผูซ่ึ้งท างานอยู่

ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ทั้งหมด 4 สังกดั ดงัน้ี บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน)จ านวน 26คน  บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั จ านวน75คน บริษทั แอดวานซ์ 
ทวัร์ อิมพอร์ตแอกซ์พอร์ต จ ากดั จ านวน90คน และ บริษทั อโนนิมศั รีพลบับลิค จ ากดั จ านวน
45คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่พนกังานฝ่ายบริการ(ประชาสัมพนัธ์)  ผูซ่ึ้งท างานอยูท่ี่สนามบิน
สุวรรณภูมิ บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุมจบัฉลาก  

 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อายงุาน(ประสบ

การ์ณ) ค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน วา่มีผลต่อการตดัสินใจในการออมและลงทุนมากนอ้ยเพียงใดและ 
ตวัแปรตาม การตดัสินใจในการออมเงินและการลงทุนของพนกังานฝ่ายบริการ(ประชาสัมพนัธ์) 
ของสนามบินสุวรรณภูมิ  

 
ประโยชน์ของงานวิจยั 

1.เพื่อเขา้ใจถึงพฤติกรรมการออมเงินของพนกังานในบริษทั ไอเอฟเอส จ ากดั  
2.เพื่อทราบปัญหาวา่ปัจจยัใดท่ีผลต่อการตดัสินใจในการออมเงิน และเพื่อวิเคราะห์ถึง

พฤติกรรมดงักล่าว 
 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินและการลงทุนของพนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดส้ ารวจขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามONLINEทาง

SOCIAL MEDIA ผา่น LINEและFACEBOOK โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใหต้รงตามหลกัเกณฑห์รือจุดมุ่งหมายของผูวิ้จยั โดยใชแ้บบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น4ส่วน ดงัน้ี 

1.ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล 
2.ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคแ์ละวิธีการออมเงินและการลงทุน 

ตัวแปรอสิระ

1.เพศ

2.อายุ

3.ประสบการณ์ (อายงุาน)

4.วฒิุการศึกษา

5.รายได้

6.ค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการออมและการลงทุน



3.ปัจจยัดา้นการใหค้วามสนใจ 
4.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการออมเงินและการลงทุน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ และรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง ผา่นระบบ 

Google Form  ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัและท าการ
เก็บขอ้มูล ดว้ยตนเอง จ านวนทั้งหมด 115 คน และตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามอีก
คร้ัง หลงัจากนั้น น าไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล ผา่นโปรแกรม SPSS 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจจะตอ้งผา่นการวิเคราะห์ทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ใน การวิเคราะห ์
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ (อายงุาน) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนโดย วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.ทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป (เพศ)และ การวิเคราะห์ F-
Test ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ 
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ (อายงุาน) รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ผลการวิจัย 

พบวา่พฤติกรรมการออมเงินและการลงทุน ของพนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สังกดับริษทัไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน80คน คิด
เป็นร้อยละ 69.57มีช่วงอาย ุ23-27ปี จ านวน96คน คิดเป็นร้อยละ 83.48 และจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ดว้ยวฒิุศิลป์ศาสตร์ จ านวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 89.57  

 



2.พนกังานมีความสนใจในการออมเงินและการลงทุน ของบริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี 
จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูท่ี่3.8174) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 ดา้นการออมเงิน พนกังานมีความสนใจในการออมเงินอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1217) ซ่ึงส่วนใหญ่จะออมเงินในรูปแบบ เก็บออมเงินดว้ยตวัเองและเปิด
บญัชีเงินฝากแบบออมทรัพย ์จ านวน 84คน คิดเป็นร้อยละ 73.04 และฝากบญัชีธนาคาร
ในรูปแบบเงินฝากประจ า จ านวน 38คน คิดเป็นร้อยละ 33.04 ตามล าดบั 

    2.2 ดา้นการลงทุน พนกังานมีความสนใจในการลงทุนอยูใ่นระดบั abed (ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.5130) ซ่ึงส่วนใหญ่จะลงทุนกบัการซ้ือสลากออมทรัพยจ์ากสถาบนัการเงิน จ านวน 20คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.39 รองลงมา คือลงทุนในการซ้ือประกนัต่างๆ จ านวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 
15.65 ตามล าดบั 
 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ของพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนัท าใหพ้ฤติกรรมการออมเงินและลงทุนแตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 3.1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัท าใหมี้พฤติกรรมการออมและลงทุนท่ีแตกต่างกนั 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั มีระดบั
ความสนใจในการออมเงินและการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

3.2 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัท าใหพ้ฤติกรรมการออมเงินและลงทุนท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายท่ีุต่างกนั มีระดบั

ความสนใจในการออมเงินและการลงทุนไม่แตกต่างกนั 
3.3 พนกังานท่ีมีวฒิุการศึกษา ต่างกนัท าใหมี้พฤติกรรมการออมเงินและลงทุนท่ี

แตกต่างกนั  
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นวฒิุการศึกษาท่ี
ต่างกนั มีระดบัความสนใจในการออมเงินและการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

3.4 พนกังานท่ีมีประสบการ์ณ (อายงุาน) ต่างกนัท าใหมี้พฤติกรรมการออมเงิน
และลงทุนท่ีแตกต่างกนั 



   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ (อายุ
งาน) ท่ีต่างกนั มีระดบัตามสนใจในการออมเงินและการลงทุนไม่แตกต่างกนั 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการออมเงินและการลงทุน ของพนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สังกดับริษทัไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีประเด็นท่ี
สามารถน ามาอภิปรายพลไดด้งัน้ี จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากเน้ืองานหรือลกัษณะของงาน เช่น การบริการ การใช้
ภาษาต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงชอบมากกวา่เพศชาย เม่ือพิจารณาในรายดา้น มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ บุรินทร์ แสงแกว้ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของ
พ่อคา้ แม่คา้ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการออม 
พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของพ่อคา้แม่คา้ใน เขตเทศบาลเมือง จงัหวดั
เชียงรายซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการ ศึกษาไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อคา้แม่คา้ใน เขตเทศบาล
เมือง จงัหวดัเชียงราย โดยศึกษาปัจจยั ดา้นรายไดคื้อรายรับและรายจ่าย พบว่า ทั้งสองปัจจยั เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมมาก ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดค้วบคุมตวัแปรดา้นรายได ้ เน่ืองจาก
กลุ่มประชากร มีรายไดต่้อวนัท่ีเท่ากนั ดงันั้น ผลการวิเคราะห์ท่ีเกิดข้ึน ท าใหแ้ปรผลไดว้า่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ (อายงุาน) ค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน ท่ี
ต่างกนั  แต่กลบัมีระดบัความสนใจในการออมเงินและการลงทุนท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงจากการท่ี
ผูวิ้จยัส ารวจ จากแบบสอบถาม หากกลุ่มประชากรดงักล่าว มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนใหญ่ ออมเงิน
และลงทุนเพิ่มแน่นอน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ  67 รองลงมาคือ ออมเงินเพิ่มอยา่ง
เดียว  จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และลงทุนเพิ่มอยา่งเดียว จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 
1.70 ตามล าดบั ท าใหใ้หต้ั้งสมมติฐานใหม่ไดว้า่ รายได ้มีอิทธิพลอยา่งมากในการออมเงินมาก
ท่ีสุด จากปัจจยัส่วนบุคคลทั้งหมด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณบุรินทร์ แสงแกว้ 
 
 



ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินและการลงทุนของพนกังาน ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ สังกดั บริษทั ไอเอฟเอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมหรือสนบัสนุนการออมเงิน เช่น เพิ่มอตัราดอกเบ้ียให้
มากข้ึน 
 2.ควรมีการจดัอบรม หรือใหค้วามรู้ เก่ียวกบัการออมเงินและการลงทุน เพื่อใหเ้ห็นถึง
ประโยชน์ของการออมเงินและการลงทุนเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาและวิจัยตร้ังต่อไป 
 1.ควรเพิ่มกลุ่มประชากรตวัอยา่งใหม้ากกวา่ 200 คน เน่ืองจากการเลือกกลุ่มประชากรท่ี
ผูวิ้จยัเลือกนั้น ค่อนขา้งแคบ และเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลเกาะกลุ่มกนั กล่าวคือ 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายแุละประสบการณ์ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากบริษทั ท่ี
เลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งนั้น รับนกัศึกษาท่ีเพิ่งจบการศึกษาเขา้ท างาน รวมถึงวฒิุการศึกษา ท่ี
ส่วนใหญ่เป็นศิลป์ศาสตร์ ท าใหข้อ้มูลไม่กระจายตวั และกระจุกรวมกนัอยูก่ลุ่มเดียวจึงท าใหไ้ม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดช้ดัเจน 
 2.ควรเพิ่มขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้ากข้ึนในดา้นของปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เพื่อให้
ครอบคลุมกบัค าตอบจากกลุ่มประชากรมากท่ีสุด 
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