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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน ตาํแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม

ของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้

ทางการเงิน ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน และดา้นทศันคติทางการเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 

Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ พนกังานบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 889 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ดา้นความรู้

ทางการเงิน โดยรวมเท่ากบั 0.934 ดา้นพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมเท่ากบั 0.913 และดา้นทศันคติ

ทางการเงิน โดยรวมเท่ากบั 0.925 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ไดแ้ก่ค่าความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบ
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แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํ ไปสู่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีช่วงอายุ 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรส อยู่ใน

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีตาํแหน่งงานเป็นพนักงาน

(Junior) และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ซ่ึงพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะการเงินโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ดา้นความรู้ทางการเงิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของ

พนักงานต่างกนั ท่ีระดับความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจยัทกัษะทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการเงิน และดา้นทศันคติทางการเงิน          มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออม

ของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

คําสําคัญ : ทกัษะทางการเงิน, พฤติกรรมการออม 

บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาความทา้ทายทางเศรษฐกิจและสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ 

หน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนและธุรกิจในวงกวา้งยิ่งเนน้ย ํ้าความสําคญัของการ

มีทกัษะทางการเงินท่ีดีอนัจะเป็นภูมิคุม้กนัใหป้ระชาชนสามารถดูแลตนเองได ้ 

 การสร้างทกัษะทางการเงิน ถือเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีจาํเป็น ผูท่ี้มีทกัษะทางการเงินดีจะมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน จะสามารถวางแผนและบริหารจดัการเงินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการใชจ่้ายการเก็บออม และการจดัการหน้ีสินซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัทางการเงิน

สาํคญัท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความมัง่คัง่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว  

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทกัษะทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของ

พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีคือวยัทาํงานและเป็นกาํลงัหลกัต่อการออม

ของสังคมและประเทศชาติ ทั้งน้ี ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์

ในการกาํหนดแนวทางส่งเสริมการออมต่อกลุ่มคนในวยัทาํงาน และเพื่อส่งเสริมทกัษะทางการเงินท่ีดี

ของคนไทยอนัจะนาํไปสู่เสถียรภาพและความมัน่คงของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ตําแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

2.   เพื่อศึกษาปัจจยัทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางการเงิน ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 

และดา้นทศันคติทางการเงิน ท่ีมีความสัมพนัธต่์อพฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรม

การบิน จาํกดั 

ขอบเขตงานวิจัย  

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทกัษะทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน 

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน ประชากรของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการ

บิน จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 889  คน กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 276 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรอสิระ  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

ตาํแหน่งงาน  และรายไดต่้อเดือน  

1.2 ปัจจยัระดบัทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางการเงิน 

ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน และดา้นทศันคติทางการเงิน  

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรม

การบิน จาํกดั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนและกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดการออมเป็นนิสัย 
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2. เพื่อทราบถึงปัจจยัระดบัทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางการเงิน ดา้นพฤติกรรมทาง

การเงิน และด้านทศันคติทางการเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกัด เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําผลการศึกษามาใช้ในการ

ส่งเสริมทกัษะทางการเงินในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัประชาชนผา่นช่องทางต่าง ๆ  

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูส้นใจในการศึกษาพฤติกรรมการออม โดยพิจารณาผลการศึกษาน้ี

ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการออมในอนาคตแก่ผูท่ี้สนใจขอ้มูล 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทักษะทางการเงิน 

- ความรู้ทางการเงิน  

- พฤติกรรมทางการเงิน  

- ทศันคติทางการเงิน  
 

พฤติกรรมการออมของพนักงาน 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากดั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- ระยะเวลาการทาํงาน 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายไดต่้อเดือน  
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ หมายถึง ลกัษณะทางเพศมีผลต่อระดบัการรับรู้การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีต่างกนัเป็น

ลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงความเป็นชาย หรือ หญิง 

อาย ุหมายถึง ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ การแสดงพฤติกรรม

ท่ีต่างกนั ซ่ึงอายนุบัตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถามโดยนบัหน่วยเป็นปี 

สถานภาพ หมายถึง สถานการณ์ครองคูใ่นปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1.โสด 2.สมรส3.

หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ หรือการ

แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ นบัจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รการเร่ิมทาํงานในองค์กร 

ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดหรือรับรู้การทาํงานจนถึงปัจจุบนัโดยนบัหน่วยเป็นปี จนถึงวนัตอบแบบสอบถาม 

ตาํแหน่งงาน หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานในบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั อายุตั้งแต่ตํ่า

กว่าหรือเท่ากับ 25 ปีจนถึงอายุ 56 ปีขึ้ นไป ตําแหน่งงานตั้ งแต่พนักงาน (Junior) จนถึงผูจ้ ัดการ

(Manager) ขึ้นไป 

รายได้ต่อเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

ค่าตอบแทนพิเศษ   เป็นตน้ ปัจจุบนัโดยนบั หน่วยเป็นปีจนถึงวนัตอบแบบสอบถาม 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยทักษะทางการเงิน 

ทกัษะการเงิน  หมายถึง การตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญความชาํนาญทศันคติ 

และพฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีผลใหบุ้คคลเกิดการตดัสินใจทางการเงินท่ีดีและในท่ีสุดจะช่วยส่งผลให้

บุคคลมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี แบ่งการวดัเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ทางการเงิน ดา้นพฤติกรรมทาง

การเงิน และดา้นทศันคติทางการเงิน 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออม 

พฤติกรรมการออม หมายถึง การท่ีพนกังานบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัการแบ่งส่วน

ของรายไดท่ี้เหลืออยู ่หรือท่ีกนัเอาไวไ้ม่นาํมาใชจ่้ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบนั โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อเก็บไวใ้ชจ่้ายในอนาคต 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

ศิรินุช อินละคร (2563) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ทั่วไปทางการเงิน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัความรู้ทางการเงินบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัตํ่า ระดบัทศันคติทาง

การเงิน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมอยู่ในระดบัดี ไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูป้กครองกับความรู้และพฤติกรรม ทางการเงินของนิสิต แต่

พบวา่ระดบัการศึกษาของผูป้กครองมีผลในทางบวกต่อทศันคติทางการเงินของนิสิต  

 พรชนิต เหมไพบูลยแ์ละ ลดาวลัย ์ยมจินดา ( 2562)  ได้ศึกษาทกัษะทางการเงินของคนวยั

ทํางานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัย

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ทาํงาน มีทกัษะทาง

การเงินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ณฐมน เพิ่มสุข ( 2562 ) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ทกัษะทางการเงินท่ีส่งผลต่อความมัง่คั่งทาง

การเงินของกลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่าระดบัทกัษะทาง

การเงินของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นทกัษะทางการเงิน ดา้น

ทศันคติทางการเงิน ดา้นพฤติกรรมทางการเงินอยู่ในระดบัสูง ส่วนดา้นความรู้ทางการเงินอยู่ในระดบั

ปานกลาง และพบว่าทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน มีผลต่อความมัง่คัง่ทางการเงินด้าน

สภาพคล่อง ดา้นหน้ีสิน และดา้นเงินออม ส่วนดา้นความรู้ทางการเงิน พบว่า มีผลต่อความมัง่คัง่ทาง

การเงิน ดา้นสภาพคล่อง และดา้นเงินออม ส่วนทกัษะทางการเงิน ดา้นทศันคติทางการเงิน พบว่าไม่มี

ผลต่อความมัง่คัง่ทางการเงิน 

  ณฐัชยา สกุลพอง  (2562) ศึกษาทกัษะทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการก่อหน้ีของครู

ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูและอ่ืน ๆ ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการก่อหน้ี 

คือ เพศ (Sex) เพศหญิงมีความน่าจะเป็นในการก่อหน้ีเกินตวัมากกว่าเพศชาย และทกัษะทางการเงิน 

(FLS) เม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าว พบวา่ ระดบัทกัษะทางการเงินท่ีสูงขึ้นจะช่วยลด

โอกาสในการก่อหน้ีเกินตวัลง แต่เน่ืองจากทกัษะทางการเงินมีองค์ประกอบ 3 ด้าน จึงนําไปสู่การ

วิเคราะห์ดว้ย Multinomial Logit ซ่ึงพบวา่ ความรู้และพฤติกรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการก่อ

หน้ีเกินตวั 
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กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองความรู้ทางการเงินและความอยูดี่มีสุขทางการเงิน

ของพนกังานในสถาบนัการเงิน กรณีศึกษาจากพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีคะแนนความรู้ทางการเงินโดยเฉล่ียร้อยละ 79.14 และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความอยู่

ดีมีสุขทางการเงินด้านหน้ีสินและด้านเงินออมเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบว่าความรู้ทางการเงินมี

ความสัมพนัธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านหน้ีสินและด้านเงินออมเหมาะสม ในขณะท่ีไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุขทางการเงินดา้นสภาพคล่อง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั อายุตั้งแต่ตํ่า

กว่าหรือเท่ากับ 25 ปีจนถึงอายุ 56 ปีขึ้ นไป ตําแหน่งงานตั้ งแต่พนักงาน (Junior) จนถึงผูจ้ ัดการ

(Manager) ขึ้นไป จาํนวนทั้งส้ิน 889  คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน 

จาํกดั, 2565) เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรของของ 

Taro Yamane (1973) ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5% มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จาก

ประชากรทั้งหมด 889 คน จากการคาํนวณ จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมสําหรับการใชใ้น

การวิจยั จาํนวน 276 ตวัอยา่ง 

การสร้างเคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และคา่ความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน ตาํแหน่งงาน 

และรายไดต่้อเดือน 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั

การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัทกัษะทางการเงิน และปัจจยัพฤติกรรมการออมของพนกังาน 

2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
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 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัท่ีต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test 

 2.2  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน ตาํแหน่ง

งาน และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน 

จาํกดัท่ีต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหาก

พบวา่ มีความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD)  

2.3 ปัจจยัทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทาง

การเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั จาํกดั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression  

Analysis  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีช่วงอายุ 26 – 35 ปี มีสถานภาพสมรส อยู่ใน

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีตาํแหน่งงานเป็นพนักงาน

(Junior) และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ซ่ึงพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะการเงินโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ดา้นความรู้ทางการเงิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของ

พนักงานต่างกนั ท่ีระดับความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจยัทกัษะทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการเงิน และดา้นทศันคติทางการเงินมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออมของ

พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั สามารถสรุป 

ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการวิจยัพฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบคุคล 

1.1 พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม

ของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะธิดา  เกตุแกว้ 
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(2562) ไดอ้ธิบายว่า เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการออมท่ีไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจากปัจจุบนัทุกเพศมี

สิทธิความเท่าเทียมกนัมากขึ้น ทาํให้ขอ้แตกต่างและขอ้จาํกดัระหว่างเพศลดนอ้ยลง และไม่สอดคลอ้ง

กบัวิจยัของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) เพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเพศหญิง สังคมมีอิทธิพลกบัตนเองเป็นอย่างมาก 

การอุปโภคบริโภคสินคา้บางอย่างมีการเปรียบเทียบและการแข่งขนักนั ทั้งการแต่งตวั เคร่ืองสําอาง 

ฯลฯ จึงอาจทาํใหเ้พศหญิงมีเงิเหลือเก็บออมไดน้อ้ยกวา่เพศชาย 

1.2 พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม

ของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลินทิพย ์หาคาํ 

(2561) ไดอ้ธิบายวา่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการออมท่ีไม่ต่างกนั 

ดงันั้นหากองค์กร บุคคล หรือสถาบนัการเงิน ตอ้งการสร้างหรือดึงดูดให้บุคคลเกิดการออมท่ีสูงขึ้น 

อายไุม่ใช่ปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา เพราะอายท่ีุแตกต่างมีพฤติกรรมการออมท่ีไม่ต่างกนั 

1.3 พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั แตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียราย

คู่ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการออมโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานท่ีมี

สถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ โดยท่ีพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการออมโดยรวม

น้อยกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ และพบว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มี

พฤติกรรมการออมโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่โดยท่ี

พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการออมโดยรวมน้อยกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/

หมา้ย/แยกกนัอยู่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนเรศ หนองใหญ่ (2560) อธิบายว่าสถานภาพท่ีต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

การออมแตกต่างกนัในพฤติกรรมการออมซ่ึงประกอบดว้ย ออมโดยเก็บเงินสดไวใ้นมือท่ีทาํงาน ออม

เงินโดยการเล่นแชร์ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์และออมในรูปสินทรัพยถ์าวรท่ีทาํงาน ออมเงินโดยการ

นาํเงินไปใหกูย้มืและออมเงินโดยการนาํไปซ้ือทองหรือลงทุนในหุน้   

1.4 พนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั แตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการออมโดยรวมแตกต่าง

เป็นรายคู่กบัพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท โดยท่ีพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
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พฤติกรรมการออมโดยรวมนอ้ยกว่า และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีพฤติกรรมการออม

โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท โดยท่ีพนักงานท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาโท มีพฤติกรรมการออมโดยรวมมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา

โท สอดคลอ้งกับงานวิจยัของลลินทิพย ์หาคาํ (2561) พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํให้พฤติกรรมการออมต่างกนั หากตอ้งการให้ผูอ้อมเกิดการออมมากขึ้น ควร

มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกัน เพื่อทาํให้ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เกิดการรับรู้หรือจูงใจ ใหอ้อมสูงขึ้น 

1.5 พนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีระยะเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกัด ไม่ต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเบญญาภา นวลรอด (2563) ไดอ้ธิบายว่า ระยะเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการ

ออมท่ีต่างกนั กล่าวคือ บุคคลท่ีมีระยะเวลาการทาํงานหรือประสบการณ์ทาํงานท่ีมากจะมีพฤติกรรม

การออมหรือความมัน่คงทางการเงินมากกวา่บุคคลท่ีมีระยะเวลาการทาํงานท่ีนอ้ยกวา่  

1.6 พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม

การออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชยา

ภรณ์ ประภากิจ (2560) พบว่า บุคลากรในสังกัดสํานักงานพระราชวงัท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มี

พฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีตาํแหน่งลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนเวินทา้ยท่ีนั่ง

และพนกังานสาํนกังานพระราชวงัพิเศษมีพฤติกรรมการออมในรูปแบบการออมไม่ผา่นสถาบนัการเงิน 

เช่น เก็บเงินสดไวใ้นมือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และออมในรูปของ

ทรัพยสิ์นท่ีมีค่ามากกว่าบุคคลท่ีมวีตาํแหน่งงานพนักงานสํานักงานพระราชวงัและประเภทวิชาการ

ระดบัปฏิบติัการ   

1.7 พนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิตยา เบญจรงคพนัธ์ (2562) พบว่า บุคลากรศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกัน ทาํให้พฤติกรรมการออมต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงมีความเห็นว่าบุคลากรศูนย์

เทคโนโลยีทางการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีต่างกนันั้น เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการออมไม่วา่จะ
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เป็นดา้นปริมาณการออม ดา้นวตัถุประสงคก์ารออม ยกเวน้ดา้นรูปแบบการออม ท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมท่ีต่างกนั  

2. ผลการวิจัยปัจจัยทักษะทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ปัจจยัทกัษะทางการเงินดา้นความรู้ทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม

ของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวชั กรุณาเพญ็ (2560) 

ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของคน Gen Yพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

คะแนนความรู้ทางการเงินอยู่ในระดบัสูง จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นระดบัทกัษะทางการเงินกบัระดบั

การออม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงินและทศันคติทางการเงิน พบว่า 

ทกัษะทางการเงินกบัระดบัการออม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงินและ

ทศันคติทางการเงินมีผลต่อระดับการออมของคน Gen Y เน่ืองจากการมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

การเงินจะส่งผลสนบัสนุนให้บุคคลเป็นผูอ้อมเงิน มีแนวโนม้ในการเก็บออมเงินมากกว่าบุคคลท่ีไม่มี

ความรู้ในเร่ืองการเงิน ดงันั้นบุคคลท่ีมีความรู้ความสนใจในเร่ืองการเงินและการออมเหล่าน้ี ลว้นเป็น

ส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยทาํให้ Gen Y สามารถเลือกใช้ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีเหมาะสม มองเห็นความเส่ียง

และลดความกระจายความเส่ียง  

2.2 ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมการเงิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัพฤติกรรมการ

ออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิวชั กรุณาเพ็ญ 

(2560) พบว่า ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน มีอิทธิพลสูงท่ีสุดในตวัแปรอิสระทั้งหมดในการอธิบายตวั

แปรตาม คือระดบัการออมของคน Gen Y เน่ืองจากการมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดี รวมถึงการมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองการเงินท่ีดี และทศันคติทางการเงินท่ีดีจะส่งผลสนบัสนุนให้บุคคลเป็นผูอ้อมเงิน มี

แนวโน้มในการเก็บออมเงินมากกว่าบุคคลท่ีไม่มีความรู้ในเร่ืองการเงิน และพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีได้

ปฏิบติัจริงจนเป็นนิสัย ดงันั้นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดี คือเป็นผูมี้วินัยในการออม จะมีการ

ออมเงินอยา่งสมํ่าเสมอ มีความรู้ความสนใจในเร่ืองการเงินและการออม  

2.3 ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัพฤติกรรมการ

ออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรม   การบิน จาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิรินุช อินละคร 

(2563) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์ทกัษะทางการเงินของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี



12 
 

ราชา พบวา่ ความรู้และทศันคติทางการเงินส่งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมทางการเงิน กล่าวคือ ทศันคติ

ทางการเงินท่ีดีส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงินดว้ย ดงันั้นการส่งเสริมทศันคติอาจจะเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่วยั

เยาวโ์ดยผูป้กครอง ครูอาจารย ์หน่วยงานของรัฐ ควรปลูกฝังทศันคติทางการเงินท่ีดีผา่นส่ือต่าง ๆ ดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1 พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั แตกต่างกนั โดยพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรม

การบิน จาํกดั ท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการออมโดยรวมนอ้ยกวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/

หม้าย/แยกกันอยู่ นอกจากน้ี พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการออมโดยรวมน้อยกว่า 

พนักงานท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกัน  ดังนั้นผูวิ้จัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ควรมีส่งเสริมหรือการจูงใจดว้ยวิธีท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหเ้ขา้กบัทุกสถานภาพ

ของพนกังานบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั รวมไปถึงเขา้กบัแต่ละตาํแหน่งงาน เพื่อใหพ้นกังานเอง

รู้สึกว่าการส่งเสริมการออมเป็นเร่ืองท่ีสําคญั จาํเป็น หรือมีการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้

ความรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเงินและการออม 

พนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม

การออมของพนกังาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั แตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการออมโดยรวมน้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท นอกจากน้ี

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีพฤติกรรมการออมโดยรวมมากกว่า พนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า พนกังานบริษทั อุตสาหกรรม

การบิน จาํกดั ยิง่มีการศึกษาสูง ก็จะมีพฤติกรรมการออมเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลมาจากการท่ีผูท่ี้มีการศึกษา

ท่ีสูงกว่าจะได้เปรียบในเร่ืองประสบการณ์และสามารถหาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ี

น่าเช่ือถือ ซ่ึงจะไดเ้ปรียบในเร่ืองการวางแผนทางการเงินท่ีดี และรูปแบบการออมในอนาคต ดงันั้นจึง

ควรพฒันารูปแบบการออมและการลงทุนท่ีตอบโจทยก์บัพนักงานบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

ไดแ้ก่  เงินฝากออมทรัพย ์ เงินลงทุน  กองทุนรวม พนัธบตัร บิทคอยน์ และประกนัชีวิต เป็นตน้ 
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1.2 ปัจจยัทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการเงิน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การออมของพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกัด  ดังนั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจัย 

พบว่า ประเด็นเร่ืองการวางแผนทางการเงินระยะยาวและพยายามทาํให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ป็น

ประเด็นท่ีสําคญัมากท่ีสุด บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัจึงตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด

เช่นกนั รองลงมาคือ เร่ืองการรู้จกัวิธีการวางแผนเงินรู้วา่มีรายไดเ้ท่าไรและจะมีรายจ่ายเท่าไร และเร่ือง

การชาํระจ่ายบิล/หน้ีต่าง ๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าบตัรเครดิต ตรงเวลา ซ่ึงบริษทั อุตสาหกรรมการบิน ตอ้ง

สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัเร่ืองพฤติกรรมการเงินของพนกังาน  

ด้านทัศนคติทางการเงิน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยั พบว่า พนกังานเม่ือมีเงินก็ตอ้งใช้

ให้เต็มท่ี ไม่ตอ้งคิดเผื่อวนัขา้งหนา้ เป็นประเด็นท่ีสําคญัมากท่ีสุด บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัจึง

ตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด และหาแนวทางเพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิดและเปิดมุมมองรูปแบบ

ใหม่ให้กบัพนักงาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั นอกจากน้ีควรส่งเสริมพนักงาน ให้มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมและการลงทุนเพื่อยามเกษียณ เป็นขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบัต่าง ๆท่ีชดัเจน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาขอบเขตดา้นประชากร และขนาดกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น 

ขยายการศึกษาประชากรทั้งองคก์ร เพื่อใหไ้ดค้วามแตกต่างและความหลากหลายของงานวิจยัท่ีมากขึ้น 

2.2  เน่ืองจากการศึกษาน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เท่านั้น ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเชิงลึก สาํหรับนาํมาใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมดว้ย 
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