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ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน 
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
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อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สนัติ เติมประเสรฐิสกลุ  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน

ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทักษะทาง
การเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล และวดัระดับอิสรภาพทางการเงินของชาวมิล-
เลนเนียลในกรุงเทพมหานครดว้ยอัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง  ซึ่งเป็นวิธีการ
วดัระดบัอิสรภาพทางการเงินรูปแบบที่แตกต่างจากงานวิจยัก่อนหนา้ โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วิจัยครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่อาศัยหรือมีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของอตัราส่วนความ
อยู่รอดเท่ากับ 5.7114 และคะแนนเฉลี่ยอัตราส่วนความมั่งคั่ งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานครเท่ากบั 3.1895 ซึ่งอตัราสว่นทัง้สอง มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า โดยเฉลี่ยแลว้ชาวมิล-
เลนเนียลมีอิสรภาพทางการเงิน  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  แสดงให้เห็นว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรด์้านอายุ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้านอัตราส่วนความอยู่รอดและ
อัตราส่วนความมั่งคั่ งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน  ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินมีอิทธิพลต่ออิสรภาพ
ทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดและอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานครในทิศทางตรงขา้ม ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.10 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : ทกัษะทางการเงิน, อิสรภาพทางการเงิน, ชาวมิลเลนเนียล 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title FACTORS INFLUENCING FINANCIAL FREEDOM 
OF MILLENNIALS IN BANGKOK 

Author PIMNARA SABRUEANGRIN 
Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Santi Termprasertsakul  

  
The research aims to study the factors influencing the financial freedom of 

millennials in the Bangkok metropolitan area. The factors included demography, financial 
literacy, and personal risk awareness which were assumed to influence the financial 
freedom of millennials in this paper. Moreover, the survival ratio and the wealth ratio 
employed to measure the financial freedom of millennials in the Bangkok metropolitan 
area. The sample in this research included 400 millennials who live or stay in the Bangkok 
metropolitan area. A Questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics 
used in the hypothesis testing included multiple regression analysis. The results showed 
that millennials in the Bangkok metropolitan area had financial freedom, since the 
average survival ratio is 5.7114 and the average wealth ratio is 3.1895, with both ratios 
are greater than one. The multiple regression results revealed that age positively 
influenced financial freedom in terms of the survival ratio and the wealth ratio of millennials 
in the Bangkok metropolitan area and at a statistically significant level of 0.01. In addition, 
financial behavior negatively influencing financial freedom in terms of the survival ratio 
and the wealth ratio of millennials in the Bangkok metropolitan area and at statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. 

 
Keyword : Financial Literacy, Financial Freedom, Millennials 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จรุร่วงไดดี้ ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงจาก
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สนัติ เติมประเสริฐสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ ที่ไดใ้ห้
ความเมตตาและเสียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้ าปรกึษา แนะน า ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตัง้แต่
เริ่มด าเนินการจนกระทั่งปริญญานิพนธฉ์บบันีเ้สร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูง
ไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สิริกุตตา และอาจารย ์ดร.จรินทร ์จารุเสน ที่
กรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  และให้
ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้นี ้

ผูว้ิจยัขอขอบคุณพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตา ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ ดี ต่อผู้วิจัยเสมอมา  รวมถึงเจ้าหน้าที่ โครงการคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และเจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านที่ช่วยประสานงาน ใหค้วาม
ช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นอย่างดี จนใหง้านวิจยัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่ง 

ผูว้ิจยัขอขอบคณุพระคณุบิดา มารดา พี่สาว ญาติ และเพื่อนของผูว้ิจยัที่ไดใ้หก้ารสนบัสนุน
และสง่เสรมิ เป็นก าลงัใจใหแ้ละอยู่เคียงขา้งตลอดมา 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณเพื่อนและรุ่นพี่นิสิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการจัดการและ
การตลาด ที่ใหค้  าปรกึษาที่ดีเก่ียวกบัการท าปริญญานิพนธต์ลอดมา 

ทา้ยที่สดุผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือ  และ
สละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่มีสว่นส าคญัในการท าวิจยัครัง้นีใ้หส้  าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

  
  

พิมพน์ารา  ทรพัยเ์รืองรนิ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบญัรูปภาพ ..................................................................................................................... ฑ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั ................................................................................................. 3 

ความส าคญัของงานวิจยั .................................................................................................... 4 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 4 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั .............................................................................................. 4 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ......................................................................................... 4 

ตวัแปรที่ศึกษา ............................................................................................................ 4 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ........................................................................................................ 5 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ..................................................................................................... 7 

สมมติฐานของการวิจยั ....................................................................................................... 8 

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม................................................................................................... 10 

1. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ......................................................................................... 10 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์........................................ 10 

1.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางการเงิน ..................................................... 16 

     



  ซ 

1.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล ......................... 25 

1.4 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัอิสรภาพทางการเงิน .................................................. 37 

2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ...................................................................................................... 44 

2.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตรแ์ละอิสรภาพทางการเงิน ............................ 44 

2.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางการเงินและอิสรภาพทางการเงิน .......................... 51 

2.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลและอิสรภาพทางการเงิน
 ....................................................................................................................... 53 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 55 

การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง.................................................................... 55 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ............................................................................................ 55 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ....................................................................................... 55 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ............................................................................................... 56 

การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ...................................................................................... 57 

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ...................................................................................... 57 

วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือ ........................................................................................ 62 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ...................................................................................................... 63 

การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู ....................................................................... 63 

การจดัท าขอ้มลู ......................................................................................................... 63 

การวิเคราะหข์อ้มลู .................................................................................................... 64 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู .......................................................................................... 65 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................................................... 71 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................ 71 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู .................................................................................... 72 



  ฌ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................................... 73 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................................... 114 

สงัเขปการวิจยั ............................................................................................................... 114 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ...................................................................................... 114 

ความส าคญัของงานวิจยั ......................................................................................... 114 

ขอบเขตการวิจยั ...................................................................................................... 114 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา ........................................................................................... 115 

สมมติฐานในการวิจยั .............................................................................................. 116 

การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั .................................................................................... 117 

การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู .............................................................................. 121 

สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู .............................................................................................. 122 

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา .............................................................. 122 

สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน ................................................................ 127 

การอภิปรายผล ............................................................................................................. 129 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากงานวิจยั ......................................................................................... 133 

ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป ............................................................................. 134 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 135 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 142 

ภาคผนวก ก ...................................................................................................................... 143 

ภาคผนวก ข ...................................................................................................................... 157 

ประวติัผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 159 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 สดัสว่นจ านวนประชากรในแต่ละเจเนอเรชั่นใน พ.ศ. 2562 .......................................... 2 

ตาราง 2 การแบ่งเจเนอเรชั่นของนกัวิจยัตามปีเกิดครสิตศ์กัราช............................................... 12 

ตาราง 3 ขอ้ค าถามของ Lusardi and Mitchell (2006) ........................................................... 19 

ตาราง 4 ชุดค าถามที่ใชว้ดัระดบัทางการเงินของประชากรไทย ................................................ 24 

ตาราง 5 การก าหนดวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม ............................................................. 33 

ตาราง 6 ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง ......................................... 34 

ตาราง 7 วิธีการบรหิารความเสี่ยงส าหรบัความเสี่ยงสว่นบคุคลในแต่ละดา้น ............................ 36 

ตาราง 8 ความแตกต่างของทกัษะทางการเงินของแต่ละเจเนอเรชั่น ......................................... 45 

ตาราง 9 การแบ่งเจเนอเรชั่นของ ก.ล.ต. ................................................................................ 49 

ตาราง 10 การแบ่งกลุม่ตวัอย่าง ............................................................................................ 56 

ตาราง 11 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ .......... 74 

ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้น
อายุ ..................................................................................................................................... 74 

ตาราง 13 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดบั
การศึกษาสงูสดุ.................................................................................................................... 74 

ตาราง 14 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้น
จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ....................................................................................................... 75 

ตาราง 15 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินโดยรวม ............ 75 

ตาราง 16 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้าง
การเงิน ................................................................................................................................ 76 

ตาราง 17 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทาง
การเงิน ................................................................................................................................ 77 

     



  ฎ 

ตาราง 18 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทาง
การเงิน ................................................................................................................................ 78 

ตาราง 19 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล
 ........................................................................................................................................... 78 

ตาราง 20 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นสขุภาพ.......................................................... 80 

ตาราง 21 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการเสียชวิตก่อนวยัอนัควร .............................. 81 

ตาราง 22 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ........... 81 

ตาราง 23 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นหนีส้ิน ........................................................... 83 

ตาราง 24 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นทรพัยส์ิน ....................................................... 83 

ตาราง 25 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความปลอดภยั .............................................. 84 

ตาราง 26 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการลงทุน ...................................................... 85 

ตาราง 27 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นอาชีพ ............................................................ 85 

ตาราง 28 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความรบัผิด ................................................... 86 

ตาราง 29 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น ................................. 87 

ตาราง 30 คะแนนเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอตัราสว่นความอยู่รอดและอตัราสว่น
ความมั่งคั่ง .......................................................................................................................... 88 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร .............................................. 89 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter..................................................................................... 90 



  ฏ 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ................................................ 92 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter..................................................................................... 93 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่น
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ............................................................. 95 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะหท์กัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter..................................................................................... 96 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่น
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ............................................................... 97 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะหท์กัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter..................................................................................... 98 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ......... 99 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะหก์ารตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ............................................... 99 



  ฐ 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร .......... 100 

ตาราง 42 ผลการวิเคราะหก์ารตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ............................................. 101 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้าง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร ................................................................................................................ 102 

ตาราง 44 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา
นคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 103 

ตาราง 45 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้าง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา
นคร ................................................................................................................................... 106 

ตาราง 46 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ....... 108 

ตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐาน .................................................................................... 110 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................. 7 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงวิธีการวดัระดบัทกัษะทางการเงิน 3 กรณี........................................ 18 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงองคป์ระกอบของความตระหนกั ..................................................... 26 

ภาพประกอบ 4 ภาพอธิบายอิสรภาพทางการเงิน ................................................................... 38 

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงจ านวนผูล้งทนุแบ่งตามเจเนอเรชั่น ................................................. 50 

ภาพประกอบ 6 มลูค่าการลงทนุของผูล้งทนุแบ่งตามเจเนอเรชั่น ............................................. 50 

 

     



 

บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัฐานะการเงินของครวัเรือนไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครวัเรือนที่ไม่มีหนี ้

ซึ่งมีความเปราะบางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกลุม่ครวัเรือนที่มีหนี ้ซึ่งมีความเปราะบางมากขึน้
อย่างชดัเจน ครวัเรือนเหลา่นัน้ตกอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจ สะทอ้นได้
จากระดับการออมที่นอ้ยลง การเป็นหนีเ้พิ่มขึน้ เป็นหนีเ้ร็วขึน้ และเป็นหนีน้านขึน้ ซึ่งพฤติกรรม
ทางการเงินของครวัเรือนเป็นสาเหตขุองปัญหาหนีส้ิน เพราะถึงแมว้่าครวัเรือนไทยในปัจจุบนัจะมี
สดัส่วนรายไดม้ั่นคงมากขึน้ ซึ่งควรเป็นปัจจยับวกที่ช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการบรหิารเงิน 
แต่ในความเป็นจริง ครัวเรือนเหล่านั้นมีการใช้จ่ายที่ สูงขึน้ ซึ่งส่วนหน่ึงได้รับอิทธิพลจาก
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี เช่น การซือ้ของออนไลน ์หรือ การเขา้ถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่กระตุน้ให้
เกิดความต้องการและการบริโภคสินค้าและบริการมากขึน้ และแนวโน้มของอิทธิพลจาก
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดังกล่าวจะรุนแรงมากยิ่งขึน้ในอนาคต (สรา ชื่นโชคสนัต,์ ภาวนิศร ์
ชวัวลัลี, และ วิรยิะ ด ารงคศิ์ร,ิ 2562) 

พฤติกรรมทางการเงินดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่าย การกู้ยืม การออม และการลงทุน 
สามารถสะท้อนให้เห็นผ่านการวิเคราะห์อิสรภาพทางการเงิน บุคคลที่มีอิสรภาพทางการเงิน 
จะต้องมีอัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) หรืออัตราส่วนความมั่งคั่ ง (Wealth Ratio) 
มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ทัง้สองอตัราส่วนนีพ้ิจารณาจากรายไดจ้ากทรพัยส์ิน รายไดจ้ากการท างาน 
และค่าใชจ้่าย หากบคุคลมีการใชจ้่ายและการกูย้ืมนอ้ยลง การออมและการลงทนุเพิ่มขึน้ จะท าให้
อิสระทางการเงินของบุคคลนั้นเพิ่มขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การมีอิสรภาพทางการเงิน หมายถึง 
การที่บุคคลมีอิสระทางการเงิน ซึ่งการที่ประชาชนในประเทศมีอิสรภาพทางการเงิน แสดงว่า
ประชาชนสามารถอยู่รอดและมีความมั่งคั่ง มีฐานะทางการเงินที่เขม้แข็ง สามารถช่วยใหร้ะบบ
เศรษฐกิจในระดับมหภาคมีความแข็งแกร่งในระดับรากฐาน เพราะฉะนัน้การเตรียมความพรอ้ม
และการใหค้วามรูท้างการเงินแก่ประชาชนรุ่นใหม่ที่ก าลงัจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ
ในอนาคตอย่างชาวมิลเลนเนียลจึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างมาก 

ประชากรไทย ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีจ านวนทั้งหมด 66,558,935 คน
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) สามารถจ าแนกประชากรออกเป็นแต่ละเจเนอเรชั่น ดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1 สดัสว่นจ านวนประชากรในแต่ละเจเนอเรชั่นใน พ.ศ. 2562 

เจเนอเรชั่น จ านวน (คน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

Z 14,134,855 21.23 เกิดก่อน พ.ศ. 2544  
Y 18,706,353 28.11 เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 
X 15,441,582 23.20 เกิดระหว่าง พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523 

Baby Boomer 16,646,363 25.01 เกิดก่อน พ.ศ. 2509  
อ่ืน ๆ 1,629,782 2.45 ไม่ทราบปีเกิด, ประชากรในทะเบียน

บ้านกลาง, ประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทย และประชากรที่อยู่ระหว่างการ
ยา้ย 

รวม 66,558,935 100  

 
จากตารางพบว่า ประชากรในประเทศไทย ประกอบดว้ยกลุ่มคนเจเนอเรชั่น Y หรือ ชาว

มิลเลนเนียล (Millennials) คือ ผูท้ี่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 เป็นสัดส่วนมากที่สุด 
จ านวน 18,706,353 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.11 ของจ านวนประชากรไทยทัง้หมด ซึ่งชาวมิลเลน-
เนียลประกอบดว้ยกลุ่มวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ ดว้ยเหตุผลดังกล่าวท าใหช้าวมิลเลนเนียลเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 

โดยทั่วไปชาวมิลเลนเนียลเติบโตมาพรอ้มกับการใชเ้ทคโนโลยีและอินเทอรเ์น็ตในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ท าใหช้อบความรวดเร็วและไม่มีความอดทน ชาวมิลเลนเนียลมักจะตอ้งการ
สรา้งอนาคตที่ดี มั่นคง และตอ้งการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในช่วงชีวิตที่เร็วขึน้  แต่ในทาง
กลบักนัแบบส ารวจ พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากรชาวมิลเลนเนียลไทยทัง้หมดมี
ภาระหนีส้ินต่อคน 432,000 บาท รอ้ยละ 20 ของชาวมิลเลนเนียลที่กูห้นีผ้ิดนัดช าระหนี ้โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 7.1 ของสินเชื่อทัง้หมดที่มีการผิดนดัช าระ และมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2559, อ้างถึงใน ลาวัณย์ วาริชนันท์, 2563) เพราะสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย ท าใหช้าวมิลเลนเนียลสูญเสียไปกับค าว่า “ของมันตอ้งมี” (ศูนยว์ิเคราะห์
ธนาคารทหารไทย, 2562) และท าใหช้าวมิลเลนเนียลมีความมั่นใจในความคิดของตวัเอง ประกอบ
กบัการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยงัไม่แพรห่ลายเท่าที่ควร ท าใหช้าวมิลเลน-
เนียลมีการวางแผนทางการเงินในทิศทางที่ไม่เหมาะสม หากพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ถูก
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ปรบัเปลี่ยน ชาวมิลเลนเนียลจะเกษียณไปพรอ้มกบัหนีส้ิน ซึ่งท าใหเ้ป็น “หลมุด า” ทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามการวิเคราะหพ์ฤติกรรมทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลขา้งตน้ เป็นการ
วิเคราะหจ์ากขอ้มูลในโซเชียลมีเดียของชาวมิลเลนเนียลของศูนย์วิเคราะหธ์นาคารทหารไทย
เท่านัน้ พฤติกรรมทางการเงินที่สะทอ้นผ่านอิสรภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน
ไปจากอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ รวมถึงอิทธิพลจากความแตกต่างของระดบัทกัษะทางการเงิน 
ไดแ้ก่ ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และอิทธิพลจากความ
แตกต่างของระดับการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล ลว้นอาจท าใหอิ้สรภาพทางการเงินของ
แต่ละบคุคลแตกต่างกนั  

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจัยสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัอิสรภาพ
ทางการเงินที่ผ่านมา พบการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ เช่น พฤติกรรม
การออม หรือพฤติกรรมการลงทุน เป็นตน้ แต่มีงานวิจยัจ านวนนอ้ยที่แสดงถึงระดบัอิสรภาพทาง
การเงิน ซึ่งงานวิจยันีจ้ะใชอ้ตัราส่วนความอยู่รอดและอตัราส่วนความมั่งคั่งเป็นเครื่องมือในการวดั
ระดับอิสรภาพทางการเงินจึงจะท าใหไ้ดผ้ลลัพธ์แบบใหม่ โดยการศึกษาครัง้นี ้จัดท าขึน้เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร และ
น าไปปรบัใชใ้นการวางแผนเสริมสรา้งอิสรภาพทางการเงินใหก้ับชาวมิลเลนเนียล รวมถึงเป็น
ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐับาลและเอกชนที่เก่ียวขอ้ง ในการน าผลการวิจัยไปพิจารณาการ
ประชาสัมพันธ์เสริมสรา้งทักษะทางการเงิน และเพิ่มพูนการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล
ใหก้บัชาวมิลเลนเนียลอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปใชต่้อยอดการสรา้ง
ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการต่อไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาว 

มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาทักษะทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 

ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน

ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล และ

น าไปปรบัใชใ้นการวางแผนเสรมิสรา้งอิสรภาพทางการเงินใหก้บัชาวมิลเลนเนียล 
2. เพื่อเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐับาลและเอกชนที่เก่ียวขอ้ง ในการน าผลการวิจยั

ไปพิจารณาการประชาสมัพนัธเ์สรมิสรา้งทกัษะทางการเงิน และเพิ่มพนูการตระหนกัถึงความเสี่ยง
สว่นบคุคล ใหก้บัชาวมิลเลนเนียลอย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่สนใจศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ส่งผลต่อ
อิสรภาพทางการเงิน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนาหรืออาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุม่ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนาหรืออาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane ก าหนด
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และได้
เพิ่มจ านวนกลุม่ตวัอย่างอีก 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และการสุ่มตามความ
สะดวก (Convenience Sampling)  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 



  5 

1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.4 จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
2.  ทกัษะทางการเงิน 

2.1 ความรูท้างการเงิน 
2.2 พฤติกรรมทางการเงิน 
2.3 ทศันคติทางการเงิน 

3. การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย 
1. อตัราสว่นความอยู่รอด 
2. อตัราสว่นความมั่งคั่ง 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ชาวมิลเลนเนียล หมายถึง กลุ่มคนเจเนอเรชั่น Y หรือ บุคคลที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 

2524 ถึง พ.ศ. 2543 ดังนัน้ ณ ปี พ.ศ. 2564 ชาวมิลเลนเนียลจึงหมายถึงคนกลุ่มที่มีอายุ 21 ถึง 
40 ปี 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย 

2.1 เพศ หมายถึง เพศที่ก าเนิดตามธรรมชาติที่เป็นลกัษณะทางกายภาพที่ถูก
ก าหนดจากชีววิทยา ประกอบดว้ย เพศชาย และ เพศหญิง 

2.2 อายุ หมายถึง ช่วงเวลาที่บุคคลมีชีวิตอยู่ โดยนบัเป็นจ านวนปีเต็มปีบริบูรณ ์
นบัตัง้แต่วนัเกิดจนถึงปัจจบุนั 

2.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ หมายถึง ระดบัการศกึษาสงูสดุที่บคุคลไดศ้กึษาส าเร็จ
ตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี และสงูกว่าปรญิญาตรี 

2.4 จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ หมายถึง จ านวนบุคคลที่บุคคลหนึ่งตอ้งดูแลเรื่อง
ภาระค่าใชจ้่ายของบคุคลนัน้ เช่น บิดา มารดา บตุร เป็นตน้ 

3. ทักษะทางการเงิน หมายถึง การผสมผสานของความตระหนกัรู ้ความรู ้ทศันคติ 
และพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินและสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลที่ ดี  
ประกอบดว้ย 
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3.1 ความรูท้างการเงิน หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจแนวความคิดทางการเงิน 
เช่น การค านวณอตัราดอกเบีย้ เงินเฟ้อ ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นตน้  

3.2 พฤติกรรมทางการเงิน หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกเก่ียวกับ 
การใชจ้่าย การกูย้ืมเงิน การออม และการลงทนุ ของบคุคลนัน้ 

3.3 ทศันคติทางการเงิน หมายถึง มมุมองหรือแนวคิดส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่ง
ทางดา้นการเงิน  

4. การตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล หมายถึง การเห็นความส าคญัต่อความ
ไม่แน่นอนของเหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ต่อตนเองในอนาคตทัง้หมด 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

4.1 ความเสี่ยงดา้นสุขภาพ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี มี
โรคภยัไขเ้จ็บ สง่ผลใหบ้คุคลนัน้อาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล หรือสญูเสียรายได ้

4.2 ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หมายถึง ความเสี่ยงที่บุคคลจะ
เสียชีวิตก่อนวยัชรา อาจเกิดจากการประสบอบุติัเหต ุหรือมีโรคภยัไขเ้จ็บอย่างเฉียบพลนั 

4.3 ความเสี่ยงภัยจากการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ หมายถึง การที่
บคุคลมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอาย ุหรือมีอายทุี่ยืนยาวกว่าที่คาดไว ้  

4.4 ความเสี่ยงดา้นหนีส้ิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถ
ช าระคืนหนีส้ินที่ก่อไว ้หรือไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ตกลงไวก้บัเจา้หนีไ้ด ้

4.5 ความเสี่ยงด้านทรพัยส์ิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเสียหายหรือ 
สญูหายต่อทรพัยส์ินที่บคุคลเป็นเจา้ของ 

4.6 ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั หมายถึง ความเสี่ยงที่บคุคลจะไม่ไดร้บัความ
ปลอดภยัในระหว่างการด ารงชีวิต หรือประสบอบุติัเหต ุ

4.7 ความเสี่ยงดา้นการลงทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บุคคลไดร้บั
ผลตอบแทนคลาดเคลื่อนจากผลตอบแทนที่ก าหนดไว ้

4.8 ความเสี่ยงดา้นอาชีพ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงาน เช่น การถกูเลิกจา้ง หรือ ถกูพกังาน เป็นตน้ 

4.9 ความเสี่ยงภยัตามความรบัผิด หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัผิด
ในการกระท าของตนเองที่มีผลกระทบต่อผูอ่ื้น 

4.10 ความเสี่ยงภยัจากความผิดพลาดจากผูอ่ื้น หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่
บคุคลอื่นละเมิดหรือไม่ท าตามสญัญา หรือ ท าแต่ไม่ส  าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว ้สง่ผลให้
เกิดความเสียหายทางการเงิน 
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5. อิสรภาพทางการเงนิ ถกูวดัโดย  
5.1 อตัราสว่นความอยู่รอด (Survival Ratio) ค านวณจาก  

อตัราสว่นความอยู่รอด (Survival Ratio) =  
รายไดจ้ากทรพัยส์ิน+รายไดจ้ากการท างาน

ค่าใชจ้่าย
 

หากอัตราส่วนความอยู่รอดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 หมายความว่า ชาว 
มิลเลนเนียลมีอิสรภาพทางการเงินระดบัที่ 1 อิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด 

5.2 อตัราสว่นความมั่งคั่ง (Wealth Ratio ค านวณจาก 

อตัราสว่นความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) =  
รายไดจ้ากทรพัยส์ิน

ค่าใชจ้่าย
 

หากอตัราส่วนความมั่งคั่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 1 หมายความว่า ชาวมิลเลน-
เนียลมีอิสรภาพทางการเงินระดบัที่ 2 อิสรภาพทางการเงินดา้นความมั่งคั่ง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

4. จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 

5.  
ทักษะทางการเงนิ 

1. ความรูท้างการเงิน 

2. พฤติกรรมทางการเงิน 

3. ทศันคติทางการเงิน 

การตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 

อิสรภาพทางการเงนิของชาว 
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

1. อตัราสว่นความอยู่รอด 

2. อตัราสว่นความมั่งคั่ง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร 

สมมติฐานที่  1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่งของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.2 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่  4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร 

สมมติฐานที่  4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

 



 

บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร และได้
น าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชั่น 
1.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางการเงิน 
1.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล 

1.3.1 นิยามความตระหนกั 
1.3.2 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของความรู้ การรับรู ้ และความ

ตระหนกั 
1.3.3 องคป์ระกอบของความตระหนกั 
1.3.4 หลกัการและแนวคิดความเสี่ยง 
1.3.5 หลกัการและแนวคิดความเสี่ยงสว่นบคุคล 
1.3.6 วิธีจดัการความเสี่ยง 

1.4 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัอิสรภาพทางการเงิน 
2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และอิสรภาพทาง
การเงิน 

2.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางการเงินและอิสรภาพทางการเงิน 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลและอิสรภาพ

ทางการเงิน 

1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง ศาสตรข์องการศึกษาประชากรในดา้น
ขนาดของประชากร โครงสรา้งประชากร และการขบัเคลื่อนของประชากร โดยนกัประชากรศาสตร์
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อธิบายว่า ประชากร คือ กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และมีลักษณะบางอย่าง
รว่มกนั เช่น อาย ุเพศ ที่อยู่อาศยั สถานะสมรส เป็นตน้ (TIMAEUS, 2018) 

นักประชากรศาสตรไ์ด้อธิบายทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ว่า 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบคุคลเกิดขึน้จากแรงบงัคับภายนอกที่มากระตุน้ และเชื่อว่าพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ เ ก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ บุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันบุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ี่คลา้ยคลึงกนั ก็มกัจะมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัดว้ย และไดอ้ธิบายทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences Theory) ว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันจาก
องคป์ระกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ความแตกต่างบางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาค
หรือทางร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู ้การเรียนรูจ้ากสิ่งแวดลอ้มท าให้
เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ ซึ่งรวมเป็นลกัษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ
การที่มนุษยถ์ูกเลีย้งดูภายใตส้ถานการณท์ี่แตกต่างกัน ก็จะท าใหเ้ปิดรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน (Melvin L DeFleur และ Ball-Rokeach, 1996) ความแตกต่างของบุคคลดังกล่าวส่งผลต่อ
ความแตกต่างกันในดา้นความสามารถ ความฉลาด การแกปั้ญหา ความรวดเร็ว ความแม่นย า 
การเห็น การฟัง การพดู การเขียน ความอดทน และความเครียด (ฐานะวฒันา สขุวงศ,์ ม.ป.ป.) 

องค์ประกอบของประชากรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้ (G.Pol และ 
Thomas, 2006, p. 117) 

1. คุณลักษณะทางชีวสังคม (Biosocial Characteristics) เป็นองค์ประกอบที่
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Component) และชีววิทยา (Biological) ดงันัน้
จึงเป็นคณุลกัษณะที่ติดกบับคุคลมาตัง้แต่ก าเนิด เช่น อาย ุเพศ เชือ้ชาติ เป็นตน้  

2. คุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Characteristic) เป็น
องค์ประกอบที่บ่งบอกล าดับชั้นทางสังคมของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะทาง 
ชีวสงัคม เพราะคณุลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ไม่ไดติ้ดตวัมาตัง้แต่
ก าเนิด เช่น ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส รูปแบบความเป็นอยู่ อาชีพ โครงสรา้ง
ครอบครวั เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีของประชากรศาสตรข์้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกันท าให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกัน  ซึ่ งลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันเหล่านัน้อาจส่งผลใหอิ้สรภาพทางการเงินของบุคคลแตกต่างกัน 
จากค าอธิบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการน าข้อมูลด้านลักษณะทาง
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ประชากรศาสตรไ์ปใชเ้ป็นตวัแปรตน้ในการท าการวิจยั เพื่อเป็นสว่นนึงในการวิเคราะหว์่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินหรือไม่ โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
ของ Pol และ Thomas ในดา้นการจ าแนกองคป์ระกอบประชากรมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัยปัจจัยที่มี อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล  ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องงานวิจยันีจ้ึง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 

1.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น 
นกัวิจยัและนกัการตลาดไดแ้บ่งประชากรออกเป็นเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ตามช่วงอายุ

ที่แตกต่างกัน โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรแต่ละเจเนอเรชั่น เช่น 
สงครามโลก ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี เป็นตน้ ซึ่งเหตกุารณน์ัน้สง่ผลให้
ความเป็นอยู่ รายได ้หรือการศึกษาของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยแต่ละเจเนอเรชั่นมักจะมี
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองทางสังคม และพฤติกรรมคลา้ยคลึงกัน  (Van den Bergh & 
Behrer, 2011, อา้งถึงใน เกรดิา โคตาชารี, 2555) 

นักวิจัยไดแ้บ่งประชากรออกเป็นหลายเจเนอเรชั่น ไดแ้ก่ พรี-ดีเพรสชั่น เจเนอ-
เรชั่น (Pre-Depression Generation) ดีเพรสชั่นเจเนอเรชั่น (Depression Generation) เบบีบู้ม-
เมอร  ์(Baby Boomer) เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(Generation X) เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และ 
เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) โดยสรุปไดด้งัตารางที่ 2  (Ritchie, 2002; McCrindle&Hooper, 
2007; The Portal, 2008; Behrstock&Clifford, 2009; Van den Bergh and Behrer, 2011; 
Williams&Page, 2010; Petrosky&Hernandez, 2010; Miller&Washington, 2012; Schoch, 
2012; Solheim, 2012, อา้งถึงใน เกรดิา โคตาชาร,ี 2555) 

ตาราง 2 การแบ่งเจเนอเรชั่นของนกัวิจยัตามปีเกิดครสิตศ์กัราช 

 
Pre-

Depression 
Depression 

Baby 
Boomers 

Generation 
X 

Generation 
Y 

Generation 
Z 

Ritchies 
(2002) 

- - 1943-1960 1961-1981 - - 

McCrindle 
& Hooper 
(2007) 

- 
Before 
1946 

1946-1964 1965-1979 1980-1994 1995-2009 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 
Pre-

Depression 
Depression 

Baby 
Boomers 

Generation 
X 

Generation 
Y 

Generation 
Z 

Wuest, 
Welkey, 
Mogap & 
Nicols 
(2008) 

- - 1946-1964 1965-1976 1977-1994 - 

Behrstock & 
Clifford 
(2009) 

- 1925-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1995 - 

Puybaraud 
(2010) 

- 1922-1945 1946-1964 1965-1990 1981-2000 - 

Williams & 
Page 
(2010) 

Before 
1930 

1930-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1994 After 1994 

Van den 
Bergh & 
Behrer 
(2011) 

- 1928-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1996 After 1996 

Miller & 
Washington 
(2012) 

- 
Before 
1946 

1946-1964 1965-1979 1980-2000 After 2000 

Schoch 
(2012) 

- 
Before 
1946 

1946-1964 1965-1980 1981-1996 - 

Solheim 
(2012) 

- 
Before 
1945 

1945-1964 1965-1980 After 1980 - 

ที่มา เกรดิา โคตาชารี (2555) 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ไดแ้บ่งเจเนอเรชั่นออกเป็น 4 เจเนอเรชั่น ดงันี ้
1. เบบีบ้มูเมอร ์เกิดก่อน ค.ศ.1966 หรือ เกิดก่อน พ.ศ. 2509 
2. เจเนอเรชั่น X เกิดระหว่าง ค.ศ.1966 ถึง ค.ศ.1980 หรือ เกิดระหว่าง พ.ศ. 

2509 ถึง พ.ศ. 2523 
3. เจเนอเรชั่น Y เกิดระหว่าง ค.ศ.1981 ถึง ค.ศ. 2000 หรือ เกิดระหว่าง พ.ศ. 

2424 ถึง พ.ศ. 2543 
4. เจเนอเรชั่น Z เกิดหลงั ค.ศ. 2000 หรือ เกิดหลงั พ.ศ. 2544  

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทางการเงนิของแต่ละเจเนอเรชั่น 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้มนุษย์ที่ เกิดคนละเจเนอเรชั่นมีลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมทางการเงินบางอย่างแตกต่างกนั จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปลกัษณะนิสยั
และพฤติกรรมทางการเงินของแต่ละเจเนอเรชั่น ดงันี ้

เบบีบู้มเมอร ์(Baby Boomer)  
เบบีบ้มูเมอร ์คือ กลุม่คนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2509 ซึ่งปัจจบุนัมีอายมุากกว่าหรือ

เท่ากับ 56 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดหลังยุคสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่มีผูค้นลม้ตายจ านวนมาก หน่วย
ราชการหลายประเทศจึงมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนมีทายาทมากขึน้ ส่งผลใหม้ีอตัราการเกิด
ของประชากรจ านวนมาก คนกลุม่นีเ้ติบโตมาพรอ้มกบัการเติบโตของเศรษฐกิจ ตัง้แต่เศรษฐกิจยุค
ตกต ่าสดุไปสู่ยุคอตุสาหกรรมในช่วงที่สงครามสงบลง คนกลุ่มนีจ้ึงมีความอดทน ยืดหยุ่น ยอมรบั
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างดี นอกจากนีเ้จเนอเรชั่นนีเ้ป็นเจเนอเรชั่นที่ผูห้ญิงเริ่มเข้ามามี
บทบาทในแรงงานสงัคม เป็นยุคที่ครอบครวัเริ่มมีฐานะดีขึน้ เพราะพ่อและแม่เป็นผูห้ารายไดเ้ขา้
ครอบครวั (ศศิมา ตุม้นิลกาล, 2560) การที่คนกลุ่มนีเ้ติบโตมาพรอ้มกับการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ท าใหเ้ขา้ใจและเรียนรูถ้ึงความส าคญัของเงิน มีชีวิตเพื่อการท างาน เพราะมีแนวคิดที่จะสรา้งเนือ้
สรา้งตวั ท าใหค่้อนขา้งประหยดั และจะเห็นไดว้่าคนที่ประสบความส าเร็จส่วนมากมกัจะอยู่ในยคุ
นี ้(มนันี่ฮบั, 2559)  

เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(Generation X)  
เจเนอเรชั่น X คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523 ปัจจุบนัมี

อาย ุ41 ถึง 55 ปี เป็นกลุม่คนที่เกิดมาในช่วงเศรษฐกิจก าลงัถดถอย และมีการลดจ านวนพนกังาน
ลง ท าให้คนกลุ่มนีม้องโลกในแง่รา้ยกว่าเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนีม้ี
การศึกษาในระดับสงูกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ และเป็นคนกลุ่มที่ใหค้วามส าคัญกับ
ความสมดุลของงาน ชีวิตและครอบครัว (Work-Life Balance) จึงมักจะยอมจ่ายเงินในการซือ้
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สินคา้และบรกิารต่าง ๆ เพื่อใหใ้ชช้ีวิตสะดวกสบายมากขึน้ (เกรดิา โคตาชารี, 2555) แต่ก็พยายาม
ที่จะประหยัดอดทน และสรา้งเนือ้สรา้งตัวเพื่อวางรากฐานให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อ ๆ ไป
เช่นเดียวกนักบัเจเนอเรชั่นเบบีบ้มูเมอร ์(มนันี่ฮบั, 2559) 

เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
เจเนอเรชั่น Y เรียกอีกชื่อว่า ชาวมิลเลนเนียล (Millennials) (Scheresberg, 

2015) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 ปัจจุบนัมีอายุ 21 ถึง 40 ปี และเป็น 
เจเนอเรชั่นที่มีสดัส่วนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย คนกลุ่มนีเ้ป็นบุตรหลานของเจเนอเรชั่น 
เบบีบู้มเมอร ์หรือเจเนอเรชั่น X ที่ตั้งใจท างานเพื่อสรา้งฐานครอบครวั และเติบโตมาพรอ้มกับ
เทคโนโลยี ใชอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นเครื่องมือส าคญัในการด ารงชีวิต จึงมกัจะไม่มีความอดทน ชื่นชอบ
ความรวดเร็ว มีความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง และมีเป้าหมายทางการเงินค่อนขา้งสูง  
(เกรดิา โคตาชารี, 2555) หลาย ๆ บทความชีใ้หเ้ห็นถึงทศันคติและปัญหาที่เก่ียวกบัพฤติกรรมทาง
การเงินของมิลเลนเนียล ดงันี ้

การศึกษาพฤติกรรมการเงินจากขอ้มูลโซเชียลมีเดียของชาวเจเนอเรชั่น Y 
หรือ ชาวมิลเลนเนียล พบว่า “คนเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่มีความฝันสรา้งอนาคตที่ดีและมั่นคง 
อยากมีบา้น รถ และเงินออม แต่ความเป็นจริงห่างไกล สาเหตุจากติดกบัดกัค่าใชจ่้าย “ของมนั
ตอ้งมี” เพราะทัศนคติเหล่านี ้ทัง้บริโภคนิยม ตัดสินใจซือ้แบบไม่ตอ้งคิด ความสุขซือ้ไดด้ว้ย
ประสบการณ์” โดยเฉลี่ยชาวเจเนอเรชั่น Y หมดเงินไปกับ “ของมันตอ้งมี” เศษหนึ่งส่วนสี่ของ
รายไดต่้อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซือ้โทรศัพท ์เสือ้ผา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์หรือสินคา้ฟุ่ มเฟือย  
ต่าง ๆ สาเหตมุาจากการซือ้ตามกระแสนิยมมากกว่ามองว่าสิ่งเหลา่นัน้เป็นของจ าเป็น และรอ้ยละ 
70 ของชาวเจเนอเรชั่น Y ใชบ้ตัรเครดิตในการใชจ้่ายแทนเมื่อเงินที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งผูว้ิเคราะหไ์ด้
แบ่งชาวเจเนอเรชั่น Y ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ “ของมนัตอ้งไดแ้ต่เงินไม่มี” เป็นกลุ่มที่มีการใชเ้งินก่อน
ออม โดยรายไดท้ี่เขา้มาในแต่ละเดือนจะน าไปช าระหนีแ้ละซือ้ของอปุโภคและบริโภคก่อน แลว้จึง
น าส่วนที่เหลือไปออม และอีกกลุ่มหนึ่งคือ “ของมนัตอ้งมีและเก็บเงินได”้ ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมีพฤติกรรม
ตรงกนัขา้มกนั คือ จะน าเงินส่วนหนึ่งไปออมก่อนแลว้ค่อยใชจ้่าย เรียกไดว้่าเป็นชาวเจเนอเรชั่น Y 
กลุ่มที่มีวินัยทางการเงิน เพราะนอกจากจะออมก่อนใชแ้ลว้ ยังมีการวางแผนการออมและการ
ลงทุนซึ่งสะท้อนจากการมีเงินในบัญชีเงินฝากดอกเบี ้ยสูง มีการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทาง
การเงินอื่น ๆ (ศนูยว์ิเคราะหธ์นาคารทหารไทย, 2562)  

ชาวมิลเลนเนียล เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาที่ ดี (Well-educated) และมี
ความรูท้างการเงินขัน้พืน้ฐาน แต่ส่วนใหญ่ขาดความรูท้างการเงินในเชิงลึก และความรูท้างดา้น
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ผลิตภณัฑท์างการเงิน โดยพบค ากล่าวว่า “จริง ๆ Gen Y สามารถใชป้ระโยชน์จากแอพพลิเคชั่น 
Mobile Banking ในการออมเงินไดเ้ลย พอเงินเดือนเขา้ปุ๊ บ ซือ้กองทุนผ่านแอพฯ ง่ายมาก กด
ประมาณสองนาทก็ีเสร็จแลว้ ผมเคยไปบรรยายทีค่ณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ พอถามเขาว่า รูม้ัย้ว่า
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินมีอะไรบา้ง ส่วนใหญ่แทบไม่มีความรูด้า้นนีเ้ลย ตราสารหนีค้ืออะไร ถา้จะ
เร่ิมลงทนุตอ้งเร่ิมตรงไหน อนันีไ้ม่รูก้นัเลย กลุ่ม Gen Y รูล้ึกๆ เกี่ยวกบัการเงินนอ้ยมาก ทัง้เรื่อง
การตัดสินในการลงทุน และการออม” และพบว่าตั้งแต่ ค.ศ.2025 ชาวมิลเลนเนียลจะเป็น
ประชากรที่มีสว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนโลกมากที่สดุ (พิราภรณ ์วิทรูตัน,์ 2562)  

เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) 
เจเนอเรชั่น Z คือ กลุ่มคนที่เกิดหลงัพ.ศ. 2544 ปัจจุบนัมีอายุนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 20 ปี เป็นคนกลุ่มที่เติบโตมาพรอ้มกับสิ่งอ านวยความสะดวก ใชเ้ทคโนโลยีและเรียนรูไ้ด้
เรว็มากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ เป็นยคุที่มีประชากรเกิดใหม่นอ้ยลง เพราะการมีภาระดา้นการด าเนิน
ชีวิต ดา้นการท างาน ที่อยู่อาศยัต่าง ๆ ค่าใชจ้่าย และอ่ืน ๆ ที่มากขึน้ท าใหค่้านิยมการมีลูกลดลง 
(ศศิมา ตุม้นิลกาล, 2560) คนกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ที่มีการใชจ้่ายค่อนขา้งสงูตามอ านาจซือ้ที่สงูขึน้ และ
มีทศันคติว่าใชจ้่ายเพื่อสรา้งความสขุ ความพอใจใหก้บัตนเอง (ไทยสมทุรประกนัชีวิต, 2559) 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียล หรือผูท้ี่เกิดระหว่างพ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 เพราะชาวมิลเลนเนียล
มีสัดส่วนจ านวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งก าลังจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต และเป็นกลุม่คนที่ถกูมองว่ามีปัญหาทางการเงินมากท่ีสดุ  

1.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงนิ 
ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึน้ในสงัคม ทัง้ปัญหาจากการถูกหลอกใหต้กเป็นเหยื่อจาก

ความไม่รู ้ (Financial Frauding) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หนี ้สินที่ เกิดจากการกู้เงินนอกระบบที่ เก็บ
ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และการมีผลิตภัณฑท์างการเงินที่
ซับซอ้นมากขึน้ (Johnson&Sherraden, 2007, อา้งถึงใน ดลินา อมรเหมานนท ์และ แสงอรุณ 
อิสระมาลยั, 2562) ท าใหค้ าว่า Financial Literacy เริ่มเป็นที่กล่าวถึง เพราะคนเริ่มตระหนักว่า 
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้ (Literacy) ไม่เพียงพอส าหรบัการใชช้ีวิตในปัจจุบนั บุคคล
จะอยู่ไดอ้ย่างผาสุกจ าเป็นตอ้งมีทักษะในหลาย ๆ ดา้น ทัง้ทักษะความรอบรูท้างดิจิทัล (Digital 
Literacy) ทักษะความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล 
(Information Literacy)  ทกัษะความรอบรูท้างดา้นสื่อ (Media Literacy) รวมถึงทกัษะความรอบรู้
ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเชื่อว่าเป็นทักษะที่ท าให้คนมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน 
(Financial Well-Being) 
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Financial Literacy ยังไม่มีการบัญญัติค าแปลไว้ชัดเจน ท าให้ค าว่า Financial 
Literacy ที่ใชอ้ยู่มีการแทนดว้ยค าที่หลากหลาย เช่น ทกัษะทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559) ความรูเ้รื่องทางการเงิน (สฤณี อาชวานนัทกุล, 2560) หรือความรอบรูท้างการเงิน (ดลินา 
อมรเหมานนท์ และ แสงอรุณ อิสระมาลัย , 2562) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี ้จะแทนค าว่า Financial 
Literacy ดว้ยทกัษะทางการเงิน  

ทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามค านิยามขององคก์ารเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development: 
OECD) หมายถึง การผสมผสานของความตระหนกัรู ้(Awareness) ความรู ้(Knowledge) ทศันคติ 
(Attitude) และ พฤติกรรม (Behavior) ที่มีผลต่อการตดัสินใจทางการเงิน และสขุภาพทางการเงิน
สว่นบคุคลที่ดี และกลา่วว่าทกัษะทางการเงินเป็นทกัษะส าคญัของการด ารงชีวิตในสงัคมสมยัใหม่ 
(International Network on Financial Education, 2011) 

การส ารวจทักษะทางการเงินเกิดขึน้ครัง้แรก ณ สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2547 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาและส ารวจระดับทักษะทางการเงินของประชาชนในประเทศ ซึ่งมี
การศึกษาว่า ปัจจัย 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู ้ทักษะความช านาญ และทัศนคติความเชื่อมั่น 
ส่งผลต่อทักษะทางการเงินของบุคคลอย่างไร ต่อมาในพ.ศ. 2548 องคก์ารเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดร้ายงานผลการส ารวจระดับทักษะทางการเงินของคนใน
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น ว่าอยู่ในระดบัต ่า จึงเป็นจุดเริ่มตน้ใหม้ีการส ารวจ
ระดบัทกัษะทางการเงินของหลายประเทศต่อมา โดยใชห้ลกัการวิเคราะหเ์ดียวกนักบัองคก์ารเพื่อ
ความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 

การวัดระดับทักษะทางการเงนิ  
การวัดระดับทักษะทางการเงิน (Financial Literacy Measurement Frame- 

work) ในหลายประเทศมีการก าหนดนิยาม ขอ้ค าถามที่ใชว้ดั และวิธีการประมวลผลที่แตกต่างกนั 
โดยสามารถแบ่งวิธีการวดัระดบัทกัษะทางการเงินตามจ านวนองคป์ระกอบ ดงัภาพประกอบที่ 2  
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ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงวิธีการวดัระดบัทกัษะทางการเงิน 3 กรณี 

ที่มา ดลินา อมรเหมานนท ์และ แสงอรุณ อิสระมาลยั (2562, น.60) 

กรณี 1 องค์ประกอบ  เป็นงานวิจัยที่วัดระดับทักษะทางการเงิน โดยใช้
องคป์ระกอบดา้นความรูท้างการเงิน (Financial Knowledge) เป็นองคป์ระกอบเดียว โดยรูปแบบ
ค าถามที่ใช้จะเก่ียวกับ อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate) การคิดดอกเบี ้ยทบต้น (Compound 
Interest) เงินเฟ้อ (Inflation) และการกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) โดยค าถามมี
ทัง้หมด 3 ขอ้ ดงัตารางที่ 3 (Lusardi และ Mitchell, 2006) 
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ตาราง 3 ขอ้ค าถามของ Lusardi and Mitchell (2006) 

หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
อตัราดอกเบีย้ และการคิด
ดอกเบีย้ทบตน้ 

สมมติวา่คณุมีเงิน 100 บาท ใน
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์
อตัราดอกเบีย้ 2% ต่อปี เมื่อเวลา
ผ่านไป 5 ปี คณุคิดวา่จ านวนเงิน
ในบญัชีออมทรพัยด์งักล่าวจะเป็น
เท่าไร 

4 ตวัเลือก ไดแ้ก่ มากกว่า 102 
บาท เท่ากบั102 บาท นอ้ยกว่า 
102 บาท และไม่ทราบค าตอบ 

เงินเฟ้อ หากลองจินตนาการว่าถา้อตัรา
ดอกเบีย้นบญัชีเงินฝากออมทรพัย์
เป็น 1% ต่อปี แต่อตัราเงินเฟ้ออยู่
ที่ 2% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี 
คณุสามารถซือ้สินคา้ไดเ้ทา่ใด 

4 ตวัเลือก คือ ซือ้สินคา้ไดม้าก
กว่าเดมิ ซือ้สินคา้ไดจ้ านวนเทา่
เดิม ซือ้สินคา้ไดน้อ้ยกวา่เดมิ และ
ไม่ทราบค าตอบ 

การกระจายความเส่ียง คณุคิดว่า “การซือ้หุน้ของบรษิัทใด
บรษิัทหนึ่งเพยีงบรษิัทเดียว ย่อม
ใหผ้ลตอบแทนที่ปลอดภยักวา่การ
ซือ้กองทนุรวมหุน้” เป็นค าพดูที่ถกู
หรือผิด 

3 ตวัเลือก คือ ถกู ผิด และไม่
ทราบค าตอบ 

ที่มา  ดลินา อมรเหมานนท ์และ แสงอรุณ อิสระมาลยั (2562, น.60) 

ซึ่ง รูปแบบค าถามนี ้เป็นที่นิยมที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีข้อสังเกตใน
ระยะเวลาต่อมาว่าเป็นรูปแบบค าถามที่เหมาะสมกับการวดัระดับทกัษะทางการเงินกับประเทศที่
พฒันาแลว้เท่านัน้ จึงมีการพฒันาค าถามใหเ้หมาะสมกบัประเทศที่ก าลงัพฒันามากขึน้ หรือ ปรบั
ใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั แต่ยงัคงแนวคิดส าคญัเดิมที่ประกอบดว้ย อตัราดอกเบีย้
และการคิดดอกเบีย้ทบตน้ เงินเฟ้อ และการกระจายความเสี่ยง เช่น การศึกษาทกัษะทางการเงิน
ของกลุ่มคนชัน้กลางในประเทศไทยที่เพิ่มค าถามเก่ียวกบัชื่อธนาคารของต่างประเทศที่เปิดท าการ
ในประเทศไทย (Grohmann, Kowenberg, และ Menkhoff, 2014) เพราะการศึกษาในอดีตพบว่า 
ความรู้เก่ียวกับสถานบันการเงินมีความส าคัญกับทักษะทางการเงินของบุคคล (Gustman, 
Steinmeier, และ Tabatabai, 2010) หรือการพฒันาชดุค าถามของงานวิจยั ที่มีการพฒันาค าถาม
ใหเ้หมาะสมกับการวัดระดับทักษะทางการเงินของประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศอินเดีย 

https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Lukas_Menkhoff/financial-literacy-and-its-consequences-in-the-emerging-middle-class/KWP_1943.pdf%20ที่
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/Lukas_Menkhoff/financial-literacy-and-its-consequences-in-the-emerging-middle-class/KWP_1943.pdf%20ที่
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และประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดว้ย 4 ค าถาม (Cole, Sampson, และ Zia, 2011) ประเทศที่
ก าลงัพฒันาอย่างประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย ไดแ้ก่  

ค าถามที่ 1 สมมติว่าคุณกูย้ืมเงิน 100,000 รูปี/รูเปียห ์โดยมีอัตราดอกเบีย้
รอ้ยละ 2 ต่อเดือน โดยกู้ยืมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน หลังจากนั้น 3 เดือน คุณจะมีหนี ้
มากกว่า เท่ากบั หรือนอ้ยกว่า 102,000 รูปี/รูเปียห ์

ค าถามที่ 2 ถ้าคุณฝากเงิน 100,000 รูปี/รูเปียหใ์นบัญชีออมทรพัย ์โดยจะ
ได้รับดอกเบีย้ร้อยละ 1 ต่อปี และราคาสินค้าและบริการจะสูงขึน้กว่าร้อยละ 2 ต่อปี คุณจะ
สามารถซือ้สินคา้ไดใ้นจ านวนมากขึน้ เท่าเดิม หรือนอ้ยลง ในปีถัดมา เมื่อเปรียบเทียบกับวันนี ้
ดว้ยจ านวนเงินทัง้หมดในบญัชีออมทรพัยข์องคณุ 

ค าถามที่ 3 การปลกูพืชมากกว่า 1 ชนิด มีความเสี่ยงมากกว่าการปลกูพืช 1 
ชนิดหรือไม่ 

ค าถามที่ 4 สมมติว่าคณุตอ้งการกูย้ืมเงิน 500,000 รูปี/รูเปียหใ์นวนันี ้โดยมี 
2 ทางเลือก ไดแ้ก่ ทางเลือกที่ 1 คณุตอ้งคืนเงิน 600,000 รูปี/รูเปียหใ์น 1 เดือน และทางเลือกที่ 2 
คณุตอ้งคืนเงิน 500,000 รูปี/รูเปียห ์พรอ้มกบัดอกเบีย้อีกรอ้ยละ 15 คณุคิดว่าทางเลือกไหนดีกว่า
ส าหรบัคณุ  

การศกึษาทกัษะทางการเงินและความตอ้งการค าแนะน าทางการเงิน (Calcagna 
และ Monticone, 2013 , p.36)  ได้ใช้ชุดค าถามเดิมของ Lusardi and Mitchell (2006) ใน
การศกึษา แต่มีการเพิ่มขอ้ค าถามเก่ียวกบัการกระจายความเสี่ยง และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ความเสี่ยง โดยมีค าถามที่ใชว้ดัระดบัทกัษะทางการเงิน ดงันี ้

ค าถามที่ 1 ใหล้องจินตนาการว่า หากผูต้อบมีอตัราผลตอบแทนสทุธิจากการ
ฝากออมทรพัยร์อ้ยละ 2 ต่อปี และอตัราเงินเฟ้อรอ้ยละ 2 ต่อปี คณุคิดว่า หลงัจากนี ้2 ปี ผูต้อบจะ
สามารถซือ้สินคา้ไดม้ากขึน้ เท่าเดิม หรือ นอ้ยลง จากวนันี ้หรือไม่ทราบ 

ค าถามที่ 2 ลองจินตนาการว่าหากผูต้อบรูแ้น่นอนว่าในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 
อตัราดอกเบีย้จะสงูขึน้ คณุจะซือ้พนัธบตัรที่ใหด้อกเบีย้คงที่ ณ วนันี ้หรือไม่ หรือไม่ทราบ 

ค าถามที่  3 ผู้ตอบคิดว่าการกระจายการลงทุนที่ถูกต้องหมายความว่า
อย่างไร โดยมีตวัเลือก ไดแ้ก่ ลงทุนในหุน้และพนัธบตัรในพอรต์ (Portfolio) เดียว หรือ ไม่ลงทุนใน
ผลิตภัณฑท์างการเงินเดียวเป็นระยะเวลานาน หรือ ลงทุนในหลายหลกัทรพัยเ์ท่าที่จะเป็นไปได ้
หรือ ลงทุนในหลกัทรพัยห์ลาย ๆ ชนิดในระยะเวลาเดียวกันเพื่อจ ากัดความเสี่ยงจากหลกัทรพัย์
เดียว หรือ ไม่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีความเสี่ยงสงู หรือ ไม่ทราบ 
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ค าถามที่ 4 ผูต้อบคิดว่าพอรต์ใดดงัต่อไปนีม้ีการกระจายความเสี่ยงไดดี้ที่สดุ 
โดยมีตวัเลือกดงันี ้พอรต์ที่ 1 ลงทุนในตั๋วเงินคลงัรอ้ยละ 70 ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนยุโรป
รอ้ยละ 15 และลงทนุในหุน้ประเทศอิตาลี รอ้ยละ 15 หรือ พอรต์ที่ 2 ลงทนุในตั๋วเงินคลงัรอ้ยละ 70 
และลงทนุในกองทนุรวมตราสารทุนยุโรปรอ้ยละ 30 หรือ พอรต์ที่ 3 ลงทนุในตั๋วเงินคลงัรอ้ยละ 70 
และลงทุนในหุน้ประเทศอิตาลีรอ้ยละ 30 หรือ พอรต์ที่ 4 ลงทุนในตั๋วเงินคลงัรอ้ยละ 70 ลงทุนใน
หุน้ของบรษิัทที่รูจ้กัเป็นอย่างดีรอ้ยละ 30 หรือคณุไม่ทราบ 

ค าถามที่ 5 ถึงค าถามที่ 8 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความเสี่ยงที่ผูต้อบเขา้ใจ
ต่อผลิตภัณฑท์างการเงิน โดย 5 หมายถึงมีความเสี่ยงมากที่สุด และ 1 หมายถึงไม่มีความเสี่ยง 
และใหส้ิทธิกบัผูต้อบในการตอบว่า ไม่ทราบ โดยผลิตภณัฑท์างการเงิน ไดแ้ก่ หุน้กู ้การฝากบญัชี
ออมทรพัย ์พันธบตัรรฐับาล กองทุนรวมหุน้ กองทุนรวมตราสารหนี ้ หุน้สามัญและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ยังวัดความรู้และความเข้าใจของผู้ตอบจากการให้ผู้ตอบแสดง
ความเห็นว่าประโยคดังต่อไปนี ้ ถูก หรือ ผิด ได้แก่ หุ้นกู้มีความเสี่ยงน้อยกว่าการฝากบัญช ี
ออมทรพัย ์หุน้สามญัมีความเสี่ยงนอ้ยกว่าพนัธบตัรรฐับาล กองทุนรวมหุน้มีความเสี่ยงนอ้ยกว่า
กองทุนรวมตราสารหนี ้ และ การลงทุนในอสังหาริมทรพัย์มีความเสี่ยงน้อยกว่าการฝากบัญชี 
ออมทรพัย ์ 

ค าถามที่ 9 เป็นค าถามเก่ียวกับผลิตภณัฑท์างการเงิน โดยมีผลิตภัณฑท์าง
การเงิน 10 ชนิด และใหผู้ต้อบตอบว่ารูจ้ักผลิตภัณฑท์างการเงินทัง้ 10 ชนิดนัน้มากนอ้ยเพียงใด 
ในระดบั 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง ผูต้อบไม่รูจ้กัผลิตภณัฑน์ัน้ และ 5 หมายถึง ผูต้อบรูจ้กัผลิตภณัฑ์
ทางการเงินนั้นเป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้ง 10 ชนิด ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล 
(Governments Bonds), การท าธุ รกรรมซื ้อ คืน (Repurchase Agreements), หุ้นกู้  (Private 
Bonds), กองทุนรวม (Mutual Funds), ตราสารอนุพันธ์  (Derivatives), ประกันชีวิต  (Life 
Insurances), กองทนุเปิดที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(ETFs), พอรต์การลงทนุที่มีการ
จัดการโดยผู้เชี่ยวชาญส าหรับรายบุคคล (Managed Portfolios) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
(Structured Products)  

ซึ่งค าถามเก่ียวกับผลิตภณัฑท์างการเงินเป็นประเด็นใหม่ที่งานวิจัยก าหนด
เพิ่มเติม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาที่ใชแ้บบสอบถามของ Lusardi and Mitchell (2006) ในการ
ส ารวจระดบัทกัษะทางการเงิน จ านวน 3 ขอ้ โดย 2 ขอ้แรกยงัใชช้ดุค าถามเดิม คือ ค าถามเก่ียวกบั
การค านวณดอกเบีย้ และความเข้าใจเก่ียวกับเงินเฟ้อ แต่ข้อสุดท้ายให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เรียงล าดบัความเสี่ยงของผลิตภณัฑท์างการเงินจากต ่าสดุไปความเสี่ยงสงูสดุแทน โดยผลิตภณัฑ์
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ทางการเงินในขอ้คถามไดแ้ก่ บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หุน้สามญั ตราสารหนี ้พนัธบตัร กองทนุรวม
ตราสารทนุ และผูต้อบสามารถตอบว่า ไม่ทราบค าตอบ ได ้(Debbich, 2015)  

กรณี  2 องค์ประกอบ  เนื่องจากปัจจัยที่ ใช้วัดระดับทักษะทางการเงิน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงิน กรณี 2 องค์ประกอบจึง
สามารถจ าแนกไดท้ัง้หมด 3 แบบ คือ การวดัความรูแ้ละพฤติกรรมทางการเงิน (FK+FB) การวัด
ทศันคติและพฤติกรรมทางการเงิน (FA+FB) และการวดัความรูแ้ละทศันคติทางการเงิน (FK+FB)  

การวัดระดับทางการเงินโดยใช้ การวัดความรู้และพฤติกรรมทางการเงิน 
(Financial Knowledge and Financial Behavior) เป็นองคป์ระกอบ เช่น การศกึษาที่ใชช้ดุค าถาม
ของ “Jump$tart” ในการวดัระดบัทางการเงิน โดยค าถามแบ่งออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ รายได ้การ
จดัการการเงิน การใชจ้่ายและการกูย้ืม และ การออมและการลงทุน มีแบบสอบถามทัง้หมด 2 ชุด 
แบ่งเป็น แบบสอบถามส าหรบันักเรียน มีทั้งหมด 49 ขอ้ และแบบสอบถามส าหรบันักศึกษา มี
ทัง้หมด 56 ขอ้ ตวัอย่างค าถาม เช่น ทางเลือกใดเหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเก็บเงินไวเ้ป็นค่าเทอม
ลกูในอนาคต ระหว่างการฝากเงินบญัชีกระแสรายวนั การฝากเงินในบญัชีออมทรพัย ์การลงทนุใน
หุน้ และการซือ้พนัธบตัรรฐับาลเพื่อการออมเงิน (Mandell, 2006, อา้งถึงในดลินา อมรเหมานนท ์
และ แสงอรุณ อิสระมาลัย, 2562) การวัดระดับทางการเงินโดยใช้ การวัดความรูแ้ละทัศนคติ
ทางการเงิน (Financial Knowledge and Financial Attitudes) เป็นองคป์ระกอบ เช่น การศกึษาที่
แบ่งขอ้ค าถามเป็นหมวดต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความรูพ้ืน้ฐาน เงินเฟ้อ การลงทุน ประกอบกบัการ
ใหบ้คุคลประเมินความเสี่ยงที่ยอมรบัไดเ้พื่อวดัทศันติทางการเงิน ตวัอย่างค าถาม เช่น ความหมาย
ของความมั่งคั่งสุทธิ การทดสอบความรูเ้ก่ียวกับ ATM เป็นตน้ ต่อมามีการน าวิธีการวัดระดับ
ทกัษะทางการเงินที่ใชว้ดัในแบบสอบถามของ Huston (2010) มาใชแ้ละเพิ่มเติมดว้ยขอ้ค าถาม 3 
ขอ้ คือ การใหบุ้คคลประเมินระดับทักษะทางการเงินของตนเอง ระบุความจ าเป็นของการศึกษา
ความรูท้างการเงินของตนเอง และระบุความจ าเป็นของการศึกษาความรูท้างการเงินของผูอ่ื้น  
(Kiliyanni และ Sivaraman, 2016)  

การวดัระดบัทกัษะทางการเงินโดยใช ้การวดัพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติ
ทางการเงิน (Financial Behavior and Financial Attitudes) เป็นองคป์ระกอบ เช่น การศกึษาที่ใช้
แบบสอบถามของ Financial Literacy Subscale of the Financial Wellbeing Questionnaire 
(FWQ) ซึ่งมี Australian Unity Wellbeing Index Survey เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาแบบสอบถาม 
โดยมีขอ้ค าถามครอบคลมุประเด็นของทศันคติที่มีต่อการใชจ้่าย พฤติกรรมทางการเงิน การจดัการ
หนีส้ิน และพฤติกรรมการออม ตัวอย่างค าถาม เช่น ฉันมักจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะจ่าย
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เพื่อสินคา้นัน้ไดห้รือไม่ ก่อนตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการ ฉันตอ้งใชเ้งินอย่างเหมาะสมเพราะฉัน
หาเงินมาดว้ยความยากล าบาก(Cummins, Woerner, Gibson, Weinberg, Collard & Chester, 
2004, อา้งถึงในดลินา อมรเหมานนท ์และ แสงอรุณ อิสระมาลยั, 2562)  

กรณี 3 องค์ประกอบ เนื่องจากการวัดระดับทักษะทางการเงิน เป็นการวัด
ความรู ้ความเขา้ใจ แนวคิดเก่ียวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และ
ความเชื่อมั่นที่จะใชค้วามรูค้วามเขา้ใจที่มีในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ซึ่งการวัดระดับทักษะ
ทางการเงินดว้ยปัจจยัดา้นความรูอ้ย่างเดียวไม่เพียงพอ ตอ้งมีการน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ดว้ย แต่การน าความรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม บุคคลจ าเป็นตอ้งมีทัศนคติทางการเงินที่ดี กรณี 3 
องคป์ระกอบจึงน าองคป์ระกอบทัง้หมด ไดแ้ก่ ความรู ้พฤติกรรม และทศันคติทางการเงิน รวมไว้
ด้วยกันตามแบบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่มี 
แนวทางการประมวลผลการวดัระดบัทกัษะทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในหลายประเทศ 

ตวัอย่างการศกึษา เช่น การศกึษาที่ท าการศกึษาเก่ียวกบัระดบัทกัษะทางการเงิน
ของนักเรียน นักศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามจาก “Jump$tart Question” ในการวัดระดับทักษะ
ทางการเงิน ดา้นความรูแ้ละพฤติกรรมทางการเงิน ซึ่งมีขอ้ค าถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการส ารวจ
พฤติกรรมทางการเงิน คือ จะใหบ้คุคลพิจารณาแนวโนม้การกระท าของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การช าระหนี ้บัตรเครดิตเต็มจ านวนทุกครั้ง การไม่จ่ายหนี ้บัตรเครดิตล่าช้า ไม่เคยเช็กเด้ง 
ตรวจสอบยอดคงเหลือในบญัชีเช็กอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ จดัการภาษีดว้ยตวัเอง มีเงินออมและ
เงินลงทุนเพียงพอต่อความตอ้งการ และไม่เคยกังวลเก่ียวกับภาระหนีส้ิน และ ส ารวจทัศนคติ
ทางการเงินของผูต้อบโดยใหผู้ต้อบประเมินตนเองเก่ียวกับการประหยัด โดยมีค าตอบให ้5 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ประหยดัสดุความสามารถและออมทุกครัง้เมื่อสามารถท าได ้หรือ ประหยดับางครัง้และเก็บ
ออมบ่อยครัง้ หรือ ไม่ค่อยประหยดัและใชจ้่ายไม่ค่อยคิด หรือ ใชจ้่ายไม่คิดในบางครัง้และแทบไม่
มีเงินออม หรือ ใชจ้่ายไม่ยัง้และไม่มีเงินเหลือเก็บออมเลย (Mandell, 2006, อา้งถึงในดลินา อมร
เหมานนท ์และ แสงอรุณ อิสระมาลยั, 2562)  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดอ้ธิบายความส าคญัของทกัษะทางการเงินว่า การที่
ประชาชนมีทกัษะทางการเงินที่ดีเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญัในการส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 
สามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนผ่านพน้ความทา้ทายต่าง ๆ ได ้อาทิ ความ
เปราะบางทางการเงินของภาคครวัเรือน การเขา้สู่สงัคมสงูวยั และปัญหาความเหลื่อมล า้ทางการ
เงิน จึงไดจ้ัดท าแบบส ารวจทักษะทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2559 ที่ใชแ้นว
ทางการส ารวจทักษะทางการเงินขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
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OECD พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้รับผลการส ารวจที่ เป็นมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศในระดับสากลได้ ซึ่งการวัดระดับทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ยการวัดทักษะ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้รบัปรุงค าถามเพื่อใหผ้ลสามารถสะทอ้นทกัษะทางการเงินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยแสดงชดุค าถามทกัษะทางการเงินที่ใชว้ดัผลในการส ารวจทกัษะทางการ
เงิน พ.ศ. 2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) ดงัตารางที่ 4 

ตาราง 4 ชุดค าถามที่ใชว้ดัระดบัทางการเงินของประชากรไทย 

ทักษะทางการเงนิ 

ความรู้ทางการเงนิ พฤติกรรมทางการเงนิ ทัศนคตทิางการเงนิ 

1. การหาร (ไม่คิดคะแนน) 
2. มลูค่าของเงินตามกาลเวลา 
3. ค านวณดอกเบีย้สินเชื่อ 
4. ค านวณเงินตน้และดอกเบีย้เงิน

ฝาก 
5. ค านวณดอกเบีย้เงินฝากทบตน้ 
6. นิยามเงินเฟ้อ 
7. ความเส่ียงและผลตอบแทน 
8. การกระจายความเส่ียงในการ

ลงทนุ 

1. ตดัสินใจทางการเงินและ
จดัสรรเงินกอ่นใช ้

2. เลือกวิธีการออมที่เหมาะสม 
3. ไตรต่รองก่อนซือ้ 
4. ช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา 
5. ดูแลการเงินของตนเองอย่าง

ใกลช้ิด 
6. ตัง้เป้าหมายระยะยาว 
7. เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนการซือ้

และศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่
เหมาะสมก่อนตดัสินใจซือ้ 

8. ไม่กูเ้งินไม่พอใช ้

1. ท่านมีความสุขในการใช้
เงินมากกว่าเก็บออมเพื่อ
อนาคต 

2. ท่านมีชีวิตอยู่ เพื่ อวันนี ้
และไม่ไดค้ิดวางแผนเพื่อ
อนาคต 

3. มีเงินตอ้งรีบใช ้

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 

สรุปไดว้่า ทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง การผสมผสานของความ
ตระหนักรู ้ความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินและสุขภาพทาง 
การเงินสว่นบคุคลที่ดี ซึ่งทกัษะทางการเงินประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทัศนคติทางการเงิน และระดับทักษะทางการเงินของบุคคลสามารถวัดได้ด้วย 3 วิธี คือ 
กรณี 1 องค์ประกอบ กรณี 2 องค์ประกอบ และกรณี 3 องค์ประกอบ ทั้งนีผู้ ้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของทกัษะทางการเงิน และน ามาเป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่ออิสรภาพ
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ทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล โดยวัดระดับทักษะทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลด้วย  
3 องค์ประกอบอย่างครอบคลุม คือ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติ  
ทางการเงิน  

1.3 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
การทบทวนหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล แบ่ง

ออกเป็น 6 หวัขอ้ย่อย ดงันี ้
1.3.1 นิยามความตระหนกั 
1.3.2 ความแตกต่างและความสมัพนัธข์องความรู ้การรบัรู ้และความตระหนกั 
1.3.3 องคป์ระกอบของความตระหนกั 
1.3.4 หลกัการและแนวคิดความเสี่ยง 
1.3.5 หลกัการและแนวคิดความเสี่ยงสว่นบคุคล 
1.3.6 วิธีจดัการความเสี่ยง 

1.3.1 นิยามความตระหนัก 
ความตระหนกั หมายถึง การที่บุคคลเกิดความรูส้ึกว่ามีสิ่งหนึ่ง สถานการณห์นึ่ง 

หรือเหตกุารณห์นึ่ง ซึ่งเป็นความรูส้ึกที่มาจากสภาวะจิตที่แสดงว่าบุคคลนัน้สามารถระลึก หรือจ า
ไดถ้ึงลกัษณะบางอย่างของสิ่งนัน้ (ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 2526, น.15)  

ความตระหนกั หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงการรบัรู ้คิดได ้และแสดงออก
ซึ่งความรบัผิดชอบ เมื่อเจอเหตกุารณ ์ปัญหา หรือสถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง (มยรุี บญุเยี่ยม
, 2545, อา้งถึงใน วาสนา อทุยัแสง, 2559, น. 7)  

ความตระหนกั หมายถึง ความรูส้กึ เห็นความส าคญั ความส านึกได ้ความคิดเห็น 
มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งนัน้ และหมายถึงความส านึกซึ่งบุคคลเคยมีการรบัรู ้หรือเคยรบัรูม้าก่อน 
เมื่อมีสิ่งเราจะกระตุน้ใหเ้กิดความส านึกหรือความตระหนกัรูข้ึน้ (วาสนา อทุยัแสง, 2559, น. 8)  

สรุปไดว้่า ความตระหนกั (Awareness) หมายถึง ความรูส้ึก ความส านึกไดแ้ละ
การเห็นความส าคญัต่อสิ่งนัน้ โดยแสดงออกถึงการรบัรู ้คิดได ้และความรบัผิดชอบ ความตระหนกั
จะเกิดขึน้ไดน้ัน้ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบจากสถานการณ ์หรือเหตกุารณร์อบตัวมากระตุน้ 
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1.3.2 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของความรู้ การรับรู้ และความ
ตระหนัก 

ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ เก่ียวข้องกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ ความรู้จะย ้าเรื่อง
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจ า ในขณะที่การรบัรู ้หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ้ความ
เขา้ใจ ความรูส้ึกที่เกิดขึน้ในใจของตนเอง และความตระหนกั หมายถึง ความรูส้ึก ความส านึกได้
และการเห็นความส าคัญต่อสิ่งนั้น โดยแสดงออกถึงการรับรู ้ คิดได ้และความรบัผิดชอบ เป็น
ความรูส้กึที่แสดงถึงการเกิดความรูข้องบุคคล หรือการท่ีบุคคลแสดงความรูส้ึกผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดขึน้ ดงันัน้ ความรู ้การรบัรูแ้ละความตระหนักจึงมีความสมัพนัธ์กนั คือ การที่บุคคลจะรบัรูไ้ด้
จะตอ้งมาจากการมีความรูเ้รื่องนัน้ ๆ และการมีความรูจ้ะท าใหบุ้คคลตระหนกัรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 
(พร บญุมี, สทุธินี มหามิตร, และ ทิติยา กาวิละ, 2561) 

1.3.3 องคป์ระกอบของความตระหนัก 
องค์ประกอบของความตระหนัก สามารถอธิบายได้ดังภาพประกอบที่ 3 คือ 

พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) เป็นผลมาจากความตระหนกั (Awareness) ซึ่งความตระหนัก
เกิดจากทศันคติ (Attitudes) ที่มาจาก ลกัษณะท่าทางหรืออปุนิสยั (Personality Characteristics) 
หล่อหลอมรวมซึ่งกันและกันกับประสบการณใ์นอดีต (Past Experience) แรงจูงใจ (Motivation) 
การรบัรู ้(Perception) และการเรียนรู ้(Learning) 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงองคป์ระกอบของความตระหนกั 

ที่มา วาสนา อทุยัแสง (2559, น.9) 
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1.3.4 หลักการและแนวคิดความเส่ียง 
ความเสี่ยง (Risk) ที่ เข้าใจกันทั่ วไปคือ “ความเสี่ยงภัย” ซึ่ งมีการนิยาม

ความหมายของการเสี่ยงภัย ดังนี ้ (ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส์่งเสริมการพัฒนา
ความรูต้ลาดทนุ, และ สถาบนักองทนุเพื่อพฒันาตลาดทนุ, 2552, น. 22-23) 

ความเสี่ยงภยั คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (The chance of loss) หมายถึง 
สภาวการณท์ี่อาจจะตอ้งเผชิญกบัความเสียหาย หรือสภาวการณท์ี่อาจจะมีความเสียหายเกิดขึน้
และสามารถระบเุป็นค่าความน่าจะเป็นในรูปตวัเลขหรือรอ้ยละได ้

ความเสี่ยงภัย คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย (The possibility of 
loss) หมายถึง ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรพัยส์ินของมนุษย ์ซึ่ง
ความเป็นไปได ้ณ ที่นี ้หมายถึง ความน่าจะเป็นที่เป็นเหตุการณด์ังกล่าวจะเกิดขึน้ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 และ 1 ไม่สามารถระบคุ่าความน่าจะเป็นออกมาเป็นตวัเลข หรือรอ้ยละที่แน่นอนได ้

ความเสี่ยงภยั คือ ความไม่แน่นอน (The uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน
ของความเสียหายที่จะเกิดขึน้ โดยมองจากการรบัรูห้รือความนึกคิดของมนุษยเ์ก่ียวกับความไม่
แน่นอน 

ความเสี่ยงภัย คือ ความผันแปรของผลลัพธ์ที่แท้จริงจากผลที่คาดไว้ (The 
dispersion of actual results from expected results) เป็นความหมายในมุมมองของนักสถิติที่
ก าหนดผลลพัธท์ี่คาดไว ้ซึ่งความเสี่ยงในที่นี ้ คือ ส่วนที่เบี่ยงเบนจากผลลพัธท์ี่คาดไว ้โดยสามารถ
ระบเุป็นจ านวนได ้

ความเสี่ยงภยั คือ ความน่าจะเป็นของผลลพัธใ์ด ๆ ที่แตกต่างจากผลลพัธท์ี่คาด
ไว้ (The probability of any outcome different from the one expected) คล้ายคลึงกับ ความ 
ผนัแปรของผลลพัธท์ี่แทจ้ริงจากผลที่คาดไว ้เพียงแต่ความเสี่ยงภัยในที่นี ้หมายถึง ความผันแปร
จากความน่าจะเป็นที่คาดไวใ้นรูปของอตัราสว่นรอ้ยละ ไม่ใช่ในรูปของจ านวน 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความเสี่ยงภัย คือ ความไม่แน่นอนที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งผลลพัธ์ที่เกิดขึน้มีความน่าจะเป็นที่ จะเบี่ยงเบนจากผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 
หรือคาดหวังไว ้และไม่สามารถทราบขนาดของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่สถานะ
การเงิน หรือสภาวะทางอารมณล์ว่งหนา้ได ้

จากความหมายข้างต้นสามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงภัย ดังนี ้ (ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคนอ่ืน ๆ, 2552, น. 25-27)  
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1. แบ่งตามลกัษณะการวดัค่า ประกอบดว้ย ความเสี่ยงภยัที่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายที่วัดค่าเป็นเงินได้ (Financial Risk) และความเสี่ยงภัยที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายที่วัดค่า
เป็นเงินไม่ได ้(Nonfinancial Risk) 

1.1 ความเสี่ยงภยัที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายที่วดัค่าเป็นเงินได ้(Financial 
Risk) หมายถึง สถานการณท์ี่เมื่อเกิดภยัความเสียหายแลว้สามารถตีค่าออกมาเป็นตวัเงินได ้

1.2 ความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดค่าเป็นเงิน ไม่ได้ 
(Nonfinancial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงมีผลทางจิตใจเป็นหลกั ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได ้

2. แบ่งตามปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยง ประกอบดว้ย ความเสี่ยงผันแปร 
(Dynamic Risk) และความเสี่ยงคงที่ (Static Risk) 

2.1 ความเสี่ยงผนัแปร (Dynamic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อ 
และการเปลี่ยนแปลงของวงจรธุรกิจที่สง่ผลต่อความมั่งคั่งและฐานะทางการเงินของประชาชน 

2.2 ความเสี่ยงคงที่  (Static Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
ผลกระทบอ่ืนที่นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติที่มี
แนวโน้มของการเกิดในรูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้ จึงสามารถใช้แนวคิดในเรื่องของการ
ประกนัภยัเขา้มารว่มจดัการความเสี่ยงได ้

3. แบ่งตามผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ความเสี่ยงภัยต่อส่วนรวม 
(Fundamental Risk) และความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk)  

3.1 ความเสี่ยงภัยต่อส่วนรวม (Fundamental Risk) เป็นความเสี่ยงที่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคนจ านวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
หรือผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เช่น ภาวะการว่างงาน สงคราม ภยัแลง้ เป็นตน้ เป็นความเสี่ยงที่
ไม่สามารถควบคมุไดด้ว้ยบคุคลทั่วไป 

3.2 ความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk) เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคล หรือกลุม่บุคคลเท่านัน้ ไม่เก่ียวต่อสว่นรวม เช่น การปลน้ธนาคาร การเกิด
เพลิงไหมใ้นทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

4. แบ่งตามผลลพัธท์ี่ไดจ้ากความเสี่ยง ประกอบดว้ย ความเสี่ยงภยัที่มุ่งเก็ง
ก าไร (Speculative Risk) และความเสี่ยงภยัที่แทจ้รงิ (Pure Risk) 
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4.1 ความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งก าไร (Speculative Risk) คือ ความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดผลลพัธท์ัง้ก าไร คุม้ทนุ หรือขาดทนุ  

4.2 ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง (Pure Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลลัพธ์แค่ 
2 ทาง เมื่อมีสถานการณเ์กิดขึน้ คือ เกิดความเสียหาย หรือไม่เกิดความเสียหาย โดยไม่มีโอกาส
ไดร้บัประโยชนจ์ากความเสี่ยงภยั หรือเหตกุารณด์งักล่าว ซึ่งความเสี่ยงภยัที่แทจ้ริง มี 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

4.2.1 ความเสี่ยงภยัส่วนบุคคล (Personal Risk) คือ ความเสี่ยงภัยที่
มีผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในดา้นการลดทอนโอกาส ความสามารถ และศกัยภาพในการ
หารายไดข้อ้งบคุคล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

ก.  ความเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิ ตก่อนวัยอันควร (Risk of 
premature death) โดยเฉพาะการเสียชีวิตของก่อนวยัอนัควรของผูน้  าครอบครวัที่จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อคนในครอบครวัทัง้ภาวะการเงินและจิตใจ 

ข. ความเสี่ยงภัยจากการมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ 
(Risk of insufficient income during retirement) ซึ่ ง ในปัจจุบันมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ ้นจาก
ความกา้วหนา้ทางการแพทย ์การมีรายไดไ้ม่เพียงพอจึงเป็นความเสี่ยงภัยที่มีความส าคัญมาก
ส าหรบัผูส้งูอาย ุ

ค. ความเสี่ยงภัยจากการมีสุขภาพไม่ดีหรือทุพพลภาพ (Risk of 
poor health) ท าใหบุ้คคลตอ้งเสียค่าใชจ้่ายอย่างมากในการรกัษาพยาบาล และอาจท าใหบุ้คคล
ไม่สามารถประกอบอาชีพ จนขาดแคลนรายไดไ้ด ้

ง. ความเสี่ยงภยัจากการว่างงาน (Risk of unemployment) การ
ว่างงานอาจมีสาเหตจุากความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความไม่
สมดุลของตลาดแรงงาน การลดหรือเลิกจา้งในช่วงเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลต่อรายไดข้องผูต้กงาน 
และถา้ระยะเวลาของการว่างงานนานจะท าใหเ้งินออมของผูว้่างงานลดนอ้ยลง หรืออาจหมดไป 

4.2.2 ความเสี่ยงต่อทรพัยส์ิน (Property risk) จากการถกูท าลายหรือ
ท าใหส้ญูหายจากเพลิงไหม ้น า้ท่วม แผ่นดินไหว ถูกขโมย ซึ่งความเสียหายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ ความเสียหายโดยตรง (Direct loss) ความสญูเสียทางการเงินที่เป็นผลมาจากความ
เสียหายทางกายภาพที่เกิดขึน้โดยตรงต่อทรพัยส์ิน ไม่เก่ียวกับความเสื่อมสภาพจากการใชง้าน 
เช่น รา้นค้าเพลิงไหม้ มูลค่าสินค้าทั้งหมดในรา้นค้าทั้งหมดที่ถูกเพลิงไหม้ คือความเสียหาย
โดยตรง และ ความเสียหายโดยออ้ม (Indirect loss) ความสูญเสียทางการเงินที่เป็นผลมาจาก



  30 

ความเสียหายโดยตรง เช่น รา้นคา้ที่ถกูเพลิงไหม ้ท าใหต้อ้งเช่าสถานที่อ่ืนเพื่อประกอบการแทน ซึ่ง
ค่าเสียหายสว่นนี ้คือความเสียหายโดยออ้ม 

4.2.3 ความเสี่ยงภยัตามความรบัผิด (Liability Risk) เป็นความเสี่ยง-
ภยัที่เก่ียวขอ้งกับการรบัผิดในการกระท าที่มีผลกระทบต่อผูอ่ื้น จึงตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าที่
ท าใหร้า่งกายหรือทรพัยส์ินของบคุคลอ่ืนเสียหาย  

4.2.4 ความเสี่ยงภยัจากความผิดพลาดจากผูอ่ื้น (Risk arising from 
failure of others) เป็นความเสี่ยงภัยจากการที่บุคคลอ่ืนละเมิดมิไดท้ าตามสญัญา หรือท าแต่ไม่
ส  าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัไว ้สง่ผลใหเ้กิดความเสียหายทางการเงิน 

1.3.5 หลักการและแนวคิดความเส่ียงส่วนบุคคล 
ความเสี่ยงส่วนบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความสญูเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ซึ่งจะน าความเสียหายมาสู่บุคคลนัน้ และความสญูเสียนัน้สามารถวดัไดเ้ป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ
หรือวัดออกมาเป็นตัวเงินได ้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (สุขใจ น า้ผุด, อนุชนาฏ เจริญ
จิตรกรรม, และ สมนึก วิวฒันะ, 2557, น. 233-234)  

1. ความเสี่ยงที่ เกิดขึน้ในการด าเนินชีวิต  (Real Life Risk) เป็นความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นการด าเนินชีวิตของบุคคล เช่น เรื่องสุขภาพ หนา้ที่การงาน ทรพัยส์ิน 
หรือ การเงิน 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) เป็นความไม่แน่นอนที่เกิด
ขึน้กบัการลงทนุที่จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวงั 

ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) เป็นความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อบุคคล โดยเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือ มี
ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ มีรายไดล้ดลง หรือสูญเสียทรพัยส์ินต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ 
เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสมที่มีอยู่ส  าหรบัด ารงชีวิต 
ตลอดจนอยู่ในภาวะตกงาน หรือ ว่างงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดจ้ าแนกความเสี่ยงสว่นบคุคล 8 ดา้น ดงันี ้(อทุยัวรรณ จรุงวิภ,ู ม.ป.ป.)  

1. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมี
สขุภาพไม่ดี มีโรคภยัไขเ้จ็บ ส่งผลใหบุ้คคลอาจตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล ค่าใชจ้่าย
ในการดแูลสขุภาพ หรือสญูเสียรายได ้ 

2. ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (Premature Death Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่บคุคลอาจเสียชีวิตก่อนวยัชรา ซึ่งอาจเกิดจากการประสบอบุติัเหต ุหรือมีโรคภยัไขเ้จ็บ
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รุนแรงอย่างเฉียบพลนั ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงได ้
หากบคุคลนัน้เป็นหวัหนา้ครอบครวั หรือมีผูท้ี่อยู่ในอปุการะเป็นจ านวนมาก 

3. ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่
บุคคลมีอายุยาวนานเกินไป หรือยาวกว่าที่วางแผนไว ้ซึ่งท าใหบุ้คคลมีเงินหรือรายไดไ้ม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตในวัยชรา เพราะโดยทั่วไปเมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือเกษียณจากงานแลว้จะ
สูญเสียรายไดป้ระจ าส่วนหนึ่ง หากบุคคลนัน้ไม่ไดส้ะสมทรพัยส์ินไวอ้ย่างเพียงพอเพื่อใชจ้่ายใน
ยามชราแลว้ ก็จะท าใหบ้คุคลนัน้มีปัญหาทางการเงินได ้

4. ความเสี่ยงดา้นหนีส้ิน (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้เนื่องจาก
การที่บุคคลไม่สามารถช าระคืนหนีส้ินที่ก่อไว ้หรือไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ตกลงกบัเจา้หนี ้
ได ้ส่งผลใหเ้กิดการผิดนดัช าระหนี ้ท าใหบุ้คคลนัน้เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ (Credit) ภาพลกัษณ ์
หรือทรพัยส์ิน 

5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการ
เสียหายหรือสูญหายต่อทรพัยส์ินที่บุคคลเป็นเจา้ของ เช่น ทรพัยส์ินถูกท าลาย ถูกขโมย เกิดภัย
ธรรมชาติ เช่น อคัคีภยั อทุกภยั ท าใหท้รพัยส์ินไดร้บัความเสียหาย เป็นตน้ 

6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้
บุคคลไม่ไดร้บัความปลอดภยัในระหว่างการด ารงชีวิต หรือประสบอบุติัเหต ุเช่น ประสบอบุติัเหตุ
ระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการขบัขี่รถยนต ์เป็นตน้ 

7. ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
การที่บุคคลได้รับผลตอบแทนคลาดเคลื่อนจากการน าเงินไปลงทุน กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามที่
คาดหวงั หรือ ผลตอบแทนที่ไดไ้ม่คุม้กบัค่าใชจ้่าย สง่ผลใหบ้คุคลนัน้ขาดทนุ ซึ่งเกิดจากหลายกรณี 
เช่น 

1. ภาวะตลาด ภาวะที่เกิดจากเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้ราคาตลาดของ
หลกัทรพัยห์รือสินทรพัยท์ี่ลงทนุตกต ่าลง หรือดอ้ยค่าจากเดิม 

2. คู่สัญญาผิดนัดช าระหนี ้หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าใหบุ้คคลนั้น
ไม่ไดร้บัช าระเงินตน้ หรือ ดอกเบีย้ตามที่ระบไุว ้ 

3. สินทรพัยท์ี่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ  

4. สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง ท าให้บุคคลไม่สามารถขาย
สินทรพัยน์ัน้ไดใ้นราคาหรือระยะเวลาที่ตอ้งการ 
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8. ความเสี่ยงดา้นอาชีพ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการ
งาน อาจเกิดจากการถูกเลิกจา้ง หรือถูกพักงาน ท าใหบุ้คคลนั้นมีรายไดไ้ม่สม ่าเสมอ หรือขาด
รายไดเ้ป็นชั่วขณะหนึ่ง 

1.3.6 วิธีจัดการกับความเส่ียง 
การจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การควบคุมความ

เสี่ยงภยั และการจดัหาเงินมาเพื่อจัดการความเสี่ยงภยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และคนอ่ืน ๆ, 2552, น. 31-36)  

1. การควบคมุความเสี่ยงภยั (Risk Control) เป็นการพยายามลดโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมถึงการลดความสูญเสียหรือลดความรุนแรงของความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ประกอบดว้ย 

1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงเหตกุารณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ ความเสี่ยง เช่น ถา้ไม่อยากสญูเสียเงินจาก
การลงทนุในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสงู ก็ควรหลีกเลี่ยงโดยการลงทนุในธุรกิจที่มีความเสี่ยงนอ้ยกว่า 

1.2 การควบคมุความเสี่ยง (Loss Control) หรือ การลดความเสี่ยง (Risk 
Reduction) คือ ความพยายามในการป้องกนั หรือ ควบคมุเพื่อลดโอกาสที่จะท าใหเ้กิดความเสี่ยง
ที่ท าใหเ้กิดความสญูเสีย และเพื่อลดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เช่น การเก็บเงิน
ไวใ้นหลาย ๆ ที่เพื่อปอ้งกนัการโจรกรรม 

2. การจัดหาเงินมาเพื่อจัดการความเสี่ ยงภัย (Risk Financing) เป็นการ
บรหิารความเสี่ยงโดยใชเ้งินเป็นตวักลางในการชดเชย  

2.1 การรับความเสี่ยงภัยไว้เอง (Risk Retention) คือ การยอมรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงทัง้หมด หรือบางสว่น เช่น การซือ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 
3 ที่คุม้ครองเฉพาะบคุคลภายนอก และรบัความเสียหายต่อรถยนตค์นัที่ท าประกนัเอาไวเ้อง 

2.2 การโอนความเสี่ยงภยั (Risk Transfer) คือ การโอนความเสี่ยงภยัไป
ใหบ้คุคลอ่ืน ทัง้บคุคลที่ไม่ใช่บริษัทประกนัภยั เช่น การซือ้ขายสญัญาล่วงหนา้ หรือ การโอนความ
เสี่ยงภัยในรูปแบบของการประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสัญญาที่จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งซึ่ง
เรียกว่าเบีย้ประกันภัยใหบ้ริษัทประกนัภัย และบริษัทประกันภัยสญัญาว่าจะรบัผิดชอบต่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัผูเ้อาประกนัภยั 

การก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะขึน้อยู่กับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงที่น ามาซึ่งความสูญเสีย และระดับความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ที่จะ
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ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางดา้นสถานภาพ และเสถียรภาพทางการเงินส่วนบุคคล โดยสามารถ
ก าหนดวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสมไดด้งัตารางที่ 5 

ตาราง 5 การก าหนดวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

โอกาสทีจ่ะเกิด
ความเสี่ยง 

ความรุนแรงของความเสียหาย 
มาก ปานกลาง น้อย 

สงู 
1. หลีกเล่ียงความเส่ียง 
2. ควบคมุการสญูเสยี 

1. หลีกเล่ียงความเส่ียง 
2. ควบคมุการสญูเสยี 

1. รบัความเส่ียงไวเ้อง 
2. ควบคมุการสญูเสยี 

ปานกลาง 
1. ควบคมุการสญูเสีย 
2. โอนความเส่ียง 

1. ควบคมุการสญูเสีย 
2. โอนความเส่ียง 

1. รบัความเส่ียงไวเ้อง 
2. ควบคมุการสญูเสีย 

ต ่า โอนความเส่ียง รบัความเส่ียงไวเ้อง รบัความเส่ียงไวเ้อง 

ที่มา ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคนอ่ืน ๆ (2552, น.35) 

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปไดว้่า 
1. เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง และเมื่อเกิดขึน้จะมีความ

รุนแรงของความเสียหายมาก ควรบริหารความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภยัเป็นขัน้ตอนแรก 
แต่ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ควรหาวิธีควบคมุหรือลดความเสี่ยง ทัง้ในส่วนของความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ถึงแมว้่าการโอนความเสี่ยงจะเป็นวิธีที่ดีที่สดุ แต่ในทาง
ปฏิบติัการโอนความเสี่ยงมีตน้ทุนสงูมาก เพราะมีเบีย้ประกนัสงูจากโอกาสที่จะเกิดความเสียงสูง 
และระดบัความรุนแรงของความเสียหายก็มีมลูค่าสงูดว้ย 

2. เหตุการณ์ที่มีความรุนแรงของความเสียหายมาก แต่มีโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงต ่า ควรจัดการดว้ยการโอนความเสี่ยง ซึ่งจะมีตน้ทุนบริหารความเสี่ยงต ่าที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัการบริหารความเสี่ยงดา้นอ่ืน ๆ เนื่องจากเหตุการณม์ีโอกาสที่จะเกิดต ่า ท าใหเ้บีย้
ประกนัไม่สงูมาก และคุม้ค่ากบัวงเงินที่จะไดร้บั 

3. เหตกุารณท์ี่มีระดบัความรุนแรงของความเสียหายนอ้ยแต่มีโอกาสสงูที่จะ
เกิด บุคคลควรรบัความเสี่ยงภยัไวเ้อง เพราะมีตน้ทุนต ่ากว่าการโอนความเสี่ยงภยัไปใหผู้อ่ื้น และ
ควรควบคมุหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ควบคู่กนัไปดว้ย 

4. เหตกุารณท์ี่มีระดับความรุนแรงของความเสียหายนอ้ย และมีโอกาสที่จะ
เกิดเหตกุารณด์งักลา่วต ่า ควรรบัความเสี่ยงภยัไวเ้อง เพราะวิธีอ่ืนจะก่อใหเ้กิดความไม่คุม้ค่า 



  34 

ทัง้นีค้วามเสี่ยงภยัที่แทจ้ริงแต่ละประเภทจะมีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
ที่หลากหลาย ดงัตารางที่ 6 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคนอ่ืน ๆ, 2552, น.37-38) และ 
ตารางที่ 7 (อทุยัวรรณ จรุงวิภ,ู ม.ป.ป.) 

ตาราง 6 ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 

เหตกุารณ ์
ผลกระทบทาง

การเงนิ 
ควบคุมความ

เสี่ยง 
รับความเสี่ยง โอนความเสี่ยง 

เจ็บป่วยและทพุพล
ภาพ 

- สญูเสียรายได ้
- ค่ารกัษาพยาบาล 
- ค่าใชจ้่ายในการ
ด ารงชีพประจ าวนั 

- ออกก าลงักาย
เป็นประจ า 
- ปรบัพฤติกรรม
เพื่อสรา้งสขุภาพท่ี
ดี 
- ตรวจสขุภาพ
สม ่าเสมอ 

ออมเงินใหเ้พยีงพอ
ต่อการ
รกัษาพยาบาลและ
การด ารงชีพ
ประจ าวนั 

- ประกนัสขุภาพ 
- ประกนัทพุพล-
ภาพ 
- สวสัดิการจาก
นายจา้ง 
- สวสัดิการสงัคม 

เสียชีวติก่อนวยัอนั
ควร 

- สญูเสียรายได้
ส าหรบัการดแูล
ครอบครวั 
- เสียคา่ใชจ้า่ย
ส าหรบัครัง้สดุทา้ย
ของชวีิต เช่น ค่าท า
ศพ ค่า
รกัษาพยาบาล 

- ออกก าลงักาย
เป็นประจ า 
- ตรวจสขุภาพ
สม ่าเสมอ 
- หลีกเล่ียง
พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวติที่เส่ียง 

ส ารองทรพัยสิ์น
หรือเงินออมที่มี
มลูค่ามากพอต่อ
ความตอ้งการของ
ครอบครวั 

ประกนัชีวติ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 

เหตกุารณ ์
ผลกระทบทาง

การเงนิ 
ควบคุมความ

เสี่ยง 
รับความเสี่ยง โอนความเสี่ยง 

การมีรายไดไ้ม่
เพียงพอเมื่อ
เกษียณอาย ุ

รายไดล้ดลงอาจ
ท าใหไ้ม่พอส าหรบั
การด ารงชวีิต 

- ออมเงินและ
ลงทนุสม ่าเสมอ 
- สรา้งอาชีพเสรมิ
จากงานอดิเรกหรือ
ทกัษะพิเศษ 
- ขยายเวลา
เกษียณอาย ุ

- ส ารองทรพัยสิ์น
และเงินออมที่มี
มลูค่ามากพอ 
- กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ หรือ 
กองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ 
- กองทนุเพื่อการ
เลีย้งชีพ  

- ประกนัสะสม
ทรพัย ์
- สวสัดิการจาก
นายจา้ง 
- สวสัดิการสงัคม  

การวา่งงาน สญูเสียรายได ้ - ออมเงิน 
- สรา้งแหล่งรายได้
มากกวา่ 1 แหล่ง 

- ส ารองเงินออมให้
มากพอส าหรบั
ค่าใชจ้า่ย 3-6 
เดือน 

สวสัดิการสงัคม 

ทรพัยสิ์นเสียหาย / 
สญูหาย 

ค่าซ่อมแซมหรือซือ้
ใหม ่

- มีระบบหรือ
มาตรการป้องกนั 
- ดแูลรกัษาตาม
ก าหนดระยะเวลา
สม ่าเสมอ 
- ใชง้านทรพัยสิ์น
ใหต้รงวตัถปุระสงค ์

- ส ารองเงินออมให้
เพียงพอต่อการ
ซ่อมแซมหรือซือ้
ใหม ่

- การรบัประกนั
คณุภาพจากผูผ้ลิต 
- ประกนัภยัจาก
ทรพัยสิ์น 

ความรบัผิดต่อ
บคุคลอื่น 

- เสียเงินจากการ
เรียกรอ้งสิทธิและ
การช าระหนี ้
- ค่าใชจ้่ายทาง
กฎหมาย 

เพิ่มความ
ระมดัระวงั 

ส ารองเงินออมเผ่ือ
เหตกุารณฉ์กุเฉิน 

ประกนัการรบัผิด
ต่อบคุคลภายนอก 

ความผิดพลาดจาก
ผูอ้ื่น 

- ค่าใชจ้่ายที่เกิน
กว่าประมาณการ 
- หนีสิ้นเพิ่มขึน้ 

เลือกท าสญัญากบั
ผูท้ี่มีความ
น่าเชื่อถือ และมี
ประสบการณ ์

ส ารองเงินส าหรบั
ค่าใชจ้า่ยฉกุเฉิน 

ค า้ประกนัโดย
บคุคลที่ 3 
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ตาราง 7 วิธีการบรหิารความเสี่ยงส าหรบัความเสี่ยงสว่นบคุคลในแต่ละดา้น 

ความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีบริหารความเสี่ยง 
ความเส่ียงดา้นสขุภาพ - สญูเสียรายได ้ 

- สญูเสียค่าใชจ้่ายในการ
รกัษาพยาบาล 
- สญูเสียค่าใชจ้่ายในการดแูล
สขุภาพ 

- ออกก าลงักาย 
- พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ 
- ตรวจสขุภาพประจ าทกุปี 
- ท าประกนัสขุภาพ 

ความเส่ียงดา้นการเสียชวีิตก่อน
วยัอนัควร 

ส่งผลต่อรายไดข้องครอบครวั - ลดหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมเส่ียง 
- ดแูลสขุภาพตนเองใหแ้ข็งแรง 
- ท าประกนัชวีิต 

ความเส่ียงดา้นการมีอายทุี่ยืนยาว รายไดไ้ม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย ท าประกนัชวีิตแบบบ านาญ 
ความเส่ียงดา้นหนีสิ้น - เส่ือมเสียเครดติทางการเงิน 

- เสียทรพัยสิ์น 
- เสียชวีิต 

- ท าประกนั เช่น ประกนัชวีิตผู้
กูย้ืม ประกนัสินเชื่อบตัรเครดิต 

ความเส่ียงดา้นทรพัยสิ์น - ทรพัยสิ์นสญูหาย 

- ทรพัยสิ์นถกูท าลาย  
- จดัเก็บทรพัยสิ์นไวใ้นท่ีปลอดภยั 

- ติดกลอ้งวงจรปิด หรือ สญัญาณ
กนัขโมย 

- ท าประกนัภยั 
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ไม่ไดร้บัความปลอดภยัในการ

ด ารงชีวติ 
- หาเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่จะ
ช่วยรกัษาความปลอดภยั 
- หลีกเล่ียงกิจกรรมเส่ียง 
- ท าประกนัเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึน้ 

ความเส่ียงดา้นการลงทนุ - ไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ตามที่ระบไุว ้
- สินทรพัยท์ี่ลงทนุเสียหายหรือสญู
หาย จากภยัธรรมชาติหรือการ
โจรกรรม 
- ไม่สามารถขายสินทรพัยไ์ดใ้น
ราคาที่ตอ้งการ 

- ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ
อย่างชดัเจน 

- ศกึษาและท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุ
แต่ละประเภท 

- กระจายการลงทนุ 
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ตาราง 7 (ต่อ)  

ความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียงดา้นอาชีพ - เงินออมไม่พอเมื่อถกูเลิกจา้ง
ก่อนที่วางแผนไว ้ 

- เลือกกจิการท่ีใหค้วามมั่นคง มี
ชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานท่ีดี 
- ท าประกนัภยัว่างงาน 

 
ดงันัน้การตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล หมายถึง การเห็นความส าคญัต่อความ

ไม่แน่นอนของเหตุการณท์ี่จะเกิดขึน้ต่อตนเองในอนาคต โดยความเสี่ยงส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความ
เสี่ยงดา้นสุขภาพ ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงภัยจากการมีรายไดไ้ม่
เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ความเสี่ยงดา้นหนีส้ิน ความเสี่ยงดา้นทรพัยส์ิน ความเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงดา้นการลงทุน ความเสี่ยงดา้นอาชีพ ความเสี่ยงภัยตามความรบัผิด และ
ความเสี่ยงภัยจากความผิดพลาดของผูอ่ื้น ซึ่งความเสี่ยงส่วนบุคคลเหล่านี ้สามารถท าใหล้ดลง 
หากบคุคลมีความตระหนกัและวิธีจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การหลีกเลี่ยงสถานการณท์ี่จะท า
ใหเ้กิดความเสี่ยง การลดหรือควบคมุความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นตน้ เพราะไม่เช่นนัน้
อาจเกิดผลเสียต่อทรพัยส์ิน หรือ ชีวิตของบุคคลนัน้ได ้ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของการตระหนกั
ถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลและน ามาใชเ้ป็นตัวแปรในการวิจัย เพื่อศึกษาว่าการตระหนักถึงความ
เสี่ยงมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของบคุคลหรือไม่ 

1.4 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงนิ 
ค านิยามของอิสรภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลนัน้จะแตกต่างกันตามคุณภาพ

ชีวิตที่แต่ละบุคคลอยากเป็น สภาพแวดลอ้มที่แต่ละบุคคลอยากใชช้ีวิต การใหมู้ลค่ากับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของแต่ละบคุคล รวมถึงสิ่งที่ท าใหแ้ต่ละบคุคลมีความเบิกบานใจ โดยความแตกต่างของขนาด
จ านวนเงินที่จะท าใหแ้ต่ละบุคคลมีอิสรภาพทางการเงินนัน้จะขึน้อยู่กับสิ่งเหล่านี ้บุคคลหนึ่งอาจ
ตอ้งการเงินจ านวนมากเพราะเชื่อว่าความเป็นอิสรภาพทางการเงินของตนขึน้อยู่กบัสิ่งนัน้ ในขณะ
ที่อีกบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ตอ้งการเงินก็รูส้ึกว่าตนเองมีอิสรภาพแลว้ เช่น พระภิกษุสงฆ ์แต่สิ่งที่
สามารถนิยามอิสรภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลไดเ้หมือนกนัคืออิสรภาพทางการเงินน ามาซึ่ง
พลงับวกและความสขุ (Sabatier, 2019)  

บุคคลที่มีอิสรภาพทางการเงิน เป็นบุคคลที่มีรายได้จากทรัพย์สินเพียงพอต่อ
ค่าใชจ้่าย โดยจ านวนเงินที่ตอ้งมีเพื่ออิสรภาพทางการเงินจะค านวณจาก  

จ านวนเงินที่ตอ้งมี = จ านวนเงินที่ตอ้งการใชต่้อปี x จ านวนปี x ตวัเลขเงินเฟ้อ(เท่า) 
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โดยจ านวนปี ณ ที่นีห้มายถึง จ านวนปีทัง้หมดที่ตอ้งการมีอิสรภาพทางการเงิน หาก
บุคคลตอ้งการมีอิสรภาพทางการเงิน บุคคลนัน้จะตอ้งเก็บสะสมเงินใหไ้ดเ้ท่าจ านวนเงินดงักล่าว 
ผ่านการวางแผนทางการเงิน ออมเงิน และลงทุน เพื่อใหร้ายไดเ้พิ่มพนูมากยิ่งขึน้  (มนันี่ บฟัฟาโล่, 
2560)  

อิสรภาพทางการเงิน คือ การที่บุคคลสะสมหรือสรา้งทรพัยส์ินเพื่อการลงทุนในรูป
ต่าง ๆ ขึน้ เพื่อใหม้ีทรพัยส์ินลงทุนมากพอที่จะสรา้งรายไดจ้ากผลตอบแทนของทรพัยส์ินเหล่านัน้ 
(Passive Income) ใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย ท าใหไ้ม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการท างานอีกต่อไป 
(Active Income) และบุคคลที่มีอิสรภาพทางการเงินจะตอ้งมีความมั่นคงและมีรายไดเ้พียงพอต่อ
รายจ่ายตลอดเวลา (นรนิทร ์เอกวงศว์ิรยิะ, 2563)  

 

ภาพประกอบ 4 ภาพอธิบายอิสรภาพทางการเงิน 

ที่มา นรนิทร ์เอกวงศว์ิรยิะ (2563) 

หากจะมีอิสรภาพทางการเงินนั้น บุคคลจะต้องพึ่ งพารายได้จากการท างานเป็น
รายไดห้ลกั หลงัจากนัน้ค่อย ๆ สะสมทรพัยส์ินลงทุนผ่านการออม และการน าเงินออมไปลงทุนให้
มีทรพัยส์ินเพื่อการลงทุนเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ บคุคลจึงควรน าอตัราสว่นทางการเงินมาช่วยวางแผน
สูอิ่สรภาพทางการเงิน โดยแบ่งอตัราสว่นออกเป็นอตัราส่วนที่ควรเพิ่ม และ อตัราสว่นที่ควรลดหรือ
ควบคมุ  

อตัราสว่นที่ควรเพิ่ม คือ อตัราสว่นที่ช่วยในการสรา้งสินทรพัยล์งทนุ ไดแ้ก่ 
1. อตัราส่วนการออมต่อรายได ้การออมเป็นหวัใจส าคญัในการสรา้งความมั่งคั่ง 

บุคคลที่อายุยงันอ้ยและก าลงัเริ่มสรา้งตวั หรือชาวมิลเลนเนียล มกัจะมีภาระหนีส้ินที่สงู การออม
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จะต ่ากว่าเกณฑ ์แต่ไม่ควรลดต ่ากว่า 10% ส าหรบัคนที่ปลดภาระหนีส้ินไดแ้ลว้ อตัราสว่นการออม
ต่อรายไดค้วามมีอย่างนอ้ย 20% เป็นเงินออมเพื่อน าไปลงทุนใหเ้กิด Passive Income กล่าวคือมี
รายได ้100 บาท ออม 20 บาท 

อตัราสว่นการออมต่อรายได ้= 
การออมต่อปี

รายไดต่้อปี
 

2.อัตราส่วนสินทรพัยล์งทุนต่อความมั่งคั่งสทุธิ สินทรพัยล์งทุนสามารถสรา้งได้
จากเงินออมขา้งตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถน าไปใชล้งทุนจนเกิดความมั่งคั่งสุทธิ  
(สินทรพัยร์วมหกัดว้ยหนีส้ินรวม) การลงทนุในสินทรพัยท์ี่สรา้งรายไดจ้ะสะทอ้นมลูค่าที่เพิ่มขึน้ของ
ตัวบุคคล ทัง้นีอ้ัตราส่วนสินทรพัยล์งทุนต่อความมั่งคั่งสุทธิที่มีประสิทธิภาพ คือ การมีสินทรพัย์
ลงทุนในสดัส่วนที่สงู สะทอ้นโอกาสในการสรา้งรายไดแ้บบ Passive Income ที่ต่อเนื่อง และช่วย
สรา้งอิสรภาพทางการเงินจากทรพัยส์ินและท าใหบ้รรลเุป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้บุคคลควรมี
อตัราสว่นสินทรพัยล์งทนุต่อความมั่งคั่งสทุธิมากกว่าหรือเท่ากบั 50% 

อตัราสว่นสินทรพัยล์งทนุต่อความมั่งคั่งสทุธิ = 
สินทรพัยล์งทนุ

สินทรพัยร์วม−หนีส้ินรวม
 

อตัราสว่นที่ควรลด หรือควบคมุ เพื่อปลดหรือลดภาระดา้นรายจ่ายและหนีส้ิน เพื่อให้
ไปสูอิ่สรภาพทางการเงินไดเ้รว็และมั่นคงขึน้ ไดแ้ก่ 

1.อัตราส่วนการช าระคืนหนีส้ินจากรายได ้หากอัตราส่วนนีสู้ง แสดงว่ามีหนีส้ิน
สงูและมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช าระหนีส้ินคืนไดเ้มื่อรายไดล้ดลง ท าใหค้วามสามารถในการออม
ลดลง บุคคลที่อายุยังน้อยและก าลงัเริ่มสรา้งตัว หรือชาวมิลเลนเนียล มักจะมีภาระหนีส้ินจาก 
การซือ้บ้านและรถยนต์ ท าให้ต้องผ่อนช าระเป็นระยะเวลานาน โอกาสที่จะสร้างอิสรภาพ 
ทางการเงินก็จะห่างไกลไปเรื่อย ๆ จึงควรควบคุมรายจ่ายในส่วนของการช าระคืนหนีส้ินใหไ้ม่สงู
เกิน 40% ของรายได ้เพื่อใหม้ีเงินไวใ้ชจ้่ายและออมไดอ้ย่างเหมาะสม บคุคลที่มีอตัราสว่นช าระคืน
หนีส้ินจากรายได ้ใกลเ้คียง 40% ไม่ควรก่อหนีเ้พิ่มขึน้ 

อตัราสว่นการช าระคืนหนีส้ินจากรายได ้= 
หนีส้ินที่ตอ้งช าระคืนต่อปี

รายไดร้วมต่อปี
 

2.อตัราสว่นหนีส้ินต่อสินทรพัย ์หากบคุคลมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทรพัยส์ินลดลง ก็
แสดงว่ามีความมั่งคั่งสทุธิเพิ่มขึน้ และมีภาระทางการเงินที่ลดลง ทัง้นีบ้คุคลควรมีอตัราส่วนหนีส้ิน
ต่อสินทรพัยน์อ้ยกว่า 50% เพื่อใหม้ีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินที่มากขึน้ 
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อตัราสว่นหนีส้ินต่อสินทรพัย ์= 
หนีส้ินรวม

สินทรพัยร์วม
 

อัตราส่วนสู่อิสรภาพทางการเงินเหล่านี ้จะท าใหส้ามารถสรา้งรายไดแ้บบ Passive 
Income ใหม้ากกว่ารายจ่าย และสรา้งความมั่งคั่งสุทธิใหเ้พิ่มขึน้ ท าใหม้ีภาระทางการเงินและมี
หนีส้ินต่อสินทรพัยท์ี่ลดลง และเป็นหนทางสูอิ่สรภาพทางการเงิน  

อิสรภาพทางการเงิน หมายถึง การที่บุคคลสามารถน ารายไดจ้ากทรพัยส์ินที่มีมาใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยไม่ตอ้งหารายไดเ้พิ่ม ซึ่งรายไดจ้ากทรพัยส์ินดงักล่าว หมายถึง รายได้
หรือดอกผลที่มาจากทรพัยส์ินที่ลงทุนต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล ก าไรจากการลงทุน ค่าเช่า 
ก าไรจากทรพัยส์ินท่ีเพิ่มค่า ค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนในกิจการของตนเอง กิจการใน
ครอบครวั หรือลงทุนร่วมกับบุคคลอ่ืน เป็นตน้ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมีแนวคิดว่า
การที่บุคคลจะมีอิสรภาพทางการเงิน จะตอ้งมีความอยู่รอดก่อน แลว้จึงมีความมั่งคั่งตามมา  
(ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  

ดังนั้นอิสรภาพทางการเงิน หมายถึง การที่บุคคลจะสามารถใชช้ีวิตของตนเองได้
อย่างมีความสุขและมีอิสระทางการเงิน ซึ่งขนาดของจ านวนเงินที่บุคคลจะใชใ้นการวัดว่าบุคคล
นั้นมีอิสรภาพทางการเงินหรือไม่จะแตกต่างกัน อาจขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ทักษะทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล ส่งผลใหบุ้คคลมี
รายได ้ค่าใชจ้่าย หรือพฤติกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อธิบายว่า บคุคลจะมีอิสรภาพทางการเงิน จะตอ้งมีความอยู่รอดก่อน 
แลว้จึงมีความมั่งคั่งตามมา มาใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้โดยวดัอิสรภาพทางการเงิน 2 ระดบั ดงันี ้

ระดบัที่ 1 อิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด  
ระดบัที่ 2 อิสรภาพทางการเงินดา้นความมั่งคั่ง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงนิด้านความอยู่รอด 

อิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด วดัโดยอตัราส่วนความอยู่รอด (Survival 
Ratio) ซึ่งความอยู่รอด หมายถึง การที่บุคคลมีรายไดเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย กล่าวคือ มีรายไดจ้าก
การท างานและรายไดจ้ากทรพัย์สินเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ค านวณดังนี ้(ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย, 2558)  

อตัราสว่นความอยู่รอด (Survival Ratio) =  
รายไดจ้ากทรพัยส์ิน+รายไดจ้ากการท างาน

ค่าใชจ้่าย
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ดงันัน้หากบุคคลหนึ่งมีค่าอตัราส่วนความอยู่รอดมากกว่าเท่ากับ 1 หมายความ
ว่า บุคคลนัน้มีอิสรภาพทางการเงินระดับที่ 1 อิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด ซึ่งความมี
อิสรภาพทางการเงินขัน้ตน้ จะตอ้งอยู่รอดดว้ยตวัเองก่อน 

แสดงตัวอย่างการค านวณและวิเคราะหอ์ัตราส่วนความอยู่รอด 
ตัวอย่างที่ 1 นายเอมีรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 200,000 บาทต่อปี มีรายไดจ้าก

การท างานเดือนละ 15,000 บาท หรือคิดเป็น 180,000 บาทต่อปี นายเอมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 
15,000 บาท หรือคิดเป็น 180,000 บาทต่อปี 

อตัราสว่นความอยู่รอดของนายเอ =   
200,000+180,000

180,000
 

         =   
2.11

1
  

จากตัวอย่างที่ 1 สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า นายเอมีรายไดร้วม 2.11 บาท 
ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท เพราะฉะนัน้นายเอมีเงินเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายทุก ๆ 1 บาทเท่ากบั 1.11 
(2.11-1=1.11) บาท นายเอจึงมีอิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด 

ตัวอย่างที่ 2 นายบีมีรายได้จากทรัพย์สิน 0 บาทต่อปี มีรายได้จากการ
ท างานเดือนละ 500,000 บาท หรือคิดเป็น 6,000,000 บาทต่อปี นายบีมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 
550,000 บาท หรือปีละ 6,600,000 บาท  

อตัราสว่นความอยู่รอดของนายซี  = 
0+6,000,000

6,600,000
 

        = 
0.91

1
 

จากตัวอย่างที่ 2 สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า นายบีมีรายไดร้วม 0.91 บาท
ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท แสดงใหเ้ห็นว่านายบีมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ้่าย นายบีจึงไม่มี
อิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอด  

จากตวัอย่างการค านวณและวิเคราะหอ์ตัราส่วนความอยู่รอดสามารถสรุปได้
ว่า ถา้อตัราส่วนความอยู่รอดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดงว่าบุคคลนัน้มีอิสรภาพทางการเงิน
ดา้นความอยู่รอด และถา้อตัราส่วนความอยู่รอดมีค่านอ้ยกว่า 1 แสดงว่าบุคคลนัน้ไม่มีอิสรภาพ
ทางการเงินดา้นความอยู่รอด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงนิด้านความมั่งคั่ง 
สินทรพัยส์่วนที่เหลืออยู่หลังจากหักหนีส้ินทั้งหมด หรือ ส่วนของเจา้ของ (Net 

Worth) จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่ งของบุคคลนั้น ยิ่งบุคคลนั้นมีส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 
แปลว่าบุคคลนัน้มีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่งคั่งไดโ้ดย หาวิธีเพิ่มมลูค่าของ
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สินทรพัยล์งทนุ เลือกลงทนุซือ้สินทรพัย ์ควบคมุค่าใชจ้่าย และลดการก่อหนีท้ี่ไม่จ าเป็น (สขุใจ น า้
ผดุ และคนอ่ืน ๆ, 2557, น.54-55)  

ความมั่งคั่ง คือ ทรพัยส์ินสุทธิ หรือ เงินที่เหลือหลงัจากน าทรพัยส์ินทัง้หมดหัก
ดว้ยหนีส้ินทัง้หมด ยิ่งมีทรพัยส์ินสุทธิมาก โอกาสที่จะน าเงินไปต่อยอดเพื่อสรา้งความมั่งคั่งก็มี
มากขึน้ ซึ่งความมั่งคั่ งนั้นวัดโดยอัตราส่วนความมั่งคั่ ง (Wealth Ratio) ค านวณดังนี ้ (ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

อตัราสว่นความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) = 
รายไดจ้ากทรพัยส์ิน

ค่าใชจ้่าย
 

ดงันัน้หากบุคคลหนึ่งมีค่าอตัราส่วนความมั่งคั่งมากกว่าเท่ากบั 1 หมายความว่า 
บคุคลนัน้มีอิสรภาพทางการเงินระดบัที่ 2 อิสรภาพทางการเงินดา้นความมั่งคั่ง กลา่วคือ บคุคลนัน้
ไม่ตอ้งมีรายไดจ้ากการท างานก็มีทัง้อิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่ง 

แสดงตัวอย่างการค านวณและวิเคราะหอ์ัตราส่วนความมั่งคั่ง 
ตัวอย่างที่ 3 จากตวัอย่างที่ 1 สมมติใหน้ายเอไม่มีรายไดจ้ากการท างาน มี

รายได้จากทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายเท่าเดิม คือ 200,000 บาทต่อปี และ 180,000 บาทต่อปี
ตามล าดบั 

อตัราสว่นความมั่งคั่งของนายเอ = 
200,000

180,000
 

       =   
1.11

1
 

จากตัวอย่างที่ 3 สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า นายเอ มีรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 
1.11 บาท ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท เพราะฉะนัน้นายเอมีเงินเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายทุก ๆ 1 บาท
เท่ากบั 0.11 บาท โดยที่ไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการท างาน นายเอจึงมี อิสรภาพทางการเงินดา้น
ความมั่งคั่ง 

ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 2 สมมติใหน้ายบีไม่มีรายไดจ้ากการท างาน มี
รายไดจ้ากทรพัยส์ินและค่าใชจ้่ายเท่าเดิม คือ 0 บาทต่อปี และ 6,600,000 บาทต่อปี ตามล าดบั 

อตัราสว่นความมั่งคั่งของนายบี = 
0

6,600,000
 

       = 0 
จากตวัอย่างที่ 4 สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า นายบีไม่มีรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 

ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท แสดงใหเ้ห็นว่านายบีไม่มีอิสรภาพทางการเงินดา้นความอยู่รอดและ
อิสรภาพทางการเงินดา้นความมั่งคั่ง 
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จากตวัอย่างการค านวณและวิเคราะหอ์ตัราส่วนความมั่งคั่งสามารถสรุปได้
ว่า ถา้อัตราส่วนความมั่งคั่งมีค่ามากกว่าเท่ากับ 1 แสดงว่าบุคคลนัน้มีอิสรภาพทางการเงินดา้น
ความมั่งคั่ง และถ้าอัตราส่วนความมั่งคั่งมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าบุคคลนั้นไม่มี อิสรภาพทาง
การเงินดา้นความมั่งคั่ง  

ผูว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีวัดอิสรภาพทางการเงินของมิลเลนเนียลดว้ย อัตราส่วนความอยู่รอด 
(Survival Ratio) และอัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) โดยใช้สูตรการค านวณของ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2558) เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบความมั่งคั่งระหว่างบุคคลได ้ใน
สดัส่วนที่เท่ากนั โดยบุคคลที่มีอิสรภาพทางการเงินจะตอ้งมีอตัราส่วนความอยู่รอดหรืออตัราสว่น
ความมั่งคั่งมากกว่าหรือเท่ากบั 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  44 

2. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับประชากรศาสตรแ์ละอิสรภาพทางการเงนิ 

Hong (2005) ไดศ้กึษาความแตกต่างของทศันคติทางการเงินและพฤติกรรมดา้นการ
ใช้จ่ายของนักเรียนและนักศึกษาที่มีเพศและอายุที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งอายุออกเป็นช่วงด้วย
การศึกษาในระดบัที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัศึกษา 
และมีกลุ่มตวัอย่างในการส ารวจทัง้หมด 1,252 คน ผลของการวิจยัครัง้นีส้รุปไดว้่า เพศและอายทุี่
แตกต่างกนัท าใหบุ้คคลมีทศันคติทางการเงินที่แตกต่างกนั เพศและอายุที่แตกต่างกนัท าใหบุ้คคล
มีพฤติกรรมการใชจ้่ายแตกต่างกนัทัง้ดา้นการวางแผนค่าใชจ้่าย (Planned Spending Behavior) 
และการตระหนกัถึงการใชจ้่าย (Conscious Spending Behavior) แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีการ
วางแผนค่าใชจ้่ายและการตระหนกัถึงการใชจ้่ายมากกว่าเพศชาย นกัศกึษาวางแผนค่าใชจ้่ายและ
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายมากที่สุด รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน้
ตามล าดับ อายุที่แตกต่างกันท าใหพ้ฤติกรรมการใชจ้่ายด้านการตัดสินใจก่อนซือ้ ( Impulsive 
Spending Behavior) แตกต่างกัน โดยพบว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตัดสินใจก่อนซือ้มากที่สุด 
และเพศที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายด้านการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ (Excessive 
Spending Behavior) แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะใช้จ่ายมากกว่ารายได้มากกว่าเพศชาย ซึ่ง
พฤติกรรมทางการเงินเหล่านีจ้ะส่งผลต่ออตัราส่วนความอยู่รอดและความมั่งคั่ง เพราะค่าใชจ้่าย
ถกูใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการค านวณอตัราสว่นดงักลา่ว 

ภทัรพร กิจชยันกุลู (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าใชจ้่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและ
การสื่อสารเป็นค่าใชจ้่ายสูงที่สุดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ค่าใชจ้่ายที่ไม่
เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค ในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า อิทธิพลทางสงัคมและอิทธิพล
ทางจิตวิทยาต่างมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าปัจจยัสว่นบคุคลในดา้นรายได้
มีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายทุกหมวด ไดแ้ก่ หมวดอาหารและเครื่องด่ืม หมวดเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์
และยาสบู หมวดที่อยู่อาศยั หมวดเครื่องนุ่งห่มรองเทา้และค่าใชจ้่ายภายในบา้น หมวดค่าใชจ้่าย
ส่วนบุคคล หมวดเวชภัณฑแ์ละค่าตรวจรกัษาพยาบาล หมวดการเดินทางและการสื่อสาร และ
หมวดการบนัเทิงในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

อธิวัฒน ์โตสนักุล (2556) ไดศ้ึกษาแนวโนม้และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บแบบสอบถามจากคนไทยที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและเป็นนักลงทุนจ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการลงทนุไม่แตกต่างกนัในดา้นจ านวนครัง้ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครัง้/ปี) ดา้นการลงทุนโดย



  45 

เฉลี่ย (บาท/ครัง้) และดา้นระยะเวลาถือครองหลกัทรพัยเ์ฉลี่ย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัลงทุน
ที่มีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่างกนัในดา้นจ านวนครัง้ที่ลงทนุโดยเฉลี่ย และดา้น
การลงทุนโดยเฉลี่ย โดยนกัลงทนุที่มีอาย ุ20 ถึง 29 ปี มีจ านวนครัง้ที่ลงทนุโดยเฉลี่ยมากที่สดุ และ 
นักลงทุนที่มีอายุ 50 ปีขีน้ไป มีมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ยมากที่สุด และนักลงทุนที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีพฤติรรมการลงทุนในด้านมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มี
สถานภาพสมรสแลว้จะมีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด ซึ่งสถานภาพดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาระ
ทางการเงินที่แตกต่างกนั ผูว้ิจัยจึงประยุกตจ์ากสถานภาพเป็นจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะแทนเพื่อ
ความชัดเจนและสามารถสะท้อนภาระทางการเงินที่แท้จริงได้ การลงทุนสามารถสะท้อนต่อ
อิสรภาพทางการเงิน เพราะการลงทุนเป็นสิ่งที่ท าให้นักลงทุนมีรายไดจ้ากทรพัยส์ิน การลงทุนจึง
สง่ผลต่ออตัราสว่นความอยู่รอดและความมั่งคั่ง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ไดส้  ารวจทักษะทางการเงินของประชากรไทยใน 
แต่ละเจเนอเรชั่น โดยแต่ละเจเนอเรชั่นจะมีทักษะทางการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน โดยสามารถสรุปผลการส ารวจ
ทกัษะทางการเงินเปรียบเทียบความแตกต่างจากเจเนอเรชั่นไดด้งัตารางที่ 8  

ตาราง 8 ความแตกต่างของทกัษะทางการเงินของแต่ละเจเนอเรชั่น 

เจเนอเรชั่น ความรู้ทางการเงนิ พฤติกรรมทางการเงนิ ทัศนคตทิางการเงนิ 
เจเนอเรชั่น Z  
(เกดิก่อนพ.ศ. 2544) 

- พืน้ฐานความรูท้าง
การเงินไม่ด ี
 

- ไม่เห็นความส าคญัต่อ
การตัง้เป้าหมายทาง
การเงินระยะยาว 
- พยายามใชเ้งินท่ีไดม้าให้
เพียงพอต่อคา่ใชจ้่าย 
- มีวิธีเก็บออมไมเ่หมาะสม 
- ไม่เปรียบเทยีบขอ้มลูก่อน
ซือ้ 
- ไม่ทราบแหล่งที่เหมาะสม
ในการหาขอ้มลู 

- ควรส่งเสรมิใหม้ี
ทศันคติทางการเงินท่ี
ดีกบัการออมเงิน 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

เจเนอเรชั่น ความรู้ทางการเงนิ พฤติกรรมทางการเงนิ ทัศนคตทิางการเงนิ 
เจเนอเรชั่น Y  
(พ.ศ. 2524 ถงึ พ.ศ. 2543) 

- มีความรูท้าง
การเงินค่อนขา้งด ี

- ไม่มีเปา้หมายทางการเงิน
ระยะยาว 
- ขาดการบรหิารจดัการเงิน
ที่ดี 
- ออมเงินในวิธีที่ไม่
เหมาะสม 
- ไม่กูเ้งินเมื่อไม่พอใช ้
- ขาดการไตรต่รองอยา่งถ่ี
ถว้นก่อนซือ้สินคา้ 
- ใชจ้่ายเกินตวั 

- ควรส่งเสรมิใหม้ี
ทศันคติดา้นการออม 
 

เจเนอเรชั่น X  
(พ.ศ. 2509 ถงึ พ.ศ. 2523) 

- มีความรูท้าง
การเงินค่อนขา้งด ี

- ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จดัการกบัภาระทางการเงิน
ที่เพิ่มมากขึน้ได ้
- มีวิธีการออมไม่หมาะสม 
- ไม่ทราบแหล่งขอ้มลูที่ควร
ศกึษาก่อนตดัสินใจซือ้ 

- มีทศันคติทาง
การเงินท่ีดีทกุดา้น 

เจเนอเรชั่นเบบีบ้มูเมอร ์ ขึน้
ไป 
(ผูท้ี่เกิดก่อนพ.ศ. 2509) 

- มีความรูท้าง
การเงินไม่ด ี

- ไม่เห็นความจ าเป็นต่อ
การตัง้เป้าหมายทาง
การเงินระยะยาว 
- ไม่เลือกออมเงินวิธีที่
เหมาะสม 
- ขาดการเปรยีบเทียบ
ผลิตภณัฑก์่อนตดัสินใจซือ้ 
- ไม่รูแ้หล่งขอ้มลูที่ควร
ศกึษาก่อนตดัสินใจ 

- มุ่งเนน้ด าเนินชวีิต
เพื่อวนันี ้และไม่ค่อย
ค านึงถึงอนาคต 

 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 

จากตารางที่ 8 สามารถสรุปไดว้่า บคุคลที่มีช่วงเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกนั มีทกัษะทาง
การเงินดา้นความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินแตกต่างกนั 
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อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และ ประสพชัย พสุนนท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จ านวน 327 คน และใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ จ านวนบุตร บุคคลที่อยู่ในความรบัผิดชอบ และรายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
บริหารการเงินไม่แตกต่างกัน ซึ่งหากบุคคลมีการบริหารการเงินที่ดีก็อาจท าใหบุ้คคลเหล่านั้นมี
อิสรภาพทางการเงินดว้ยเช่นกนั 

ดนยักฤต อินทฤุทธิ์, สรุชยั กงัวล, เกศสดุา สิทธิสนัติกลุ, และ กนัตพร ช่วงชิด (2560) 
ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางดา้นการเงินของแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร ์ผ่าน
การรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจากแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมารใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 
400 คน ซึ่งพบว่า เพศที่แตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤติกรรมทางดา้นการเงินในบางดา้นแตกต่างกนั เพศ
หญิงจะมีพฤติกรรมทางดา้นการเงินดา้นการอุปโภคและบริโภคโดยค านึกถึงปัจจัย 4 หรือสิ่งที่
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่าเพศชาย โดยเพศชายมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนด้านการ
อุปโภคบริโภคมากกว่าเพศหญิง หมวดที่เพศชายจะเกิดพฤติกรรมทางดา้นการเงินมากกว่าเพศ
หญิง ไดแ้ก่ หมวดอาหารและเครื่องด่ืม หมวดเพื่อความบนัเทิง หมวดเคหะสถาน หมวดพาหนะ
และบริการขนส่ง และ หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ขณะที่หมวดที่เพศหญิงจะเกิด
พฤติกรรมทางดา้นการเงินมากกว่าเพศชาย ไดแ้ก่ หมวดเคหะสถาน หมวดเครื่องนุ่งห่ม และหมวด
รกัษาพยาบาล ส าหรบัพฤติกรรมทางดา้นการเงินดา้นการลงทุน โดยเฉลี่ยแลว้เพศหญิงจะมีการ
ลงทุนมากกว่าเพศชาย ส าหรบัพฤติกรรมทางดา้นการเงินดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การออม การท าบุญ 
หนีส้ิน และอ่ืน ๆ และเพศที่แตกต่างกนัไม่ไดส้่งผลใหพ้ฤติกรรมทางดา้นการเงินดา้นการออม การ
ท าบุญ หนีส้ิน และอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งพฤติกรรมทางการเงินแต่ละด้านจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่าใชจ้่าย และสง่ผลต่ออตัราสว่นความอยู่รอดและความมั่งคั่ง 

Bauer, Collins, และ Richardson (2017) ได้ศึกษาทัศนคติของความมั่งคั่ งทาง
การเงิน เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชั่น X และชาวมิลเลนเนียล จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 989 คน 
ผลการศึกษาทศันคติของความมั่งคั่งทางการเงินระหว่างสองเจเนอเรชั่น สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น ประเด็นแรกเก่ียวกับอิสรภาพทางการเงิน เจเนอเรชั่น X เชื่อว่า ความมั่นคงทางการเงิน
เป็นเรื่องส าคญัมากกว่าชาวมิลเลนเนียล และทัง้ 2 เจเนอเรชั่นเชื่อว่าจะไม่สามารถรวยไดม้ากกว่า
รุ่นพ่อแม่ แต่ก็พยายามที่จะวางแผนส าหรบัความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ประเด็นต่อมาคือการรบั
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ความเสี่ยง ทัง้ 2 เจเนอเรชั่นคิดว่าตนเองสามารถรบัความเสี่ยงของภาระหนีส้ินไดม้ากกว่ารุ่นพ่อ
แม่ และ ปู่  ย่า ตา ยาย แต่เจเนอเรชั่น X เต็มใจที่จะสรา้งความเสี่ยงมากกว่าชาวมิลเลนเนียล และ
ประเด็นสดุทา้ยในส่วนของการไวว้างใจผูอ่ื้นเก่ียวกบัการจดัการธุรกรรมทางการเงิน เจเนอเรชั่น X 
มีความไวว้างใจผูอ่ื้นเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินน้อยกว่าชาวมิลเลนเนียล เพราะเชื่อว่าตน เอง
สามารถจัดการเงินของตนได้ดีกว่า ซึ่งทัศนคติของความมั่งคั่งด้านการเงินจะถูกสะท้อนผ่าน
พฤติกรรมดา้นการเงิน และอาจสง่ผลต่ออิสรภาพทางการเงินของบคุคล 

ปรญัชัย จุลธีระ (2561) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาพบว่า ผูท้ี่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนดา้นระดบั
การลงทุนเมื่อเทียบกับรายไดไ้ม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมลงทุนดา้นจ านวนเงินที่น าไปลงทุน
เฉลี่ยต่อปีไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ของชาวมุสลิมที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการลงทนุดา้นจ านวนเงินที่น าไปลงทนุเฉลี่ยต่อปี พบว่า ผูท้ี่มีระดบั
การศึกษาสงูสดุที่ระดบัปริญญาตรีกบัผูท้ี่มีระดบัการศึกษาสงูสดุสงูกว่าระดบัปริญญาตรีแตกต่าง
กันเป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับ
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่าผูท้ี่มีระดับ
การศึกษาสงูสดุกว่าปริญญาตรี แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัการศึกษาสงูสดุมีผลต่อพฤติกรรมการลงทนุ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออิสรภาพทางการเงินได ้เพราะการลงทุนก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากทรพัยส์ินที่ใช้
ในการค านวณอิสรภาพทางการเงิน  

ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์, ธนสุวิทย ์ทับหิรญัรกัษ์, และ สุคนธ์ เครือน า้ค า (2561) ได้
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ริโภคเพื่อใชจ้่ายในอนาคตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกนัมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคตแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมเพื่อใช้
จ่ายในอนาคตไม่แตกต่างกนั รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคต
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพฤติกรรมการออม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการออม รูปแบบ
การออม จ านวนเงินที่ออมต่อครัง้ ความถ่ีในการออมต่อปี ปรมิาณการออมเฉลี่ยต่อปี และสถาบนั
การเงินที่ออม 

อรณัย ์พริง้เพริศ (2563) ฝ่ายวิจัยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ หรือ ก.ล.ต. ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อต่อยอด
พฒันาตลาดทุนไทย โดยใชข้อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมของผูล้งทนุบคุคลในช่วง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562 ซึ่งการศกึษาครัง้นีไ้ดจ้  าแนกผูล้งทนุบุคคล
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ตามเจเนอเรชั่น เพื่อศึกษาบทบาทการลงทุนของแต่ละเจเนอเรชั่นจากผูล้งทุนทัง้หมด 1,480,000 
คน โดยแบ่งออกเป็น 5 เจเนอเรชั่น ดงัตารางที่ 9 

ตาราง 9 การแบ่งเจเนอเรชั่นของ ก.ล.ต. 

เจเนอเรชั่น ปีเกิด 
ก่อนสงคราม (Post War) เกิดก่อน พ.ศ. 2488 
เบบีบ้มูเมอร ์(Baby boomer) เกิดระหว่าง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2507 
เอ็กซ ์(Generation X) เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2522 
วาย (Generation Y) เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2539  
แซด (Generation Z) เกิดระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2552 

 
จากการศกึษาพบว่า จ านวนผูล้งทนุในกองทุนรวมสงูสดุ ไดแ้ก่ เจเนอเรชั่น X คิดเป็น

รอ้ยละ 42 ของจ านวนผูล้งทุนในกองทุนรวมทัง้หมด รองลงมาคือ เบบีบู้มเมอร ์คิดเป็นรอ้ยละ 29 
ของจ านวนผูล้งทุนในกองทุนรวมทัง้หมด ถึงแมว้่า 2 เจเนอเรชั่นนีจ้ะมีบทบาทอย่างมากในแง่ของ
จ านวน แต่ทัง้ 2 เจเนอเรชั่นดงักล่าวมีสดัส่วนจ านวนลดลงทุกปี ในขณะที่ เจเนอเรชั่น Y หรือชาว
มิลเลนเนียล มีการเติบโตของจ านวนผู้ลงทุนทุกปี จากสัดส่วนร้อยละ 9 ในพ.ศ. 2556 สู ่
รอ้ยละ 23 ในพ.ศ. 2562 นอกจากนีย้ังมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึน้ทุกปี แต่มูลค่าการลงทุนยังนอ้ย
กว่าเบบีบ้มูเมอรเ์กือบครึง่หนึ่ง แสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบที่ 5 และ 6 
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ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงจ านวนผูล้งทนุแบ่งตามเจเนอเรชั่น 

 

ภาพประกอบ 6 มลูค่าการลงทนุของผูล้งทนุแบ่งตามเจเนอเรชั่น 

ที่มา อรณัย ์พริง้เพรศิ (2563, น.2) 
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นอกจากนีก้ารวิจัยครั้งนีย้ังศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในแต่ละเจเนอเรชั่น  ใน 3 
มมุมอง ไดแ้ก่ มมุมองการเลือกนโยบายการลงทุน มมุมองดา้นการกระจายการลงทุน และมมุมอง
ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ผลการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า ในสว่นของนโยบายการลงทนุ ผูล้งทนุ
มีการลงทุนสอดคลอ้งตามช่วงวัย โดยกลุ่มเบบีบู้มเมอรแ์ละกลุ่มคนที่เกิดก่อนสงคราม เนน้การ
ลงทุนในตราสารหนี ้ขณะที่เจเนอเรชั่น X และชาวมิลเลนเนียลเน้นลงทุนในตราสารทุน แต่ใน
มมุมองดา้นการกระจายการลงทุน ผูล้งทุนเกินกว่าครึ่งมีการกระจายการลงทุนทีนอ้ยเกินไป โดย
มกัจะใหน้ า้หนกักบัการลงทุนในกองทนุรวมราสารหนี ้หรือตราสารทุนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
ชาวมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่นแซดที่มีการลงทุนที่กระจุกตัว แต่ผู้ลงทุนที่อายุมากขึน้ก็จะมี
นโยบายการกระจายการลงทุนที่มากขึน้ และเมื่อพิจารณามุมมองดา้นระยะเวลาในการลงทุน 
พบว่าผูล้งทุนประมาณครึ่งหนึ่งใหค้วามส าคัญกับการลงทุนในระยะยาว แต่ชาวมิลเลนเนียลมี
สดัสว่นการถือครองกองทุนรวมระยะยาวค่อนขา้งนอ้ย จากผลการศกึษาสงัเกตไดว้่า เจเนอเรชั่น X
และชาวมิลเลนเนียลเป็นอนาคตที่ส  าคัญต่อตลาดทุนในอนาคต โดยเฉพาะชาวมิลเลนเนียลที่มี
จ านวนผูล้งทนุเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากแนวโนม้จ านวนดงักล่าวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และมีการ
เลือกนโยบายการลงทุน การกระจายการลงทุน และใหค้วามส าคญักับระยะเวลาการลงทุนอย่าง
เหมาะสม อาจท าใหช้าวมิลเลนเนียลมีอิสรภาพทางการเงินเพิ่มขึน้ จากผลตอบแทนจากการลงุทน
ในตลาดทุนที่เพิ่มขึน้ เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนเป็นรายไดจ้ากทรพัยส์ินที่เป็น
สว่นหนึ่งในการวิเคราะหอ์ตัราสว่นความอยู่รอดและความมั่งคั่งที่ใชว้ดัอิสรภาพทางการเงินของแต่
ละบุคคล ในทางตรงกันข้ามหากผู้ลงทุนขาดทุน เพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขาดความรูท้าง
การเงิน การพยากรณร์าคาหลกัทรพัยห์รืออนุพนัธใ์นตลาดทุนผิด ก็อาจท าใหบุ้คคลนัน้มีอิสรภาพ
ทางการเงินลดลง 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับทักษะทางการเงนิและอิสรภาพทางการเงนิ 
ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และ บุณฑริก ศิริกิจจาขจร (2553)  ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน
อย่างมีนัยส าคัญ นักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีทัศนคติและ
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน การจดและไม่จดบนัทึกรายจ่ายมีพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน นอกจากนีก้ารวิจัยนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการ
ทางการเงินสว่นบคุคลมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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Mahdza และ Tabiani (2013) ศึกษาความสมัพนัธ์ของระดับทักษะทางการเงิน กบั
การออมของบุคคลในกลุ่มตัวอย่างประชากรชาวมาเลเซีย พบว่าระดับทักษะทางการเงินมี
ความสมัพนัธก์บัการออมของบุคคลในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากบุคคลมีระดบัทกัษะการเงิน
สงู บุคคลนัน้ก็ยิ่งมีแนวโนม้เป็นผูอ้อมเงิน เมื่อเปรียบเทียบกบัผูท้ี่มีระดบัทกัษะทางการเงินต ่ากว่า 
เนื่องจากบุคคลที่มีทกัษะทางการเงินมักจะมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการเงิน การลงทุน มีการ
ตัดสินใจที่ดีในเรื่องการใชจ้่ายและการออมเงิน อาจท าใหบุ้คคลที่มีระดับทักษะทางการเงินสูงมี
อิสรภาพทางการเงิน 

Scheresberg และ Lusardi (2015) ไดท้ าการศึกษาการเงินส่วนบุคคลของเจเนอ-
เรชั่น Y ในสหรัฐอเมริกา (Gen Y Personal Finances) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 5,500 คน ผลการ
ส ารวจพบว่า ชาวเจเนอเรชั่น Y หรือ ชาวมิลเลนเนียล ขาดทกัษะในการจดัการการเงินส่วนบุคคล 
และมีหนีส้ินในระดับสูงเมื่อเทียบกับเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ สินทรพัยส์่วนใหญ่ของชาวมิลเลนเนียลจะ
อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มากที่สุด รองลงมาคือ บัญชีกระแสรายวัน และมีบางส่วนเป็น
เจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนีพ้บว่า 1 ใน 4 ของชาวมิลเลนเนียลในสหรฐัอเมริกาลงทนุในหุน้ 
พนัธบตัร และกองทนุรวม หนีส้ินระยะยาวสว่นใหญ่ของชาวมิลเลนเนียล คือ การใชคื้นทนุทางการ
ศึกษา ส าหรบัหนีส้ินระยะสัน้สว่นใหญ่จะเป็นหนีบ้ตัรเครดิต ถึงแมว้่าชาวมิลเลนเนียลจ านวนมาก
จะมีหนีส้ินสงู แต่เมื่อมีการส ารวจทกัษะทางการเงิน ชาวมิลเลนเนียลไดป้ระเมินว่าตนเองมีทกัษะ
ทางการเงินที่ดี แสดงใหเ้ห็นว่าชาวมิลเลนเนียลส่วนใหญ่มั่นใจในการตัดสินใจทางการเงินของ
ตนเองและเชื่อว่าสามารถจดัการเงินของตนเองได ้แต่พฤติกรรมทางการเงินของมิลเลนเนียลนัน้ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินทกัษะทางการเงินของตนเอง จึงสรุปไดว้่า ชาวมิลเลนเนียลขาดทกัษะ
พืน้ฐานที่จ  าเป็นในการท าความเขา้ใจการตดัสินใจทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ไดศ้ึกษาทักษะทางการเงินของประชากรไทย ซึ่ง
จ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติการศึกษา มิติรายไดค้รวัเรือน และมิติช่วงวยั โดย
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งประเทศ และคะแนนเฉลี่ย OECD การส ารวจครั้งนี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดร้่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติในการส ารวจทักษะทางการเงิน ซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 10,876 ราย ทั้งในและนอกเขตเทศบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
โดยแบบสอบถามในการส ารวจทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ยการวดัทกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน ผลการส ารวจพบว่า คนไทยอ่อนดา้น
ความรูท้างการเงินที่สุดจากทัง้ 3 ดา้น โดยภาพรวมทักษะทางการเงินของคนไทย พ.ศ. 2559 มี
แนวโนม้ดีขึน้จากพ.ศ.2556 ยกเวน้ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน และพบว่ากลุ่มที่มีคะแนนทักษะ
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ทางการเงินต ่ากว่ากลุม่อื่น ไดแ้ก่ เยาวชน อาย ุ10-19 ปี ผูส้งูอายอุาย ุ80-99 ปี ระดบัการศกึษาต ่า 
รายไดค้รวัเรือนต ่า และผูท้ี่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ นอกจากนีผ้ลส ารวจยงัแสดงถึงปัญหาของทักษะ
ทางการเงินของเจเนอเรชั่น Y หรือชาวมิลเลนเนียล ที่เกิดระหว่างพ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2543 ว่า ชาว
มิลเลนเนียล ไม่มีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และขาดการบริหารจัดการทาง
การเงินที่ดี เช่น จดัสรรเงินก่อนใช ้ออมเงินในวิธีที่เหมาะสม หรือไม่กูเ้งินเมื่อไม่พอใช ้รวมถึงขาด
การไตร่ตรองอย่างถ่ีถว้นก่อนตัดสินใจบริโภคสินคา้ แต่ในขณะเดียวกันชาวมิลเลนเนียลก็มักจะ
พยายามเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจซือ้ ถึงแมว้่าแหล่งขอ้มูลที่ศึกษานั้นอาจจะยังไม่
เหมาะสม ซึ่งปัญหาดงักลา่วอาจท าใหม้ีผลกระทบต่ออิสรภาพทางการเงินของบุคคล 

ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมและพฤติกรรมการ
ออมของคนเจเนอเรชั่น Y ที่ท างานแล้ว (ชาวมิลเลนเนียลที่ท างานแล้ว) โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง เพื่อหาความสมัพนัธแ์ละทดสอบสมมติฐาน
ที่เก่ียวกบัการออม และการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่าง 5 คน เพื่อขยายผลและประกอบกบัการวิจยัเชิง
ปรมิาณ ผลการวิจยัสรุปว่า ระดบัการออมของชาวมิลเลนเนียลที่ท างานแลว้อยู่ในระดบัปานกลาง 
ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน อยู่ในระดับสูง มีระดับความ
ตระหนักรบัรูเ้ก่ียวกับการวางแผนเกษียณสูงมาก หากเรียงล าดับตามค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยจะ
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการออมของชาวมิลเลนเนียลที่ท างานแลว้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมทาง
การเงิน ความรูท้างการเงิน ความตระหนักรับรูเ้ก่ียวกับการวางแผนเกษียณอายุ และทัศนคติ
ทางการเงิน ตามล าดับ ล้วนมีผลต่อระดับการออมของชาวมิลเลนเนียลที่ท างานแล้วอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหากชาวมิลเลนเนียลมีการออมเพิ่มขึน้ก็อาจท าใหม้ีอิสรภาพทางการเงิน
เพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคลและอิสรภาพ
ทางการเงนิ 

อธิวัฒน ์โตสนักุล (2556) ไดศ้ึกษาแนวโนม้และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
ชาวไทยในเขตุกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้ 400 ตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี ้จ  าแนกนักลงทุนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ นักผจญภัย หรือ ผู้ที่กล้าเสี่ยง 
(Adventure) ผูม้ีความเป็นเอกเทศ หรือ ผูท้ี่เชื่อมั่นในตนเองสูง (Individualist) ดาราผูม้ีชื่อเสียง 
หรือ ผูท้ี่ใชเ้หตุผลในการตัดสินใจ(Celebrity) ผูพ้ิทักษ์ หรือ ผูท้ี่รอบคอบระมัดระวัง (Guardian) 
และผูท้ี่อยู่คาบเสน้ (Straight Arrow) แต่ไม่ไดน้ าผูท้ี่อยู่คาบเสน้มาเป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัเพราะ
มีความส าคญันอ้ยเมื่อเทียบกบัตวัแปรอ่ืน งานวิจยันีส้รุปผลไดว้่า นกัลงทนุที่มีบคุลิกภาพดา้นกลา้
เสี่ยงมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุในดา้นระยะเวลาถือครองสินทรพัยเ์ฉลี่ย
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ทิศทางตรงกันขา้ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพราะนักลงทุนตอ้งการผลตอบแทน
จากการลงทุนที่เนน้ความเสี่ยงมาก ซึ่งสินทรพัยรู์ปแบบนีม้กัใชเ้วลาถือครองทรพัยใ์นระยะสัน้ นกั
ลงทุนที่เชื่อมั่นในตนเอง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ รอบคอบระมัดระวังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในดา้นจ านวนครัง้ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย โดยมีความสมัพนัธท์ิศทาง
เดียวกันในระดับต ่า นักลงทุนที่ใชเ้หตุผลในการตัดสินใจมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุน
ของนักลงทุนดา้นมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันต ่า งานวิจัยนี ้
แสดงใหเ้ห็นว่าการที่นักลงทุนแต่ละประเภท มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันท าใหม้ี
พฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกนัในแต่ละดา้นแตกต่างกนั ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทนุที่แตกต่าง
กนันัน้จะสง่ผลต่อรายไดจ้ากทรพัยส์ิน และสง่ผลต่ออตัราสว่นความอยู่รอดและความมั่งคั่ง 

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพรอ้ม
การเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ส านักงานใหญ่ โดยเก็บรวบรว ม
แบบสอบถามทัง้หมด 375 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมมากที่สุด คือ ทัศนคติ
การออม รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทน การยอมรับความเสี่ยง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ตามล าดบั ทัง้นีผ้ลการวิจยัดา้นการยอมรบัความเสี่ยงสามารถสรุปไดว้่า การยอมรบัความเสี่ยงที่
แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารทุน และรูปแบบอ่ืน ๆ 
แตกต่างกัน แต่การยอมรบัความเสี่ยงแตกต่างกันมีรูปแบบการออมประเภทอสงัหาริมทรพัยไ์ม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยปัจจยัดา้นการยอมรบัความเสี่ยงโดยรวมส าคญั
ต่อการวางแผนเกษียณอายุของผูอ้อมอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาวิจัยครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า
การยอมรบัความเสี่ยงที่แตกต่างกนั ท าใหรู้ปแบบการออมหลายประเภทส่วนใหญ่แตกต่างกนั ซึ่ง
รูปแบบการออมแต่ละประเภทนัน้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากทรพัยส์ินของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั และ
อาจสามารถท าใหอ้ัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่งที่ใชว้ัดระดับอิสรภาพทาง
การเงิน แตกต่างกนั 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนาหรืออาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุม่ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนาหรืออาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane, 
1967) ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับความคลาดเคลื่อน 5%) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คน แสดงสตูรการค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างดงันี ้

n =  
Z2

4e2
 

โดยที่    n   = จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้

z = ความเชื่อมั่นที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

ซึ่ง Z ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 
โดยแทนค่า Z ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 จะไดผ้ลดงันี ้

n =  
(1.96)2

4(0.05)2
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       = 384.16 หรือ 385 คน 
ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน เพื่อให้การวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ดังนั้น

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีล าดับขั้น
ดงันี ้

ขั้นตอนที ่1 การสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling)  
1.1 แบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่มช่วงอายุ โดยใชปี้เกิดเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง

ประชากร ดงันี ้
กลุม่ช่วงอายทุี่ 1 เกิดระหว่างพ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2528 หรืออาย ุ36 ถึง 40 ปี  
กลุม่ช่วงอายทุี่ 2 เกิดระหว่างพ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2533 หรืออาย ุ31 ถึง 35 ปี 
กลุม่ช่วงอายทุี่ 3 เกิดระหว่างพ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2538 หรืออาย ุ26 ถึง 30 ปี 
กลุม่ช่วงอายทุี่ 4 เกิดระหว่างพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543 หรืออาย ุ21 ถึง 25 ปี 

1.2 แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ออกตามจ านวนกลุ่ม
ช่วงอายุ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรชาวมิลเลนเนียลที่อาศัยหรือมีภูมิล  าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้สัดส่วนของประชากรไทยทั้งหมดของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุม่ตวัอย่างแทน ดงัตารางที่ 10 

ตาราง 10 การแบ่งกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มชว่งอาย ุ อายุ (ปี) ประชากรไทย (คน) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
กลุ่มช่วงอายทุี่ 1 36 ถงึ 40 4,900,245 105 
กลุ่มช่วงอายทุี่ 2 31 ถงึ 35 4,527,826 97 
กลุ่มช่วงอายทุี่ 3 26 ถงึ 30 4,775,093 102 
กลุ่มช่วงอายทุี่ 4 21 ถงึ 25 4,503,189 96 

รวม 18,706,353 400 

 
ขั้นตอนที ่2 การสุม่กลุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมี เดีย (Social Media) ได้แก่  อินสตราแกรม
(Instagram) เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร ์(Twitter) และไลน ์(Line) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามออนไลนท์ัง้ 4 กลุ่มช่วงอายุ จนครบ 400 ชุด และมีขอ้ค าถามส าหรบัการสอบถาม
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เบือ้งตน้ (Pre-screening Questions) เก่ียวกับช่วงอายุ และที่อยู่อาศัยหรือภูมิล  าเนา จ านวน 2 
ขอ้ เพื่อใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่างที่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยันี ้

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ทักษะทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้
ส่ วนที่  1 แบบสอบถามเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอ บ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ ลกัษณะแบบ
ค าถามเป็นแบบค าถามที่มีค าตอบใหเ้ลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้
ที่ 1 ค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) คือขอ้ที่ 3 และลกัษณะแบบ
ค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) มีจ านวน 2 ขอ้ คือขอ้ที่ 2 และขอ้ที่ 
4 ดงันี ้

ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) มี
ค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ขอ้ที่ 2 อายุ เป็นระดบัการวัดขอ้มูลประเภทมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ใหผู้ต้อบกรอกตวัเลขอายทุี่แทจ้รงิของตนเอง 

ขอ้ที่ 3 ระดบัการศึกษาสงูสดุ เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) มีค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
3.2 ปรญิญาตร ี
3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

ข้อที่ 4 จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรา
อตัราส่วน (Ratio Scale) ใหผู้ต้อบกรอกตวัเลขจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะของตนเอง หรือใส่ 0 หาก
ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินของผูต้อบแบบสอบถาม โดยอา้งอิงค าถามจากชดุ
ค าถามของธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) และน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นค าถามในรูปแบบของการ
ประเมินตนเองเก่ียวกับระดับทักษะทางการเงิน ลกัษณะแบบค าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด 
(Close-ended Question) การวดัขอ้มลูเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มีทัง้หมด 18 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น 3 สว่นย่อย ดงันี ้

ส่วนที่ 2.1 ทักษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน มีทัง้หมด 7 ขอ้ มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี ้

คะแนน  ระดบัความรู ้
 5  มากที่สดุ 
 4  มาก 
 3  ปานกลาง 
 2  นอ้ย 
 1  นอ้ยที่สดุ 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับทักษะทาง
การเงินดา้นความรูท้างการเงินที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน ดว้ยการค านวณหาช่วงกวา้ง
ของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยค านวณตามหลักการหาคะแนนเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545, น.29) จะไดช้่วงกวา้งและระดบั 0.8 ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ 
 

      = 
5−1

5
 

      = 0.8 
ดงันัน้ผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง

การเงินดา้นความรูท้างการเงินมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง

การเงินดา้นความรูท้างการเงินมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นความรูท้างการเงินปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นความรูท้างการเงินนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นความรูท้างการเงินนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที ่2.2 ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน มีทัง้หมด 8 ขอ้ มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี ้

คะแนน  ความถ่ีในการปฏิบติั 
 5  มากที่สดุ 
 4  มาก 
 3  ปานกลาง 
 2  นอ้ย 
 1  นอ้ยที่สดุ 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับทักษะทาง
การเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน ดว้ยการค านวณหาช่วงกวา้ง
ของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยค านวณตามหลักการหาคะแนนเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545, น.29) จะไดช้่วงกวา้งและระดบั 0.8 ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่ำสุด

จ านวนชัน้ 
 

        = 
5−1

5
 

       = 0.8 
ดงันัน้ผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติั

ของทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติั

ของทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบัติ
ของทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบัติ
ของทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติั
ของทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 2.3 ทักษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน มีทัง้หมด 3 ขอ้ มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
 5  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 4  เห็นดว้ย 
 3  เห็นดว้ยปานกลาง 
 2  ไม่เห็นดว้ย 
 1  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับทักษะทาง

การเงินดา้นทัศนคติทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน ดว้ยการค านวณหาช่วงกวา้ง
ของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยค านวณตามหลักการหาคะแนนเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545, น.29) จะไดช้่วงกวา้งและระดบั 0.8 ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่ำสุด

จ านวนชัน้ 
 

        = 
5−1

5
 

       = 0.8 
ดงันัน้ผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง

การเงินดา้นทศันคติทางการเงินมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง

การเงินดา้นทศันคติทางการเงินมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นทศันคติทางการเงินปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นทศันคติทางการเงินนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทักษะทาง
การเงินดา้นทศันคติทางการเงินนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นค าถามในลกัษณะการประเมินตนเองเก่ียวกับการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วน
บคุคล ลกัษณะแบบค าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด (Close-ended Question) มีทัง้หมด 20 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น 2 สว่นย่อยดงันี ้

ส่วนที่ 3.1 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล การวัดขอ้มูลเป็นแบบอันตร-
ภาคชัน้ (Interval Scale) มีทัง้หมด 10 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้ 

คะแนน  ระดบัความตระหนกั 
 5  มากที่สดุ 
 4  มาก 
 3  ปานกลาง 
 2  นอ้ย 
 1  นอ้ยที่สดุ 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดับการตระหนักถึง

ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน ดว้ยการค านวณหาช่วงกวา้งของอนัตร -
ภาคชัน้ (Class Interval) โดยค านวณตามหลกัการหาคะแนนเฉลี่ย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, 
น.29) จะไดช้่วงกวา้งและระดบั 0.8 ตามล าดบัคะแนน ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่ำสุด

จ านวนชัน้ 
 

        = 
5−1

5
 

       = 0.8 
ดงันัน้ผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 3.2 การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล มีทั้งหมด 10 ข้อ ลักษณะของ
ค าถาม คือ มีใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Checklist Questions) และเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภท
นามบญัญัติ (Nominal Scale)  

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับการวัดระดับอิสรภาพทางการเงินของชาว 
มิลเลนเนียล ลกัษณะแบบค าถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้
ผูต้อบตอบค่าที่ใชค้  านวณอัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง ซึ่งการวัดขอ้มูลเป็น
แบบมาตรวดัอตัราสว่น (Ratio Scale) มีทัง้หมด 3 ขอ้ดงันี ้

ข้อที่ 1 รายได้จากทรัพยส์ินโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ผู ้ตอบแบบสอบถามลงทุนใน
ทรพัยส์ินแต่ละประเภท โดยมีรายไดจ้ากทรพัยส์ินทัง้หมด 8 ประเภท ไดแ้ก่ ดอกเบีย้ เงินปันผล 
ก าไรจากการลงทุน ค่าเช่า ก าไรจากทรพัยส์ินท่ีเพิ่มค่า ค่าลิขสิทธิ์ รายไดจ้ากการลงทุนในกิจการ
ของตนเองและกิจการครอบครวั รายไดจ้ากการลงทนุรว่มกบับคุคลอ่ืน และอื่น ๆ 

ขอ้ที่ 2 รายไดเ้ฉลี่ยจากการท างานโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้ที่ 3 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัทัง้ที่สรา้งเองและปรบัปรุงมาจากผูอ่ื้นมาท าการ

หาคณุภาพของเครื่องมือดงันี ้
1. ก่อนการน าแบบสอบถามออกเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามฉบบั

ร่างเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ้และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  
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2. น าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เสนอแนะเพิ่มเติม และน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปรญิญานิพนธอี์กครัง้ 

3. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
40 ชุด แลว้น ามาวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิ์อัลฟ่า 

(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coeffcient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.

34-35) ผลลัพธ์ที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 
ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู ซึ่งก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่
ยอมรบัไดต้อ้งมีค่าเกิน 0.7 ขึน้ไป ซึ่งไดค่้าความเชื่อมั่นดงันี ้

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน  เท่ากบั  0.903 
ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน เท่ากบั  0.782 
ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน  เท่ากบั  0.702 
การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล  เท่ากบั  0.900 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จากขอ้มลู 2 แหลง่ คือ 
1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารที่สามารถ

อา้งอิงได ้ไดแ้ก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส ์ปริญญา -
นิพนธ ์สารนิพนธ ์รายงาน และเว็บไซต ์

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห ์ซึ่ง
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จากแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคณุภาพแลว้ เพื่อเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบ 400 ชุด ตามจ านวนขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความสมบูรณข์องการตอบค าถาม
ในแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
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2. การค านวณอัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่งด้วยข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่สมบรูณแ์ลว้ 

3. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่สมบูรณแ์ลว้และผลของอัตราส่วนทาง
การเงินที่ค  านวณไดม้าลงรหสั ส าหรบัประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์  

4. ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูที่ลงรหัสแลว้ โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences)  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การ

วิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหด์้วยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis)  

1. การวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็นการอธิบาย
ใหท้ราบถึงลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแยกการวิเคราะหต์ามแบบสอบถามได้
ดงันี ้

1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ส าหรบั
เพศและระดับการศึกษาสูงสุดใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) และ ส าหรบัอายุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ
ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา โดยการหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

1.2 แบบสอบถามส่วนที่  2 เ ก่ียวกับระดับทักษะทางการเงินของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นความรูท้างการเงิน ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน และดา้นทศันคติ
ทางการเงิน ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาโดยการหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 แบบสอบถามสว่นที่ 3  
แบบสอบถามส่วนที่ 3.1 เก่ียวกบัระดบัการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล 

ใชส้ถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยการหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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แบบสอบถามสว่นที่ 3.2 เก่ียวกบัวิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคล ใชส้ถิติ
การวิ เคราะห์เชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เก่ียวกบัอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล ใน
กรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหา
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต ่าสดุ (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อท าการทดสอบ
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ขอ้ที่ 2 ขอ้ที่ 3 และขอ้ที่ 4 โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดว้ย 

1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป ใชส้ตูรดงันี ้

    P = 
f

n
   ×100 

เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 
f แทน ความถ่ีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

1.2 การหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.39) ใชส้ตูรดงันี ้

    x̅ = 
∑ x

n
 

เมื่อ x̅ แทน คะแนนเฉลี่ย 
 ∑ x แทน ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 
 n แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

1.3 ค่าความ เบี่ ยง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ  S.D.) เพื่ อ ใช้แปล
ความหมายของขอ้มลูทั่วไปของแบบสอบถาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น.48) 

S.D. = √
∑(Xi−x̅)2

n−1
 

เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Xi แทน ค่าแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
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x̅ แทน คะแนนเฉลี่ยของค่าทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

2. สถิติใช้หาคุณภาพแบบสอบถาม เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจาก
แบบสอบถาม โดยน ามาวิเคราะหห์าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) ใชว้ิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 
2545, น.50) 

    α  =  
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   /  vairance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k−1) covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   /  vairance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

  เมื่อ α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha) 

   k แทน จำนวนคำถาม 

  covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คะแนนเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างคำถาม

  variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คะแนนเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคำถาม  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) ด้วยสถิติการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 1 ตวั โดยตวัแบบการถดถอยพหุเชิงเสน้แบบทั่วไปที่
มีตวัแปรอิสระ k ตวั คือ (อจัฉรยิา ปราบอรพิ่าย, 2547, น.218-219)  

𝑌= β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + 𝑒 

โดยการศึกษาครัง้นีจ้ะวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ทักษะทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล กับตัวแปรตาม 
ไดแ้ก่ อตัราสว่นความอยู่รอดและอตัราส่วนความมั่งคั่ง ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร มี
ทัง้หมด 8 สมการดงันี ้

สมการท่ี 1 ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความอยู่รอด 
𝑌1= β0,1 + β1x1 + β2x2 +β3x3+β4x4 + 𝑒1  

สมการท่ี 2 ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความมั่งคั่ง 
𝑌2= β0,2 + β5x1 + β6x2 +β7x3+β8x4+ 𝑒2 

สมการท่ี 3 ศกึษาทกัษะทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความอยู่รอด 
𝑌1= β0,3+ β9x5 +β10x6+β11x7+𝑒3  
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สมการท่ี 4 ศกึษาทกัษะทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความมั่งคั่ง 
𝑌2= β0,4+ β12x5 +β13x6+β14x7+ 𝑒4 

สมการที่ 5 ศึกษาการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วน
ความอยู่รอด 

𝑌1= β0,5 + β15x8 + 𝑒5  

สมการที่ 6 ศึกษาการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วน
ความมั่งคั่ง 

𝑌2= β0,6 + β16x8 + 𝑒6 

สมการที่ 7 ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ทักษะทางการเงิน และการตระหนกัถึง
ความเสี่ยงสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความอยู่รอด 
𝑌1= β0,7 +β17x1+ β18x2 +β19x3+ β20x4 + β21x5 +β22x6+β23x7+β24x8+ 𝑒7  

สมการที่ 8 ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ทักษะทางการเงิน และการตระหนกัถึง
ความเสี่ยงสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่ออตัราสว่นความมั่งคั่ง 
𝑌2= β0,8 +β25x1 + β26x2 +β27x3 + β28x4 + β29x5 +β30x6+β31x7+β32x8+𝑒8 

โดยที่   𝑌1 คือ อตัราสว่นความอยู่รอด (Survival Ratio) ซึ่งเท่ากบั ผลรวมของรายไดจ้าก
ทรพัยส์ินและรายไดจ้ากการท างาน หารดว้ยค่าใชจ้่าย 

 𝑌2 คือ อตัราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) ซึ่งเท่ากบั รายไดจ้ากทรพัยส์ินหาร
ดว้ยค่าใชจ้่าย 

 x1 คือ เพศ เป็นตวัแปรดมัมี ก าหนดให ้x1 มีค่าที่เป็นไปได ้2 ระดบั คือ  

x1 = 0 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศชาย 

x1 = 1 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศหญิง 
 x2 คือ อาย ุ

x3 คือ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 x4 คือ จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
 x5 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน 
 x6 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
 x7 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน 
 x8 คือ การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
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 β1 คือ ความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความอยู่รอดของเพศชายและเพศหญิง 
โดยที่ตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β2 คือ สมัประสิทธิ์ของ x2 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

อาย ุ(x2) เปลี่ยนแปลงไป 1 ปี และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β3 คือ สมัประสิทธิ์ของ x3 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β4 คือ สมัประสิทธิ์ของ x4 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เปลี่ยนแปลงไป 1 คน และตวัแปรอ่ืนคงที่ 
 β5 คือ ความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความมั่งคั่งของเพศชายและเพศหญิง 

โดยที่ตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β6 คือ สมัประสิทธิ์ของ x2 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่ออายุ 

(x2) เปลี่ยนแปลงไป 1 ปี และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β7 คือ สัมประสิทธิ์ของ x3 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β8 คือ สัมประสิทธิ์ของ x4 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เปลี่ยนแปลงไป 1 คน และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β9 คือ สมัประสิทธิ์ของ x5 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β10 คือ สมัประสิทธิ์ของ x6 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β11 คือ สมัประสิทธิ์ของ x7 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β12 คือ สัมประสิทธิ์ของ x5 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β13 คือ สัมประสิทธิ์ของ x6 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β14 คือ สัมประสิทธิ์ของ x7 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 
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 β15 คือ สมัประสิทธิ์ของ x8 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล (x8) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย  

 β16 คือ สัมประสิทธิ์ของ x8 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล (x8) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 
 β17 คือ ความแตกต่างระหว่างอตัราส่วนความอยู่รอดของเพศชายและเพศหญิง 

โดยที่ตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β18 คือ สมัประสิทธิ์ของ x2 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

อาย ุ(x2) เปลี่ยนแปลงไป 1 ปี และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β19 คือ สมัประสิทธิ์ของ x3 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β20 คือ สมัประสิทธิ์ของ x4 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เปลี่ยนแปลงไป 1 คน และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β21 คือ สมัประสิทธิ์ของ x5 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β22 คือ สมัประสิทธิ์ของ x6 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β23 คือ สมัประสิทธิ์ของ x7 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β24 คือ สมัประสิทธิ์ของ x8 หมายถึง ค่าของอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x8) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 
 β25 คือ ความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความมั่งคั่งของเพศชายและเพศหญิง 

โดยที่ตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β26 คือ สัมประสิทธิ์ของ x2 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

อาย ุ(x2) เปลี่ยนแปลงไป 1 ปี และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β27 คือ สัมประสิทธิ์ของ x3 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β28 คือ สัมประสิทธิ์ของ x4 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เปลี่ยนแปลงไป 1 คน และตวัแปรอ่ืนคงที่ 
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 β29 คือ สัมประสิทธิ์ของ x5 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β30 คือ สัมประสิทธิ์ของ x6 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β31 คือ สัมประสิทธิ์ของ x7 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 

 β32 คือ สัมประสิทธิ์ของ x8 หมายถึง ค่าของอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) เมื่อ

การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล (x8) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย และตวัแปรอ่ืนคงที่ 
 β0,1 คือ ค่าของ 𝑌1 เมื่อ x1, x2, x3 มีค่าเท่ากบั 0 
 β0,2 คือ ค่าของ 𝑌2 เมื่อ x1, x2, x3 มีค่าเท่ากบั 0 
 β0,3 คือ ค่าของ 𝑌1 เมื่อ x4, x5, x6 มีค่าเท่ากบั 0 
 β0,4 คือ ค่าของ 𝑌2 เมื่อ x4, x5, x6 มีค่าเท่ากบั 0 

β0,5 คือ ค่าของ 𝑌1 เมื่อ x7มีค่าเท่ากบั 0 
 β0,6 คือ ค่าของ 𝑌2 เมื่อ x7 มีค่าเท่ากบั 0 

β0,7 คือ ค่าของ 𝑌1 เมื่อ x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 มีค่าเท่ากบั 0 
 β0,8 คือ ค่าของ 𝑌2 เมื่อ x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 มีค่าเท่ากบั 0 
 𝑒1 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 1  

𝑒2 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 2  
𝑒3 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 3  
𝑒4 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 4 
𝑒5 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 5  
𝑒6 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 6  
𝑒7 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 7  
𝑒8 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการที่ 8  

 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร” โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน 
มาวิเคราะห ์และแปลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งก าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรต่าง ๆ ที่
ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              H0  แทน  สมมติฐานหลกั 
              H1  แทน  สมมติฐานรอง 

  SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  df  แทน  ชัน้ความเป็นอิสระ 
  MS  แทน  ค่า เฉลี่ ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of 

Squares) 
  B  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัแปรอิสระ 
  SE  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณส์มการ 
  R  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู 
  𝑅2  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
  Adjusted 𝑅2 แทน  ค่าสมัประสิทธิ์การตดัสินใจที่ปรบัค่าแลว้ 
  Sig.  แทน  ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
   *  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 
   **  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
   ***  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นทกัษะทางการเงิน 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-

เทพมหานคร 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.2 การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้านอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ- 
มหานคร 

สมมติฐานที่ 4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตามกลุ่มช่วงอายุที่ก าหนด คือ กลุ่ม

ช่วงอายุที่ 1 จ านวน 105 ชุด กลุ่มช่วงอายุที่ 2 จ านวน 97 ชุด กลุ่มช่วงอายุที่ 3 จ านวน 102 ชุด 
และกลุม่ช่วงอายทุี่ 4 จ านวน 96 ชดุ สามารถวิเคราะหผ์ลโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน
ดังนี ้

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ขอ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาดงันี ้
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ตาราง 11 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 173 43.25 

หญิง 227 56.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้น

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 227 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.75 
และเพศชายมีจ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.25 

ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้น
อายุ 

อายุ  S.D. 

อาย ุ 30.71 5.64 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้น

อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอายเุฉลี่ย 30.71 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.64 

ตาราง 13 จ านวนความถ่ีและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดบั
การศึกษาสงูสดุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 48 12.00 

ปรญิญาตร ี 221 55.25 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 131 32.75 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้น
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.25 รองลงมาคือ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี ซึ่งมี
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และต ่ากว่าปริญญาตรี 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดบั 

ตาราง 14 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้น
จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 

จ านวนผู้ทีอ่ยู่ในอปุการะ  S.D. 

จ านวนผูท้ี่อยูใ่นอปุการะ 1.84 1.68 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้น

จ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะเฉลี่ย 2 คน (  = 
1.84 ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.68 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นทกัษะทางการเงิน 
ขอ้มูลดา้นทักษะทางการเงินประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง

การเงิน และทศันคติทางการเงิน แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาโดยการหาคะแนนเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมดงัตาราง 15 

ตาราง 15 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินโดยรวม 

ทักษะทางการเงนิ  S.D. แปลผล 

ดา้นความรูท้างการเงิน 3.66 0.73 มาก 

ดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 4.06 0.50 มาก 

ดา้นทศันคติทางการเงิน 3.98 0.68 มาก 

ทักษะทางการเงนิโดยรวม 3.90 0.52 มาก 
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จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะทางการเงินโดยรวมพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน มีทกัษะทางการเงินโดยรวมในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบมีทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
ทัศนคติทางการเงิน และความรูท้างการเงินในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 3.98 
และ 3.66 ตามล าดบั 

ตาราง 16 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้าง
การเงิน 

ทักษะทางการเงนิด้านความรู้ทางการเงนิ  S.D. แปลผล 

1. มลูค่าของเงินตามกาลเวลา 3.66 1.05 มาก 

2. การค านวณดอกเบีย้สินเชื่อ 3.50 1.06 มาก 

3. การค านวณเงินตน้และดอกเบีย้เงินฝาก 3.57 1.05 มาก 

4. การค านวณดอกเบีย้เงินฝากทบตน้ 3.59 1.04 มาก 

5. ค านิยามเงินเฟ้อ 3.85 0.97 มาก 

6. ความเส่ียงและผลตอบแทน 3.78 1.05 มาก 

7. การกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 3.70 1.02 มาก 

ทักษะทางการเงนิด้านความรู้ทางการเงนิโดยรวม 3.66 0.73 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทาง

การเงินดา้นความรูท้างการเงิน พบว่า ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงินโดยรวมของผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรูท้างการเงินดา้นค านิยามเงินเฟ้อมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับขอ้อ่ืน ๆ ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือความรูท้างการเงินดา้นความเสี่ยง
และผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน มูลค่าของเงินตามกาลเวลา การค านวณ
ดอกเบีย้เงินฝากทบตน้ การค านวณเงินตน้และดอกเบีย้เงินฝาก และการค านวณดอกเบีย้สินเชื่อ 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.78, 3.70, 3.66, 3.59, 3.57 และ 3.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทาง
การเงิน 

ทักษะทางการเงนิด้านพฤตกิรรมทางการเงนิ  S.D. แปลผล 

1. ตดัสินใจทางการเงินและจดัสรรเงินก่อนใช ้ 3.97 0.95 มาก 

2. เลือกวิธีการออมที่เหมาะสม 3.90 0.94 มาก 

3. ไตรต่รองก่อนซือ้ 4.00 0.92 มาก 

4. ช าระคา่ใชจ้า่ยตรงเวลา 4.34 0.78 มากที่สดุ 

5. ดแูลการเงินของตนเองอยา่งใกลช้ิด 4.16 0.84 มาก 

6. ตัง้เปา้หมายทางการเงินระยะยาว 3.89 1.01 มาก 
7. เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนการซือ้และศกึษาขอ้มลู
จากแหล่งที่เหมาะสมก่อนตดัสินใจซือ้ 

3.98 0.96 มาก 

8. ใชเ้งินเทา่ที่มีและไม่กูเ้งินเมื่อไม่พอใช ้ 4.23 0.88 มากที่สดุ 
ทักษะทางการเงนิด้าน 

พฤติกรรมทางการเงนิโดยรวม 
4.06 0.50 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทาง

การเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินโดยรวม พบว่าทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน
โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปฏิบติัของพฤติกรรมทางการเงินดา้นช าระค่าใชจ้่ายตรง
เวลา และใชเ้งินเท่าที่มีและไม่กู้เงินเมื่อไม่พอใชม้ากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ 
4.23 ตามล าดบั รองลงมาคือ พฤติกรรมทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การดแูล
การเงินของตนเองอย่างใกลช้ิด ไตร่ตรองก่อนซือ้ เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการซือ้และศึกษาขอ้มูล
จากแหลง่ที่เหมาะสมก่อนตดัสินใจซือ้ ตดัสินใจทางการเงินและจดัสรรเงินก่อนใช ้เลือกวิธีการออม
ที่เหมาะสม และการตัง้เป้าหมายทางการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 4.00, 3.98, 3.97, 
3.90 และ 3.89 ตามล าดบั  
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ตาราง 18 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทาง
การเงิน 

ทักษะทางการเงนิด้านทัศนคติทางการเงนิ  S.D. แปลผล 

1. เก็บออมเงินเพื่ออนาคตมากกว่าใชเ้งิน 3.87 0.99 มาก 

2. วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตและไม่ไดม้ีชวีิตอยูแ่ค่วนันี ้ 4.23 0.85 มากที่สดุ 

3. มีเงินไมต่อ้งรีบใช ้ 3.84 1.01 มาก 

ทักษะทางการเงนิด้านทัศนคติทางการเงนิโดยรวม 3.98 0.68 มาก 

 
จากตาราง 18 แสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูทกัษะทาง

การเงินดา้นทศันคติทางการเงินโดยรวม พบว่า ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงินโดยรวม
ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติทางการเงินดา้นการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตและไม่ได้
มีชีวิตอยู่แค่วันนีใ้นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ทัศนคติทางการเงิน
ดา้นเก็บออมเงินเพื่ออนาคตมากกว่าใชเ้งิน และมีเงินไม่ตอ้งรีบใช ้ซึ่งอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และ 3.84 ตามล าดบั 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
ตอนที่ 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล 

แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาโดยการหาคะแนนเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 19 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล 

การตระหนักถึงความเสี่ยงสว่นบุคคลโดยรวม  S.D. แปลผล 

1. ความเส่ียงดา้นสขุภาพ 3.88 0.99 มาก 

2. ความเส่ียงดา้นการเสียชวีิตกอ่นวยัอนัควร 3.83 1.01 มาก 
3. ความเส่ียงจากการมีรายไดไ้มเ่พียงพอเมื่อ
เกษียณอาย ุ 

3.93 1.01 มาก 

4. ความเส่ียงดา้นหนีสิ้น 3.76 1.18 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ)  

การตระหนักถึงความเสี่ยงสว่นบุคคลโดยรวม  S.D. แปลผล 

5. ความเส่ียงดา้นทรพัยสิ์น 3.70 1.09 มาก 

6. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั  4.02 1.00 มาก 

7. ความเส่ียงดา้นการลงุทนุ 3.66 1.06 มาก 

8. ความเส่ียงดา้นอาชีพ 3.64 1.12 มาก 

9. ความเส่ียงภยัตามความรบัผิด 3.67 1.09 มาก 

10. ความเส่ียงภยัจากความผิดพลาดจากผูอ้ื่น 3.73 1.05 มาก 

การตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบคุคลโดยรวม 3.78 0.71 มาก 

 
จากตาราง 19 แสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการ

ตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คนมีการตระหนกัถึงความเสี่ยง
ส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลในระดับมากทั้ง 10 ดา้น โดยมีการ
ตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยมากที่สุด มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
รองลงมาคือ ดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอาย ุดา้นสขุภาพ ดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร ดา้นหนีส้ิน ดา้นความรบัผิดจากความผิดพลาดจากผูอ่ื้น ดา้นทรพัยส์ิน ดา้นความรบัผิด ดา้น
การลงทุน และดา้นอาชีพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.88, 3.83, 3.76, 3.73, 3.70, 3.67, 
3.66 และ 3.64 ตามล าดบั  

ตอนที่ 3.2 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล แสดงผล
การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่ารอ้ยละ ของการจัดการความ
เสี่ยงสว่นบคุคลทัง้ 10 ดา้น ดงันี ้
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ตาราง 20 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นสขุภาพ 

การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ออกก าลงักายเป็นประจ า 194 48.50 

2. ปรบัพฤติกรรมเพื่อสรา้งสขุภาพท่ีดี 289 72.30 

3. ตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ 158 39.50 

4. ออมเงินใหเ้พยีงพอต่อการรกัษาพยาบาลและการด ารงชีวิตประจ าวนั 99 24.80 

5. ท าประกนัสขุภาพ 153 38.30 

6. ท าประกนัทพุพลภาพ 32 8.00 

7. พึ่งพาสวสัดกิารจากนายจา้ง 38 9.50 

8. พึ่งพาสวสัดกิารสงัคม 56 14.00 

9. อื่น ๆ 1 0.30 

10. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นสขุภาพ 6 1.50 

 
จากตารางที่ 20 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านสุขภาพ (ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นสขุภาพโดยการปรบัพฤติกรรมเพื่อสรา้งสขุภาพที่ดี จ านวน 289 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.30 รองลงมา คือ ออกก าลงักายเป็นประจ า จ านวน 194 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
48.50 ตรวจสุขภาพสม ่าเสมอ จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 ท าประกันสุขภาพ จ านวน 
153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ออมเงินให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและการด ารงชีวิต
ประจ าวนั จ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.80 พึ่งพาสวสัดิการสงัคม จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 14.00 พึ่งพาสวัสดิการนายจ้าง จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.50 ท าประกันทุพพลภาพ 
จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 คือ จดัการความ
เสี่ยงส่วนบุคคลดา้นสขุภาพโดยการเลือกรบัประทานอาหารที่ดี ต่อสขุภาพ ตามล าดบั และผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นสขุภาพ มีจ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.50  
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ตาราง 21 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการเสียชวิตก่อนวยัอนัควร 

การจัดการความเสี่ยงด้านการเสียชีวติกอ่นวัยอนัควร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ออกก าลงักายเป็นประจ า 166 41.50 

2. ตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ 201 50.20 

3. หลีกเล่ียงพฤติกรรมการด าเนนิชีวิตที่เส่ียง 195 48.80 

4. ส ารองทรพัยสิ์นหรือเงินออมที่มีมลูค่ามากพอต่อความตอ้งการ 86 21.50 

5. ท าประกนัชวีิต 121 30.30 

6. อื่น ๆ 1 0.30 

7. ไม่มีการจดัการความเส่ียงดา้นการเสียชีวติก่อนวยัอนัควร 8 2.00 

 
จากตาราง 21 แสดงการจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนั

ควร (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตัวเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นเสียการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยการตรวจ
สุขภาพสม ่าเสมอ จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.20 รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตที่เสี่ยง 195 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.80 ออกก าลงักายเป็นประจ า จ านวน 166 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 41.50 ท าประกนัชีวิต จ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.30 ส ารองทรพัยส์ินหรือเงิน
ออมที่มีมลูค่ามากพอต่อความตอ้งการ จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.50 อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 คือ การจัดการความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยการเลือก
รบัประทานอาหารที่ดีต่อสขุภาพ ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจดัการความเสี่ยง
สว่นบคุคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร มีจ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 

ตาราง 22 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล 
ด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอเม่ือเกษียณอายุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ออมเงินและลงทนุอย่างสม ่าเสมอ 305 76.30 

2. สรา้งอาชีพเสรมิจากงานอดิเรกหรือทกัษะพเิศษ 170 42.50 
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ตาราง 22 (ต่อ)  

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล 
ด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอเม่ือเกษียณอายุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. ขยายเวลาเกษียณอาย ุ 72 18.00 

4. ส ารองทรพัยสิ์นและเงินออมที่มลูค่ามากพอ 110 27.50 

5. ลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชพี หรือ กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 79 19.80 

6. ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 64 16.00 

7. ท าประกนัสะสมทรพัย ์ 67 16.80 

8. พี่งพาสวสัดกิารจากนายจา้ง 22 5.50 

9. พึ่งพาสวสัดกิารสงัคม 45 11.30 

10. อื่น ๆ 0 0.00 

11. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอ
เมื่อเกษียณอาย ุ

5 1.30 

 
จากตาราง 22 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านการมีรายได้ไม่

เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตัวเลือก) พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอายุ โดยการออมเงินและลงทุนอย่างสม ่าเสมอ จ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.30 
รองลงมา คือ สรา้งอาชีพเสริมจากงานอดิเรกหรือทักษะพิเศษ จ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.50 ส ารองทรพัยส์ินและเงินออมที่มีมลูค่ามากพอ จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 ลงทนุ
ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.80 ขยาย
เวลาเกษียณอายุ จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.00 ท าประกนัสะสมทรพัย ์จ านวน 67 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 16.80 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 
พึ่งพาสวัสดิการสงัคม จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.30 พึ่งพาสวัสดิการนายจา้ง จ านวน 22 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.50 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วน
บคุคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอาย ุจ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.30 
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ตาราง 23 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นหนีส้ิน 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านหนีส้นิ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. หลีกเล่ียงการก่อหนีสิ้น 337 84.30 

2. ส ารองเงินออมใหม้ากพอส าหรบัใชจ้า่ยล่วงหนา้ 3 ถงึ 6 เดือน 153 38.30 

3. ท าประกนัหนีสิ้น 74 18.50 

4. อื่น ๆ 0 0.00 

5. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นหนีสิ้น 16 4.00 
 

จากตาราง 23 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านหนี ้สิน  (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นหนีส้ิน โดยการหลีกเลี่ยงการก่อหนีส้ิน จ านวน 337 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 84.30 รองลงมาคือ ส ารองเงินออมใหม้ากพอส าหรบัใชจ้่ายล่วงหนา้ 3 ถึง 6 เดือน จ านวน 
153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.30 ท าประกันหนีส้ิน จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 ตามล าดับ 
และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นหนีส้ิน จ านวน 16 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 4.00  

ตาราง 24 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นทรพัยส์ิน 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านทรัพยส์นิ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีระบบหรือมาตรการป้องกนั 170 42.50 

2. ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นตามก าหนดระยะเวลาอยา่งสม ่าเสมอ 170 42.50 

3. ใชท้รพัยสิ์นใหต้รงกบัวตัถปุระสงค ์ 202 50.50 

4. ส ารองเงินออมใหเ้พียงพอส าหรบัการซ่อมแซมหรือซือ้ใหม่ 101 25.30 

5. พึ่งพาประกนัคณุภาพจากผูผ้ลิต 49 12.30 

6. ท าประกนัทรพัยสิ์น 36 9.00 

7. อื่น ๆ 0 0.00 

8. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นทรพัยสิ์น 19 4.80 
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จากตาราง 24 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านทรัพย์สิน  (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นทรพัยส์ิน โดยใชท้รพัยส์ินใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์จ านวน 202 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาคือ การมีระบบหรือมาตรการป้องกนั และดแูลรกัษาทรพัยส์ินตาม
ก าหนดระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีจ านวนเท่ากัน คือ 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.50 ส ารองเงิน
ออมใหเ้พียงพอส าหรับการซ่อมแซมหรือซือ้ใหม่ จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.30 พึ่งพา
ประกันคุณภาพจากผูผ้ลิต จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.30 ท าประกันทรพัยส์ิน จ านวน 36 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วน
บคุคลดา้นทรพัยส์ิน จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.80 

ตาราง 25 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความปลอดภยั 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. จดัหาเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ช่วยเพิ่มความปลอดภยั 156 39.00 

2. หลีกเล่ียงกจิกรรมเส่ียง 283 70.80 

3. ท าประกนัภยั 144 36.00 

4. อื่น ๆ  0 0.00 

5. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นความปลอดภยั 17 4.30 

 
จากตาราง 25 แสดงการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความปลอดภยั (ผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความปลอดภยั โดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง จ านวน 283 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 70.80 รองลงมา คือ การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ท าประกันภัย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
ตามล าดับ และมีผู้ตอบแบบสอบที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย 
จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.30  
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ตาราง 26 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นการลงทุน 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านการลงทนุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารลงทนุอย่างชดัเจน 260 65.00 

2. ศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหลกัทรพัย ์

แต่ละประเภท 
192 48.00 

3. การกระจายการลงทนุ 152 38.00 

4. ใชเ้ครื่องมือทางการเงินในการบรหิารความเส่ียง 43 10.80 

5. อื่น ๆ 0 0.00 

6. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นการลงทนุ 25 6.30 
 

จากตาราง 26 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านการลงทุน (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นการลงทุน โดยการก าหนดวัตถุประสงคก์ารลงทุนอย่างชัดเจน 
จ านวน 260 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.00 รองลงมาคือ ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความเสี่ยง
ของการลงทุนในหลักทรพัย์แต่ละประเภท จ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.00 กระจายการ
ลงทุน จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.00 ใชเ้ครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง 
จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจดัการความ
เสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการลงทนุ จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.30  

ตาราง 27 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นอาชีพ 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ออมเงิน 315 78.80 

2. สรา้งรายไดม้ากกวา่ 1 แหล่ง 148 37.00 

3. ส ารองเงินออมใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้า่ย 3 ถงึ 6 เดือน 131 32.80 

4. พึ่งพาประกนัสงัคม 71 17.80 

5. เลือกกิจการท่ีใหค้วามมั่นคง มีชื่อเสียง และมีผลการด าเนินงานท่ีดี 90 22.50 

6. ท าประกนัภยัการว่างงาน 20 5.00 
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ตาราง 27 (ต่อ)  

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

7. อื่น ๆ 1 0.30 

8. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นอาชีพ 7 1.80 
 

จากตาราง 27 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านอาชีพ (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นอาชีพ โดยการออมเงิน จ านวน 315 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.80 
รองลงมา คือ สรา้งรายไดม้ากกว่า 1 แหล่ง จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.00 ส ารองเงินออม
ใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย 3 ถึง 6 เดือน จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.80 เลือกกิจการที่ให้
ความมั่นคง มีชื่อเสียง และมีผลการด าเนินงานที่ดี  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ท า
ประกันภัยว่างงาน จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 อ่ืน ๆ คือ หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความ
เสี่ยงดา้นอาชีพ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.80  

ตาราง 28 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความรบัผิด 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความรับผิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพิ่มความระมดัระวงั 323 80.80 

2. ส ารองเงินออมเผ่ือฉกุเฉิน 165 41.30 

3. ท าประกนัการรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 102 25.5 

4. อื่น ๆ 0 0 

5. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคลดา้นความรบัผิด 14 3.50 

 
จากตาราง 28 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความรบัผิด (ผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
จัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความรบัผิด โดยการเพิ่มความระมัดระวัง จ านวน 323 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 80.80 รองลงมาคือ ส ารองเงินออมเผื่อฉุกเฉิน จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.30 
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ท าประกันการรบัผิดต่อบุคคลภายนอก จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.50 ตามล าดับ และมี
ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความรบัผิด จ านวน 14 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 3.50  

ตาราง 29 การจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น 

การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความผิดพลาดจากผู้อืน่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เลือกท าสญัญากบัผูม้ีความนา่เชื่อถือและมีประสบการณ ์ 188 47.00 

2. ส ารองเงินออมส าหรบัคา่ใชจ้า่ยฉกุเฉิน 207 51.70 

3. ท าประกนั 151 37.80 

4. อื่น ๆ 0 0.00 

5. ไม่มีการจดัการความเส่ียงส่วนบคุคดา้นความผิดพลาดจากผูอ้ื่น 30 7.50 

 
จากตาราง 29 แสดงการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความผิดพลาดจาก

ผูอ่ื้น (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการจดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น โดยการส ารองเงินออม
ส าหรบัค่าใชจ้่ายฉกุเฉิน จ านวน 207 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 รองลงมา คือ เลือกท าสญัญากับผู้
มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ จ านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.00 ท าประกัน จ านวน 
151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.80 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยง
สว่นบคุคดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลด้านอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย อตัราส่วนความอยู่รอด และอตัราส่วนความมั่งคั่ง  แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิง
พรรณนาโดยการหาคะแนนเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 คะแนนเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอตัราสว่นความอยู่รอดและอตัราสว่น
ความมั่งคั่ง 

อิสรภาพทางการเงนิ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  S.D. 

อตัราส่วนความอยู่รอด 0.0125 68.2667 5.7114 7.7219 

อตัราส่วนความมั่งคั่ง 0.0000 66.6667 3.1895 6.9214 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหอิ์สรภาพทางการเงินดว้ยอตัราส่วนความอยู่

รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอัตราส่วนความอยู่รอดต ่าสุดเท่ากบั 
0.0125 อตัราส่วนความอยู่รอดสงูสดุเท่ากบั 68.2667 คะแนนเฉลี่ยอตัราส่วนความอยู่รอดเท่ากบั 
5.7114 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนความอยู่รอดเท่ากับ 7.7219 ในส่วนของอัตราส่วน
ความมั่งคั่ง ผูต้อบแบบสอบถามมีอัตราส่วนความมั่งคั่งต ่าสุด เท่ากับ 0.0000 อัตราส่วนความ 
มั่งคั่งสูงสุด เท่ากับ 66.6667 คะแนนเฉลี่ยอัตราส่วนความมั่งคั่ง เท่ากับ 3.1895 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอตัราสว่นความมั่งคั่งเท่ากบั 6.9214  

จากผลดงักลา่วสามารถสรุปไดว้่า โดยเฉลี่ยแลว้ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นครมีอิสรภาพทางการเงิน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยอัตราส่วนความอยู่รอดและคะแนนเฉลี่ย
อัตราส่วนความมั่งคั่งมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอัตราส่วนความอยู่รอดที่เท่ากับ 5.7114 
หมายความว่า ชาวมิลเลนเนียลมีรายไดร้วม 5.7114 บาท ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท เพราะฉะนัน้
ชาวมิลเลนเนียลมีเงินเหลือหลงัหักค่าใชจ้่ายทุก ๆ 1 บาท เท่ากบั 4.7114 บาท และคะแนนเฉลี่ย
อัตราส่วนความมั่งคั่งที่เท่ากับ 3.1895 หมายความว่า ชาวมิลเลนเนียลมีรายได้จากทรัพย์สิน 
3.1895 บาท ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท เพราะฉะนัน้ชาวมิลเลนเนียลมีรายไดจ้ากทรพัยส์ินเหลือ
หลงัหกัค่าใชจ้่ายทกุ ๆ 1 บาทเท่ากบั 2.1895 บาท  

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือการทดสอบสมมติฐานจ านวน 4 ข้อ 
ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน -
เนียลในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่
รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x1 คือ เพศ เป็นตวัแปรดมัมี ก าหนดให ้x1 มีค่าที่เป็นไปได ้2 ระดบั คือ  

x1 = 0 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศชาย 

x1 = 1 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศหญิง 

  x2 คือ อาย ุ
x3 คือ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  x4 คือ จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
  𝑌1 คือ อตัราสว่นความอยู่รอด 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 970.884 4 242.721 4.201*** 0.002 

Residual 22821.106 395 57.775   

Total 23791.990 399       

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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จากตาราง  31 ผลการวิ เ ค ราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ลักษณะทา ง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-

นคร พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.002 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสงูสุด 
และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ดา้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และสามารถน าค่าจากตาราง 32 มาสรา้งสมการเชิงเสน้ไดด้งันี ้

ตาราง 32 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราสว่นความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) -1.349 2.721 -0.496 0.620 

เพศ (x1) -0.615 0.785 -0.783 0.434 

อาย ุ(x2) 0.254 0.087 2.928*** 0.004 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) -0.216 0.61 -0.354 0.723 

จ านวนผูท้ี่อยูใ่นอปุการะ (x4) 0.054 0.292 0.186 0.852 

 R = 0.202 Adjusted 𝑅2 = 0.031 
 

 𝑅2 = 0.041 SE = 7.601     

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณล์กัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่
รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้
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𝑌1= - 1.349 - 0.615x1 + 0.254x2
∗∗∗ -  0.216x3 + 0.054x4  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌1) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ อายุ (x2) จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

หากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ (x1) อาย ุ(x2) ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

(x3) จ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ (x4) มีค่าเท่ากับ 0 อัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) จะมีค่าเท่ากับ-
1.349 

เพศหญิง (x1=1) มีอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) น้อยกว่าเพศชาย (x1= 0) 
0.615 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.254 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดับการศึกษาสูงสุด (x3) เพิ่มขึน้ 1 

หน่วย จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร ลดลง 0.216 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เพิ่มขึน้ 1 
คน จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.054 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x1 คือ เพศ เป็นตวัแปรดมัมี ก าหนดให ้x1 มีค่าที่เป็นไปได ้2 ระดบั คือ  

x1 = 0 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศชาย 

x1 = 1 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศหญิง 
  x2 คือ อาย ุ

x3 คือ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
  x4 คือ จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
  𝑌2 คือ อตัราสว่นความมั่งคั่ง 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 927.324 4 231.831 5.035*** 0.001 

Residual 18187.28 395 46.044   

Total 19114.61 399    

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
จากตาราง  33 ผลการวิ เ ค ราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสงูสุด 
และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาว
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างนอ้ย 1 ดา้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถน าค่าจากตาราง 34 มาสรา้งสมการเชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราสว่นความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) -3.822 2.429 -1.573 0.116 

เพศ (x1) -0.405 0.701 -0.579 0.563 

อาย ุ(x2) 0.261 0.077 3.37*** 0.001 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) -0.361 0.545 -0.662 0.508 

จ านวนผูท้ี่อยูใ่นอปุการะ (x4) 0.021 0.261 0.08 0.936 

  R = 0.220 Adjusted 𝑅2 = 0.039   

  𝑅2 = 0.049 SE = 6.786     

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร สมการเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาว
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้

𝑌2= - 3.822 - 0.405x1 + 0.261x2
∗∗∗ - 0.361x3 + 0.021x4  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌2) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ อายุ (x2) จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวสามารถอธิบายได้
ดงันี ้

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านเพศ (x1) อายุ (x2) ระดับการศึกษา

สูงสุด (x3) จ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ (x4) มีค่าเท่ากับ 0 อัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) จะมีค่า
เท่ากบั -3.822 
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เพศหญิง (x1=1) มีอัตราส่วนความมั่งคั่ ง (𝑌2) น้อยกว่าเพศชาย (x1= 0) 
0.405 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร เพิ่มขึน้ 0.261 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดับการศึกษาสูงสุด (x3) เพิ่มขึน้ 1 

หน่วย จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร ลดลง 0.361 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เพิ่มขึน้ 1 

คน จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.021 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

สมมติฐานที ่2.1 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทศันคติทางการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดของชาว
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิล-
เลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x5 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน 
  x6 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
  x7 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน 
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  𝑌1 คือ อตัราสว่นความอยู่รอด 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่น
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 213.789 3 71.263 1.197 0.311 

Residual 23578.2 396 59.541   

Total 23791.99 399    
 

จากตาราง 35 ผลการวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ทักษะทางการเงิน 
ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.311 ซึ่งมากกว่า 0.10 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน (x5) 

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) และทัศนคติทางการเงิน (x7) ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน

ดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยแสดงผลการวิเคราะห ์ดงัตาราง 36 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะหท์กัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 6.661 3.199 2.082 0.038 

ความรูท้างการเงิน (x5) 0.657 0.620 1.060 0.290 

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) -1.705 1.038 -1.643 0.101 

ทศันคติทางการเงิน (x7) 0.896 0.741 1.208 0.228 

  R = 0.095 Adjusted 𝑅2 = 0.001   

  𝑅2 = 0.009 SE = 7.716     

 
สมมติฐานที ่2.2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม

ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทัศนคติทางการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่งของชาว 
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้านอัตราส่วนความมั่งคั่งของชาว 
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x5 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน 
  x6 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
  x7 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน 
  𝑌2 คือ อตัราสว่นความมั่งคั่ง 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่น
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 197.143 3 65.714 1.376 0.250 

Residual 18917.46 396 47.771   

Total 19114.61 399    
 
จากตาราง 37 ผลการวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ทักษะทางการเงิน 

ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า 

Sig. มีค่าเท่ากับ 0.250 ซึ่งมากกว่า 0.10 นั่ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย ความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดย
แสดงผลการวิเคราะห ์ดงัตาราง 38 
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะหท์กัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.601 2.865 1.257 0.210 

ความรูท้างการเงิน (x5) 0.800 0.555 1.442 0.150 

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) -1.495 0.929 -1.608 0.109 

ทศันคติทางการเงิน (x7) 0.685 0.664 1.032 0.303 

  R = 0.102 Adjusted 𝑅2 = 0.003   

  𝑅2 = 0.010 SE = 6.912     

 
สมมติฐานที่ 3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3.1 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพ

ทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : การตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x8 คือ การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 

𝑌1 คือ อตัราสว่นความอยู่รอด 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 78.67 1 78.67 1.32 0.251 

Residual 23713.32 398 59.581   

Total 23791.99 399    
 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ การตระหนกัถึงความเสี่ยง
ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานครพบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.251 ซึ่งมากกว่า 0.10 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า การตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล ไม่
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยแสดงผลการวิเคราะห ์ดงัตาราง 40 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะหก์ารตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.358 2.084 1.612 0.108 

ความรูท้างการเงิน (x5) 0.622 0.541 1.149 0.251 

  R = 0.058 Adjusted 𝑅2 = 0.001   

  𝑅2 = 0.003 SE = 7.719     

 
สมมติฐานที่ 3.2 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพ

ทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H0 : การตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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H1 : การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

  x8 คือ การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
𝑌2 คือ อตัราสว่นความมั่งคั่ง 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลมีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 29.689 1 29.689 0.619 0.432 

Residual 19084.92 398 47.952   

Total 19114.61 399    
 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ การตระหนกัถึงความเสี่ยง
สว่นบคุคลมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานครพบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.432 ซึ่งมากกว่า 0.10 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคลไม่มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยแสดงผลการวิเคราะห ์ดงัตาราง 42 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะหก์ารตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.744 1.869 0.933 0.351 

ความรูท้างการเงิน (x5) 0.382 0.486 0.787 0.432 

  R = 0.039 Adjusted 𝑅2 = -0.001   

  𝑅2 = 0.002 SE = 6.925     

 
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 คือ เพศ เป็นตวัแปรดมัมี ก าหนดให ้x1 มีค่าที่เป็นไปได ้2 ระดบั คือ  

x1 = 0 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศชาย 

x1 = 1 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศหญิง 

  x2 คือ อาย ุ
x3 คือ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  x4 คือ จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
  x5 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน 
  x6 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
  x7 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน 

 x8 คือ การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 

𝑌1 คือ อตัราสว่นความอยู่รอด 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้าง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 1255.057 8 156.882 2.722*** 0.006 

Residual 22536.93 391 57.639   

Total 23791.99 399    

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
จากตาราง  43 ผลการวิ เ ค ราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ
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เงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.006 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ
เงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างนอ้ย 1 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.01 และสามารถน าค่าจากตาราง 44 มาสรา้งสมการเชิงเสน้ไดด้งันี ้

ตาราง 44 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา
นคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตัวแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) -0.539 3.964 -0.136 0.892 

เพศ (x1) -0.691 0.786 -0.879 0.380 

อาย ุ(x2) 0.261 0.087 3.015*** 0.003 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) -0.277 0.629 -0.441 0.660 

จ านวนผูท้ี่อยูใ่นอปุการะ (x4) -0.005 0.297 -0.017 0.986 

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) 0.492 0.636 0.774 0.439 

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) -2.109 1.063 -1.983** 0.048 

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) 1.050 0.732 1.435 0.152 

การตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบคุคลโดยรวม (x8) 0.480 0.624 0.769 0.442 

R = 0.230 Adjusted 𝑅2 = 0.033 
 

𝑅2 = 0.053 SE = 7.592     

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วน
บุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้านอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย 
ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยง
ส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลใน  
กรุงเทพมหานคร โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้

𝑌1= - 0.539 - 0.691x1 + 0.261x2
∗∗∗ - 0.277x3 - 0.005x4  

+ 0.492x5 - 2.109x6
∗∗+1.05x7 + 0.48x8  

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌1) ได้แก่ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะทางการเงินด้าน

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

อัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌1) จะมีค่า
เท่ากบั -0.539 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ 

เพศหญิง (x1=1) มีอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) น้อยกว่าเพศชาย (x1= 0) 
0.691 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.261 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดับการศึกษาสูงสุด (x3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร ลดลง 0.277 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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หากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เพิ่มขึน้ 1 
คน จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร ลดลง 0.005 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากทักษะทางการเงินด้านความรู้ทางการเงิน (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร เพิ่มขึน้ 0.492 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน  (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร ลดลง 2.109 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

หากทักษะทางการเงินด้านทัศนคติทางการเงิน (x7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร เพิ่มขึน้ 1.05 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล (x8) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.48 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 4.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียล 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter และแสดง
ค่าที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 คือ เพศ เป็นตวัแปรดมัมี ก าหนดให ้x1 มีค่าที่เป็นไปได ้2 ระดบั คือ  

x1 = 0 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศชาย 
x1 = 1 เมื่อชาวมิลเลนเนียลเป็นเพศหญิง 

  x2 คือ อาย ุ
x3 คือ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  x4 คือ จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
  x5 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน 
  x6 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน 
  x7 คือ ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน 

 x8 คือ การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
𝑌2 คือ อตัราสว่นความมั่งคั่ง 

ตาราง 45 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้าง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา
นคร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 1156.223 8 144.528 3.147*** .002 

Residual 17958.38 391 45.929   

Total 19114.61 399    

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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จากตาราง  45 ผลการวิ เ ค ราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ
เงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.002 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ
เงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างนอ้ย 1 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 และสามารถน าค่าจากตาราง 46 มาสรา้งสมการเชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 

ตวัแปร B SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) -3.317 3.539 -0.937 0.349 

เพศ (x1) -0.447 0.701 -0.638 0.524 

อาย ุ(x2) 0.268 0.077 3.467*** 0.001 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ (x3) -0.478 0.562 -0.85 0.396 

จ านวนผูท้ี่อยูใ่นอปุการะ (x4) -0.010 0.265 -0.038 0.970 

ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน (x5) 0.768 0.567 1.354 0.177 

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน (x6) -1.700 0.949 -1.791* 0.074 

ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน (x7) 0.845 0.653 1.293 0.197 

การตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบคุคลโดยรวม (x8) 0.084 0.557 0.15 0.880 

 R = 0.246 Adjusted 𝑅2 = 0.041 

𝑅2 = 0.060 SE = 6.777 

หมายเหต ุ*, **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วน
บคุคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้าง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบคุคล 
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มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร โดยใชค้ะแนนดิบดงันี ้

𝑌2= - 3.317- 0.447x1+ 0.268x2
∗∗∗ - 0.478x3 - 0.010x4  

+ 0.768x5 - 1.70x6
∗ + 0.845x7 + 0.084x8  

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อัตราส่วนความมั่ งคั่ งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌2) ได้แก่ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะทางการเงินด้าน

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 จากค่าสมัประสิทธิ์ดงักล่าวสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

อัตราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร (𝑌2) จะมีค่า
เท่ากบั -3.317 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ 

เพศหญิง (x1=1) มีอัตราส่วนความมั่งคั่ ง (𝑌2) น้อยกว่าเพศชาย (x1= 0) 
0.447 เมื่อตวัแปรอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ (x2) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.268 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

หากลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านระดับการศึกษาสูงสุด (x3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร ลดลง 0.478 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ (x4) เพิ่มขึน้ 1 
คน จะมีอิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลใน 
กรุงเทพมหานคร ลดลง 0.010 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากทักษะทางการเงินด้านความรู้ทางการเงิน (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร เพิ่มขึน้ 0.768 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน  (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร ลดลง 1.70 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10  
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หากทักษะทางการเงินด้านทัศนคติทางการเงิน (x7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลใหอิ้สรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร เพิ่มขึน้ 0.845 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

หากการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล (x8) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลให้
อิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง (𝑌2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.084 เมื่อปัจจยัอ่ืน ๆ คงที่ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ดว้ยการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติดว้ย Multiple 
Regression Analysis สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 47 

ตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ลักษณะทางประชาก รศาสต ร์  

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาว
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

 

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน

อัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรบัสมมติฐานรอง คือ ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร  

𝑌1= - 1.349 - 0.615x1 + 0.254x2
∗∗∗ -  0.216x3  

+ 0.054x4 
F = 4.201 Sig. = 0.002 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน
อัตราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลน-

เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง คือ ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-

มหานคร 
𝑌2= - 3.822 - 0.405x1 + 0.261x2

∗∗∗ 

 - 0.361x3 + 0.021x4 
F = 5.035 Sig. = 0.001 

2. ทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย 
ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทัศนคติทางการเงิน มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาว
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

 

2.1 ทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย 
ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทัศนคติทางการเงิน มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน

อตัราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรบัสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง คือ ทักษะทาง
การเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทศันคติทางการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

2.2 ทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย 
ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทัศนคติทางการเงิน มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน

อัตราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรบัสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง คือ ทักษะทาง
การเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน 
และทศันคติทางการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้น
อตัราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 47 (ต่อ)  

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3. การตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาว 
มิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

 

3.1 การตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบุคคล
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน

อัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลน- 
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง คือ การ
ตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร 

3.2 การตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบุคคล
มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินด้าน

อัตราส่วนความมั่ งคั่ งของชาวมิลเลน- 
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานรอง คือ การ
ตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร 

4. ลั ก ษณะท า ง ป ร ะ ช า ก ร ศ า สต ร์  

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ ทกัษะ
ทางการเงิน ประกอบด้วย ความรู้ทาง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และ
ทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึง
ความเ ส่ียง ส่วนบุคคล มี อิท ธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 47 (ต่อ)  

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่ อยู่ ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และ
ทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึง
ความเ ส่ียง ส่วนบุคคล มี อิท ธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความ

อยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั และยอมรบัสมมติฐานรอง คือ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่ อยู่ ในอุปการะ ทักษะทางการเงิน 
ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และ
ทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอดของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

𝑌1= - 0.539 - 0.691x1 + 0.261x2
∗∗∗ - 0.277x3  

- 0.005x4 + 0.492x5 - 2.109x6
∗∗ 

+1.05x7 + 0.48x8 
F = 2.722 Sig. = 0.006 

4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่ อยู่ ในอุปการะ 
ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และ
ทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึง
ความเ ส่ียง ส่วนบุคคล มี อิท ธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความ

มั่ งคั่ งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั และยอมรบัสมมติฐานรอง คือ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และจ านวนผู้ที่ อยู่ ในอุปการะ ทักษะทางการเงิน 
ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และ
ทศันคติทางการเงิน และการตระหนกัถึงความเส่ียงส่วนบคุคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่งของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

𝑌2= - 3.317- 0.447x1+ 0.268x2
∗∗∗ - 0.478x3  

- 0.010x4 + 0.768x5 - 1.70x6
∗  

+ 0.845x7 + 0.084x8 

F = 3.147 Sig. = 0.002 

 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร โดยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาทักษะทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน-
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล และ

น าไปปรบัใชใ้นการวางแผนเสรมิสรา้งอิสรภาพทางการเงินใหก้บัชาวมิลเลนเนียล 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่เก่ียวข้อง ในการน า

ผลการวิจยัไปพิจารณาการประชาสมัพันธเ์สริมสรา้งทักษะทางการเงิน และเพิ่มพนูการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล ใหก้บัชาวมิลเลนเนียลอย่างเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่สนใจศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั แนวคิดหรือทฤษฎีที่ส่งผลต่อ
อิสรภาพทางการเงิน 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนา หรืออาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุม่ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ชาวมิลเลนเนียลที่มีภูมิล  าเนาหรืออาศยั

อยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุม่ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
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ความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 
15 คน ดังนัน้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรบัการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และการสุ่มตามความสะดวก (Convenience 
Sampling)  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงันี ้
1. การสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling)  
1.1 แบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่มช่วงอายุ โดยใชปี้เกิดเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง

ประชากร  
กลุม่ช่วงอายทุี่ 1 เกิดระหว่างพ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2528 หรืออาย ุ36 ถึง 40 ปี  
กลุม่ช่วงอายทุี่ 2 เกิดระหว่างพ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2533 หรืออาย ุ31 ถึง 35 ปี 
กลุม่ช่วงอายทุี่ 3 เกิดระหว่างพ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2538 หรืออาย ุ26 ถึง 30 ปี 
กลุม่ช่วงอายทุี่ 4 เกิดระหว่างพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543 หรืออาย ุ21 ถึง 25 ปี 

1.2 แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ออกตามจ านวนกลุ่ม
ช่วงอายุ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรชาวมิลเลนเนียลที่อาศัยหรือมีภูมิล  าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใชส้ัดส่วนของประชากรไทยทั้งหมดของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ เป็น
เกณฑใ์นการแบ่งกลุม่ตวัอย่างแทน ผลที่ไดคื้อ กลุม่ช่วงอายทุี่ 1 จ านวน 105 คน กลุม่ช่วงอายทุี่ 2 
จ านวน 97 คน กลุม่ช่วงอายทุี่ 3 จ านวน 102 คน และกลุม่ช่วงอายทุี่ 4 จ านวน 96 คน 

2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลนท์ัง้ 4 กลุ่มช่วงอายุ จนครบ 400 ชุด และมีขอ้ค าถามส าหรบัการสอบถาม
เบือ้งตน้ (Pre-screening Questions) เก่ียวกับช่วงอายุ และที่อยู่อาศัยหรือภูมิล  าเนา จ านวน 2 
ขอ้ เพื่อใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่างที่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยันี ้

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
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1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.4 จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 
2.  ทกัษะทางการเงิน 

2.1 ความรูท้างการเงิน 
2.2 พฤติกรรมทางการเงิน 
2.3 ทศันคติทางการเงิน 

3. การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย 

1. อตัราสว่นความอยู่รอด 
2. อตัราสว่นความมั่งคั่ง 

สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา

สงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง-
เทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 
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สมมติฐานที่ 2.1 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความมั่งคั่ง
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.2 การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา
สงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรม
ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
อิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร 

สมมติฐานที่ 4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยจดัล าดบั

เนือ้หาแบบสอบถามใหค้รอบคลมุขอ้มลูที่ตอ้งการ แบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามในรูปแบบของ
การประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัทกัษะทางการเงิน การวดัขอ้มลูเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) มีทัง้หมด 18 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 สว่นย่อย 

ส่วนที่ 2.1 ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน มีทัง้หมด 7 ขอ้ มีเกณฑก์ารให้
คะแนนดงันี ้

คะแนน  ระดบัความรู ้
    5  มากที่สดุ 
    4  มาก 
    3  ปานกลาง 
    2  นอ้ย 
    1  นอ้ยที่สดุ 
ดังนั้นผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน

ดา้นความรูท้างการเงินมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน

ดา้นความรูท้างการเงินมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน

ดา้นความรูท้างการเงินปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน

ดา้นความรูท้างการเงินนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน

ดา้นความรูท้างการเงินนอ้ยที่สดุ 
ส่วนที ่2.2 ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน มีทัง้หมด 8 ขอ้ มีเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนดงันี ้
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คะแนน  ความถ่ีในการปฏิบติั 
    5  มากที่สดุ 
    4  มาก 
    3  ปานกลาง 
    2  นอ้ย 
    1  นอ้ยที่สดุ 
ดังนั้นผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติัของ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติัของ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติัของ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติัของ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปฏิบติัของ

ทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงินนอ้ยที่สดุ 
ส่วนที่ 2.3 ทักษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงิน มีทัง้หมด 3 ขอ้ มีเกณฑ์

การใหค้ะแนนดงันี ้
คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 

5  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  เห็นดว้ย 
3  เห็นดว้ยปานกลาง 
2  ไม่เห็นดว้ย 
1  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ดังนั้นผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน
ดา้นทศันคติทางการเงินมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน
ดา้นทศันคติทางการเงินมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน
ดา้นทศันคติทางการเงินปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน
ดา้นทศันคติทางการเงินนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการเงิน
ดา้นทศันคติทางการเงินนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล เป็นค าถาม
ในลกัษณะการประเมินตนเองเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคล และการจดัการความ
เสี่ยงสว่นบคุคล มีทัง้หมด 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 สว่นย่อยดงันี ้

ส่วนที่ 3.1 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล การวัดขอ้มูลเป็นแบบอันตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) มีทัง้หมด 10 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้ 

คะแนน  ระดบัความตระหนกั 
    5  มากที่สดุ 
    4  มาก 
    3  ปานกลาง 
    2  นอ้ย 
    1  นอ้ยที่สดุ 
ดังนั้นผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึง

ความเสี่ยงสว่นบคุคลมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึง

ความเสี่ยงสว่นบคุคลมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึง

ความเสี่ยงสว่นบคุคลปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81-  2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึง
ความเสี่ยงสว่นบคุคลนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึง
ความเสี่ยงสว่นบคุคลนอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 3.2 การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล มีทัง้หมด 10 ขอ้ ลกัษณะของค าถาม 
คือ มีใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Checklist Questions) 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับอิสรภาพทางการเงนิของชาวมิลเลน-
เนียล มีค าถามทัง้หมด 3 ขอ้ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากทรพัยส์ินโดยเฉลี่ยต่อเดือน รายไดจ้ากการ
ท างานโดยเฉลี่ยต่อเดือน และค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการ
ค านวณอตัราสว่นความอยู่รอด และอตัราสว่นความมั่งคั่ง 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การจัดกระท าข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบ 400 ชุด ตาม

จ านวนขนาดกลุม่ตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
1. การตรวจสอบขอ้มลู ความสมบรูณข์องการตอบค าถามในแบบสอบถาม  
2. การค านวณอัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่งด้วยข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่สมบรูณแ์ลว้ 
3. การลงรหัส น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แลว้และผลของอัตราส่วนทางการเงินที่

ค  านวณไดม้าลงรหสั ส าหรบัประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์ 
4. ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูที่ลงรหัสแลว้ โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences)  
2. การวิเคราะหข์้อมูล 

2.1 การวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็นการอธิบาย
ใหท้ราบถึงลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อท าการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่  1 ถึงข้อที่  4 โดยใช้สถิ ติการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ -

มหานคร ผูว้ิจยัสรุปผลไดด้งันี ้
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 227 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 56.75 และเพศชายมีจ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.25 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 30.71 ปี ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 5.64 
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

สงูสดุคือ ระดบัปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.25 รองลงมาคือ ระดบัสงูกว่า
ปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 และต ่ากว่าปริญญาตรี 48 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 12.00 ตามล าดบั 

จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนผู้ที่อยู่ใน
อปุการะเฉลี่ย 2 คน (  = 1.84 ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.68 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านทักษะทางการเงนิ 
ทักษะทางการเงินโดยรวม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มี

ทักษะทางการเงินโดยรวมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า ผู้ตอบมีทักษะทางการเงินด้านพฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และความรู้
ทางการเงินในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.06, 3.98 และ 3.66 ตามล าดบั 

ทักษะทางการเงินด้านความรู้ทางการเงิน ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้าง
การเงินโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรูท้างการเงินดา้นค านิยามเงินเฟ้อมากที่สดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ
ความรูท้างการเงินดา้นความเสี่ยงและผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ มลูค่าของ
เงินตามกาลเวลา การค านวณดอกเบีย้เงินฝากทบตน้ การค านวณเงินตน้และดอกเบีย้เงินฝาก 
และการค านวณดอกเบี ้ยสินเชื่อ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.78, 3.70, 3.66, 3.59, 3.57 และ 3.50 
ตามล าดบั 

ทักษะทางการเงินด้านพฤติกรรมทางการเงิน  ทักษะทางการเงินด้าน
พฤติกรรมทางการเงินโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
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4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปฏิบติัของพฤติกรรมทางการเงิน
ดา้นช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา และใชเ้งินเท่าที่มีและไม่กูเ้งินเมื่อไม่พอใชม้ากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ 4.23 ตามล าดับ รองลงมาคือ พฤติกรรมทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การดแูลการเงินของตนเองอย่างใกลช้ิด ไตรต่รองก่อนซือ้ เปรียบเทียบขอ้มูลก่อน
การซือ้และศึกษาขอ้มลูจากแหลง่ที่เหมาะสมก่อนตดัสินใจซือ้ ตดัสินใจทางการเงินและจดัสรรเงิน
ก่อนใช ้เลือกวิธีการออมที่เหมาะสม และการตัง้เป้าหมายทางการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16, 4.00, 3.98, 3.97, 3.90 และ 3.89 ตามล าดบั  

ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติทางการเงิน ทักษะทางการเงินดา้นทัศนคติ
ทางการเงินโดยรวมโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทัศนคติทางการเงินดา้นการวางแผน
ทางการเงินเพื่ออนาคตและไม่ไดม้ีชีวิตอยู่แค่วันนีใ้นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
รองลงมาคือ ทศันคติทางการเงินดา้นเก็บออมเงินเพื่ออนาคตมากกว่าใชเ้งิน และมีเงินไม่ตอ้งรีบใช ้
ซึ่งอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และ 3.84 ตามล าดบั 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
ตอนที ่3.1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการตระหนักถึงความ
เสี่ยงส่วนบุคคลในระดับมากทัง้ 10 ดา้น โดยมีการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความ
ปลอดภัยมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ ด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอายุ ดา้นสขุภาพ ดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอนัควร ดา้นหนีส้ิน ดา้นความรบัผิดจากความ
ผิดพลาดจากผูอ่ื้น ดา้นทรพัยส์ิน ดา้นความรบัผิด ดา้นการลงทุน และดา้นอาชีพ  โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 3.93, 3.88, 3.83, 3.76, 3.73, 3.70, 3.67, 3.66 และ 3.64 ตามล าดบั  

ตอนที ่3.2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการจัดการความเส่ียงส่วนบุคคล 
การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้นสขุภาพโดยการปรบัพฤติกรรมเพื่อสรา้งสขุภาพที่
ดี จ านวน 289 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.30 รองลงมา คือ ออกก าลงักายเป็นประจ า จ านวน 194 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 48.50 ตรวจสุขภาพสม ่าเสมอ จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 ท าประกัน
สขุภาพ จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.30 ออมเงินใหเ้พียงพอต่อการรกัษาพยาบาลและการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั จ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.80 พึ่งพาสวสัดิการสงัคม จ านวน 56 คน คิด
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เป็นรอ้ยละ 14.00 พึ่งพาสวสัดิการนายจา้ง จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.50 ท าประกนัทุพพล-
ภาพ จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 คือ จดัการ
ความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นสขุภาพโดยการเลือกรบัประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตามล าดบั และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ มีจ านวน 6 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 1.50  

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นเสียการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร โดยการตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.20 รองลงมา คือ หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เสี่ยง 195 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.80 ออกก าลงักายเป็นประจ า จ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ท าประกันชีวิต จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ส ารอง
ทรพัยส์ินหรือเงินออมที่มีมลูค่ามากพอต่อความตอ้งการจ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.50 อ่ืน ๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 คือ การจัดการความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดย
การเลือกรบัประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตามล าดับ และผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการ
ความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร มีจ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นการมี
รายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ โดยการออมเงินและลงทุนอย่างสม ่าเสมอ จ านวน 305 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 76.30 รองลงมา คือ สรา้งอาชีพเสริมจากงานอดิเรกหรือทกัษะพิเศษ จ านวน 170 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 42.50 ส ารองทรพัยส์ินและเงินออมที่มีมูลค่ามากพอ จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 27.50 ลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.80 ขยายเวลาเกษียณอายุ จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.00 ท าประกันสะสมทรพัย ์
จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.80 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จ านวน 64 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 16.00 พึ่งพาสวสัดิการสงัคม จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.30 พึ่งพาสวสัดิการนายจา้ง 
จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.50 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความ
เสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอาย ุจ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.30 

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านหนี้สิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นหนีส้ิน โดยการหลีกเลี่ยงการก่อหนีส้ิน จ านวน 337 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.30 รองลงมาคือ ส ารองเงินออมใหม้ากพอส าหรบัใชจ้่ายล่วงหน้า 3 ถึง 6 
เดือน จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.30 ท าประกนัหนีส้ิน จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 
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ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นหนีส้ิน จ านวน 
16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านทรัพยส์ิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการจดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นทรพัยส์ิน โดยใชท้รพัยส์ินใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์
จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาคือ การมีระบบหรือมาตรการป้องกัน และดูแล
รกัษาทรพัยส์ินตามก าหนดระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีจ านวนเท่ากนั คือ 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.50 ส ารองเงินออมใหเ้พียงพอส าหรบัการซ่อมแซมหรือซือ้ใหม่  จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
25.30 พึ่งพาประกนัคณุภาพจากผูผ้ลิต จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.30 ท าประกนัทรพัยส์ิน 
จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความ
เสี่ยงสว่นบคุคลดา้นทรพัยส์ิน จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.80 

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความปลอดภัย  โดยการหลีกเลี่ยง
กิจกรรมเสี่ยง จ านวน 283 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.80 รองลงมา คือ การจดัหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 ท าประกันภัย จ านวน 144 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบที่ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลดา้น
ความปลอดภยั จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.30 

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านการลงทุน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มีการจดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นการลงทนุ โดยการก าหนดวตัถุประสงคก์ารลงทุน
อย่างชดัเจน จ านวน 260 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.00 รองลงมาคือ ศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท จ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.00 
กระจายการลงทุน จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.00 ใชเ้ครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
ความเสี่ยง จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการ
จดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการลงทนุ จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.30  

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นอาชีพ โดยการออมเงิน จ านวน 315 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
78.80 รองลงมา คือ สรา้งรายไดม้ากกว่า 1 แหล่ง จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.00 ส ารอง
เงินออมใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย 3 ถึง 6 เดือน จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.80 เลือกกิจการ
ที่ใหค้วามมั่นคง มีชื่อเสียง และมีผลการด าเนินงานที่ดี จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50 ท า
ประกันภัยว่างงาน จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 อ่ืน ๆ คือ หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจัดการความ
เสี่ยงดา้นอาชีพ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.80  

การจัดการความเ ส่ียง ส่วนบุคคลด้ านความรับผิด  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านความรบัผิด โดยการเพิ่มความ
ระมดัระวงั จ านวน 323 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.80 รองลงมาคือ ส ารองเงินออมเผื่อฉุกเฉิน จ านวน 
165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.30 ท าประกนัการรบัผิดต่อบุคคลภายนอก จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 25.50 ตามล าดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการจดัการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความ
รบัผิด จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.50  

การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคลด้านความผิดพลาดจากผู้อื่น พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น โดยการ
ส ารองเงินออมส าหรบัค่าใชจ้่ายฉกุเฉิน จ านวน 207 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 รองลงมา คือ เลือก
ท าสัญญากับผูม้ีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ จ านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.00 ท า
ประกัน จ านวน 151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.80 ตามล าดับ และมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีการ
จดัการความเสี่ยงสว่นบคุคดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลด้านอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นอิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วชาวมิลเลนเนียลมีอิสรภาพทางการเงิน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
อตัราส่วนความอยู่รอดและอตัราส่วนความมั่งคั่งมีค่ามากกว่า 1 ค่าจากอตัราส่วนความอยู่รอดที่
เท่ากับ 5.7114 หมายความว่า ชาวมิลเลนเนียลมีรายไดร้วม 5.7114 บาท ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 
บาท เพราะฉะนัน้ชาวมิลเลนเนียลมีเงินเหลือหลงัหักค่าใชจ้่ายทุก ๆ 1 บาทเท่ากับ 4.7114 บาท
และคะแนนเฉลี่ยอตัราส่วนความมั่งคั่งที่เท่ากับ 3.1895 หมายความว่า ชาวมิลเลนเนียลมีรายได้
จากทรพัยส์ิน 3.1895 บาท ส าหรบัค่าใชจ้่าย 1 บาท เพราะฉะนัน้ชาวมิลเลนเนียลมีรายไดจ้าก
ทรัพย์สินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทุก ๆ 1 บาทเท่ากับ 2.1895 บาท และพบว่าค่าต ่าสุดของ
อัตราส่วนความอยู่รอดเท่ากับ 0.0125 และค่าต ่าสุดของอัตราส่วนความมั่งคั่งเท่ากับ 0.0000 
ในขณะที่ค่าสูงสุดของอัตราส่วนความอยู่รอดเท่ากับ 68.2667 และค่าสูงสุดของอัตราส่วนความ
มั่งคั่งเท่ากบั 66.6667 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสงูสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน -
เนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

𝑌1= - 1.349 - 0.615x1 + 0.254x2
∗∗∗ -  0.216x3 + 0.054x4  

F-Statistic = 4.201 Adjusted R-square = 3.10 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ (x2) มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินด้านอัตราส่วนความอยู่รอด (Y1) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

สมมติฐานที่ 1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอุปการะ มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

𝑌2= - 3.822 - 0.405x1 + 0.261x2
∗∗∗ - 0.361x3 + 0.021x4  

F-Statistic = 5.035 Adjusted R-square = 3.90 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ (x2) มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่ง (Y2) ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สมมติฐานที่ 2 ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทศันคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพ-
มหานคร 

พบว่า ทักษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน (x5)  พฤติกรรมทาง

การเงิน (x6)  และทศันคติทางการเงิน (x7) ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลน-

เนียลในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในส่วนของอัตราส่วนความอยู่รอด (Y1) และอัตราส่วนความมั่งคั่ง 

(Y2) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 
สมมติฐานที่ 3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง

การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล (x8) ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ทัง้ในส่วนของอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) และ
อตัราสว่นความมั่งคั่ง (𝑌2)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10  

สมมติฐานที่ 4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสดุและจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอดของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหา-
นคร 

𝑌1= - 0.539 - 0.691x1 + 0.261x2
∗∗∗ - 0.277x3 - 0.005x4 + 0.492x5  

- 2.109x6
∗∗+1.05x7 + 0.48x8  

F-Statistic = 2.722 Adjusted R-square = 3.30 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ (x2) และทกัษะทางการเงินดา้น

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด (𝑌1) 
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั  

สมมติฐานที่ 4.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ ทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรูท้างการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน และการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่งของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

𝑌2= - 3.317- 0.447x1+ 0.268x2
∗∗∗ - 0.478x3 - 0.010x4 + 0.768x5  

- 1.70x6
∗ + 0.845x7 + 0.084x8 

F-Statistic = 3.147 Adjusted R-square = 4.10 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ (x2) และทกัษะทางการเงินดา้น

พฤติกรรมทางการเงิน (x6) มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราสว่นความมั่งคั่ง (𝑌2) ของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.10 ตามล าดบั  
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การอภปิรายผล 
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลใน  

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ 
1.1 เพศ จากการวิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเกิดจากการที่ปัจจุบนัเพศชายและเพศ
หญิงมีความเท่าเทียมกนัทางสงัคม เพศชายและเพศหญิงจึงไดร้บัการปฏิบติัที่เหมือนกนั ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการศึกษา การเลีย้งด ูหรือการท างาน ท าใหส้ภาพแวดลอ้มมีความใกลเ้คียงกนั ท าใหไ้ม่
ว่าชาวมิลเลนเนียลจะเป็นเพศใด ก็ไม่ไดส้่งผลต่ออิสรภาพทางการเงินที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่านกัลงทุนที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทนุไม่แตกต่างกนัในดา้น
จ านวนครัง้ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครัง้/ปี) ดา้นการลงุทนโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และดา้นระยะเวลาถือ
ครองหลักทรพัยเ์ฉลี่ย (อธิวัฒน ์โตสันกุล, 2556) ซึ่งการลงทุนสะท้อนต่ออิสรภาพทางการเงิน 
เพราะการลงทุนเป็นสิ่งที่ท าใหน้ักลงทุนมีรายไดจ้ากทรพัยส์ินที่เป็นองคป์ระกอบของการค านวณ
อิสรภาพทางการเงิน  

1.2 อายุ จากการวิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษะณะทางประชากรศาสตรด์้านอายุ มีอิทธิพลในทางบวกต่อ

อิสรภาพทางการเงิน และจากค่าสัมประสิทธิ์ของ (x2) ในสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 4 
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วน
ความมั่งคั่ง มากกว่าอิสรภาพทางการเงินดา้นอตัราส่วนความอยู่รอด เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แลว้
เมื่อชาวมิลเลนเนียลมีอายุเพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีรายไดจ้ากการท างานเพิ่มขึน้ไปด้วย ท าใหม้ีเงิน
ส าหรบัการลงทนุเพิ่มเติม ประกอบกบัประสบการณท์ี่ผ่านมา สง่ผลใหช้าวมิลเลนเนียลสามารถจดั
การเงินของตนเองไดดี้ยิ่งขึน้ เช่น ความสามารถในการจดัสรรเงินลงทุน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยที่
ศกึษาเรื่อง แนวโนม้และพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า
นกัลงทนุที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่างกนัในดา้นจ านวนครัง้ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย 
และดา้นการลงทุนโดยเฉลี่ย (อธิวัฒน ์โตสนักุล, 2556) และงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ลงทนุในกองทนุรวม ที่พบว่าชาวมิลเลนเนียลมีการเติบโตของจ านวนผูล้งทุนทุกปี จากสดัสว่นรอ้ย
ละ 9 ในพ.ศ. 2556 สู่รอ้ยละ 23 ในพ.ศ. 2562 นอกจากนีย้งัมีมลูค่าการลงทุนเพิ่มขึน้ทุกปีอีกดว้ย 
(อรณัย ์พริง้เพริศ, 2563) ซึ่งอายุที่แตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤติกรรมการลงทนุแตกต่างกนั การลงทนุ
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ที่เพิ่มขึน้ทกุปี สง่ผลใหอ้ายทุี่เพิ่มขึน้ บคุคลมีรายไดจ้ากทรพัยส์ินเพิ่มขึน้ และมีอิทธิพลต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด จากการวิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศึกษา
สงูสดุ ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร อาจมีสาเหตุ
มาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่ท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้สะดวกมากย่ิงขึน้ วฒุิการศกึษาอาจ
ไม่ใช่สิ่งที่การนัตีความรูข้องบุคคลนั้นไดเ้สมอไป ความขยันหมั่นเพียรในการหาความรูเ้ป็นสิ่งที่
ส  าคญัยิ่งกว่า เพราะฉะนัน้ผูท้ี่มีระดับการศึกษาสงูสดุต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสงูกว่า
ปริญญาตรี ไม่ไดส้่งผลใหบุ้คคลเหล่านั้น มีอิสรภาพทางการเงินแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ริโภคเพื่อใชจ้่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านระดับการศึกษา
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคตไม่แตกต่างกนั ซึ่งพฤติกรรมการออม ไดแ้ก่ 
วัตถุประสงค์ของการออม รูปแบบการออม จ านวนเงินที่ออมต่อครั้ง ความถ่ีในการออมต่อปี 
ปรมิาณการออมเฉลี่ยต่อปี และสถาบนัการเงินที่ออม (ไกรวิชญ ์ประชมุพนัธ ์และคนอ่ืน ๆ, 2561) 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการบริหารจัดการเงินที่ดี เช่น การมีมูลค่าการออม (ผลคูณของจ านวนเงินออม
และความถ่ีในการออมเงิน) มาก จะสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบุคคลสามารถจดัการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายได้
ดี ท าใหส้ง่ผลต่ออิสรภาพทางการเงิน เพราะรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นองคป์ระกอบของการค านวณ
อิสรภาพทางการเงิน 

1.4 จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นจ านวนผู้
ที่อยู่ในอุปการะ ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไม่ว่าจะบุคคลจะมีจ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะแตกต่างกนัหรือไม่ บคุคลลว้นมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งมีการบริหารจดัการเงินที่ดี เพื่อใหร้ายไดจ้ากการท างานและรายไดจ้ากทรพัยส์ินเพียงพอ
ต่อค่าใชจ้่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นจ านวนบุตร และจ านวน
บุคคลที่อยู่ในความรบัผิดชอบที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารการเงินไม่แตกต่างกัน (อนงนาฎ 
ศภุกิจวณิชกลุ และ ประสพชยั พสนุนท,์ 2559)  
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2. ทักษะทางการเงนิ 
2.1 ความรู้ทางการเงิน จากการวิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของ

ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทกัษะทางการเงินดา้นความรูท้างการเงิน ไม่มีอิทธิพล
ต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากถึงแมว้่าบุคคลจะมี
ความรูท้างการเงินมากนอ้ยเพียงใด แต่รายไดจ้ากการท างาน รายไดจ้ากสินทรพัย ์และค่าใชจ้่าย 
ที่เป็นองคป์ระกอบของการค านวณอิสรภาพทางการเงิน เป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถควบคุมได้
ทัง้หมด เช่น ค่าใชจ้่ายในการด ารงชีวิตประจ าวนั อาทิ ค่าอาหารที่ผูต้อบไม่สามารถก าหนดราคา
วตัถุดิบหรือราคาอาหารไดเ้อง หรือ อตัราดอกเบีย้ซึ่งเป็นรายไดจ้ากทรพัยส์ินที่ผูต้อบก็ไม่สามารถ
ก าหนดไดเ้องเช่นกนั เพราะฉะนัน้ความรูท้างการเงินที่ชาวมิลเลนเนียลมี ไดแ้ก่ มลูค่าของเงินตาม
กาลเวลา ค านวณดอกเบีย้สินเชื่อ ค านวณเงินตน้และดอกเบีย้เงินฝาก ค านวณดอกเบีย้เงินฝาก
ทบตน้ ความเขา้ใจเงินเฟ้อ ความเขา้ใจความเสี่ยงและผลตอบแทน และความเขา้ใจการกระจาย
ความเสี่ยง ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร  

2.2 พฤติกรรมทางการเงิน จากการวิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทักษะทางการเงินดา้นพฤติกรรมทางการเงิน มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินในทิศทางตรงกนัขา้ม และพบว่าทกัษะทางการเงินดา้นพฤติกรรม
ทางการเงินมีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินดา้นอัตราส่วนความอยู่รอด มากกว่าอิสรภาพทาง

การเงินอตัราส่วนความมั่งคั่ง โดยดจูากค่าสมัประสิทธิ์ (x6) ที่เท่ากบั -2.109 ในสมมติฐานที่ 4.1 
และ -1.70 ในสมมติฐานที่ 4.2 ซึ่งความแตกต่างของการค านวณอัตราส่วนความอยู่รอดและ
อัตราส่วนความมั่งคั่ง คือ รายได้จากการท างาน แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง 
โดยเฉพาะรายไดจ้ากการท างาน จะมีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อเดือนเป็นสดัสว่นที่สงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูท้ี่มีรายไดต้ ่ากว่า เนื่องจากผูท้ี่มีรายไดจ้ากการท างานสูงอาจมีค่าใช่จ่ายทางสงัคมที่สงูกว่า 
เช่น การซือ้เสือ้ผา้หรูหรา การรบัประทานอาหารระดบัภตัตาคารเป็นประจ า เพื่อความตอ้งการใน
การถกูเป็นที่ยอมรบัของสงัคม รวมถึงเพื่อสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง ดงันัน้รายไดส้งูขึน้สง่ผลใหม้ี
ค่าใชจ้่ายสงูขึน้ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่ายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และพบว่ารายไดม้ีอิทธิพลต่อค่าใชจ้่าย (ภทัรพร กิจชยันุกูล, 2556) 
และผลจากการประเมินพฤติกรรมทางการเงินของตนเองของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
ท าให้สังเกตได้ว่า ผู้ตอบอาจประเมินจากระดับความเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบไหนดี ถู กต้อง 
เหมาะสม แต่ไม่ไดป้ระเมินจากการปฏิบติัจริง เช่น ชาวมิลเลนเนียลประเมินว่าตนมีระดับปฏิบติั
ของช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา และใชเ้งินเท่าที่มีและไม่กูเ้งินเมื่อไม่พอใช ้ในระดับมากที่สุด แต่ผล
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ส ารวจพบว่าประมาณรอ้ยละ 50 ของชาวมิลเลนเนียลไทยทัง้หมดมีภาระหนีส้ินต่อคน 432,000 
บาท รอ้ยละ 20 ของชาวมิลเลนเนียลที่กู้หนีผ้ิดนัดช าระหนี ้โดยคิดเป็นรอ้ยละ 7.1 ของสินเชื่อ
ทัง้หมดที่มีการผิดนดัช าระ (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559, อา้งถึงใน ลาวณัย ์วาริชนนัท์, 2563) 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่พบว่า ชาวมิลเลนเนียลส่วนใหญ่มั่นใจในการตดัสินใจทางการเงินของ
ตนเองและเชื่ อว่าสามารถจัดการเงินของตนเองได้ แต่พฤติกรรมทางการเงินของชาว 
มิลเลนเนียลนั้นไม่สอดคล้องกับผลการประเมินทักษะทางการเงินของตนเอง  (Scheresberg, 
2015) จึงสามารถอนุมานไดว้่า ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานครมีความเขา้ใจว่าพฤติกรรม
ทางการเงินแบบไหนถกูตอ้งเหมาะสม แต่ไม่สามารถปฏิบติัได ้

2.3 ทัศนคติทางการเงิน จากการวิเคราะหปั์จจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทักษะทางการเงินดา้นทัศนคติทางการเงิน ไม่มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ถึงแมว้่าทศันคติทางการ
เงินของชาวมิลเลนเนียลจะอยู่ในระดับที่ดี แต่บางส่วนอาจไม่สามารถปฏิบติัได ้เนื่องจากสภาพ
สงัคมในปัจจุบนัของชาวมิลเลนเนียลที่โอบลอ้มไปดว้ยทัศนคติที่ว่าของมันตอ้งมี (ศนูยว์ิเคราะห์
ธนาคารทหารไทย, 2562) ท าใหถ้ึงแมว้่าชาวมิลเลนเนียลจะมีทัศนคติทางการเงินดา้นการเก็บ
ออมเงินเพื่ออนาคต และมีเงินไม่ตอ้งรีบใช้ ในระดับมาก และทัศนคติทางการเงินดา้นวางแผน
ทางการเงินเพื่ออนาคตในระดบัมากที่สดุ แต่ก็เกิดช่องว่างของความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมตาม
สภาพสังคมในปัจจุบัน เพราะการซือ้ขายสินค้าออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
กระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคเพิ่มขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัอารมณม์ากกว่าเหตผุลในการซือ้ ท าใหผู้ท้ี่
มีทศันคติทางการเงินที่ดีมีพฤติกรรมทางการเงินในทิศทางตรงกนัขา้ม อธิบายไดต้ามทฤษฎี KAP 
gap หรือ สาเหตุของความไม่สอดคล้องกันระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมว่า บางครัง้แม้จะมี
ทศันคติที่ถูกตอ้งแต่ไม่สามารถน ามาปฏิบติัได้ (Rogers, 1971, อา้งถึงใน ปัทมา ศิริวรรณ, 2559) 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการจดัการทางการเงินส่วนบุคคล
ของนกัศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ที่พบว่าทศันคติและพฤติกรรม
ในการจดัการทางการเงินสว่นบุคคลมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความว่า แมจ้ะ
มีทศันคติที่ดีต่อการจดัการทางการเงิน แต่ไม่สามารถน าแนวทางมาปฏิบติัได ้(ศิรวิรรณ ว่องวีรวฒุิ 
และ บุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553) เพราะฉะนัน้ทกัษะทางการเงินดา้นทศันคติทางการเงินจึงไม่มี
อิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
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3. การตระหนักถึงความเส่ียงส่วนบุคคล 
จากการวิเคราะหปั์จจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง -

เทพมหานคร พบว่า การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล ไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแมว้่าการตระหนกัถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลโดยรวมของ
ชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานครจะอยู่ในระดบัมาก (ตาราง 19) แต่การตระหนกัถึงความเสี่ยง
ส่วนบุคคลก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากการจดัการความเสี่ยงในแต่ละดา้น มีค่าใชจ้่ายที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัความแตกต่างของ
วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เช่น ชาวมิลเลนเนียลรอ้ยละ 50.20 จัดการความเสี่ยง
ดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยการตรวจสุขภาพสม ่าเสมอ ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายสูง หรือชาว  
มิลเลนเนียลรอ้ยละ 48.80 ที่มีจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดย
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เสี่ยงแทน ซึ่งไม่มีค่าใชจ้่ายหรือมค่ีาใชจ้่ายต ่ากว่า จะเห็น
ไดว้่าทัง้สองวิธีมีค่าใชจ้่ายที่แตกต่างกนั แต่เป็นการจดัการความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรเหมือนกัน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เป็นการแสดงถึงระดับการตระหนักความเสี่ยง 
เนื่องจากพฤติกรรมเป็นผลมาจากความตระหนกั (วาสนา อทุยัแสง, 2559) เพราะฉะนัน้บุคคลที่มี
การตระหนกัความเสี่ยงเท่ากนั อาจมีค่าใชจ้่ายในการจดัการความเสี่ยงแตกต่างกนั ท าใหอิ้สรภาพ
ทางการเงินไม่เท่ากนั การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบุคคลจึงไม่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงิน
ของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลใน 

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า อายุ มีอิทธิพลในทางบวกต่ออิสรภาพทางการเงินของชาว  

มิลเลนเนียล และพฤติกรรมทางการเงินมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอิสรภาพทางการเงินของ
ชาวมิลเลนเนียล เนื่องจากเมื่อชาวมิลเลนเนียลมีรายไดเ้พิ่มขึน้ก็มีพฤติกรรมการใชจ้่ายสงูขึน้ตาม
ไปดว้ย ผูว้ิจัยจึงเสนอแนะว่าควรวางแผนเสริมสรา้งพฤติกรรมทางการเงินหรือวินัยทางการเงิน
ใหก้บัชาวมิลเลนเนียลใหเ้รว็ ตัง้แต่อายยุงันอ้ย เนื่องจากอายมุีอิทธิพลในทางบวกต่ออิสรภาพทาง
การเงิน ดังนั้น การวางแผนเสริมสรา้งพฤติกรรมทางการเงินหรือวินัยทางการเงินให้กับชาว  
มิลเลนเนียลตัง้แต่อายยุงันอ้ยจะช่วยใหช้าวมิลเลนเนียลมีอิสรภาพทางการเงินไดเ้ร็วขึน้ 

2. เนื่องจากชาวมิลเลนเนียลมีความเขา้ใจว่าพฤติกรรมทางการเงินแบบไหนเป็นทิศทาง
ที่ถกูตอ้ง แสดงใหเ้ห็นว่าชาวมิลเลนเนียลเขา้ใจในสิ่งที่หน่วยงานของภาครฐัหรือเอกชนสื่อสารเป็น
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อย่างดี แต่ชาวมิลเลนเนียลบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติไดจ้ริง เพราะฉะนั้นเพื่อปลูกฝังวินัยทาง
การเงินที่ดี ควรเริ่มจากสถาบนัการศึกษา ควรปลูกฝังความมีวินัยทางการเงินตัง้แต่อายุยังน้อย 
เพื่อใหน้ักเรียนสามารถซึมซบั และสามารถน ามาปรบัใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวันได ้โดยการ
น ามาปรบัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรการศึกษา เช่น การวางแผนทางการเงิน โดยใหน้ักเรียน
ก าหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีการติดตามพฤติกรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด เช่น การบนัทึกรายรบัรายจ่ายเป็นประจ าทุกวนั รวมถึงสอนใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของตนเองได ้และแนะน าแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบรรลุ
เปา้หมายที่ก าหนด โดยหลกัสตูรดงักลา่วควรเป็นหลกัสตูรระยะยาว หรือมีการแต่งตัง้ธนาคารของ
โรงเรียน โดยใหน้ักเรียนสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเต็มที่ เพื่อใหน้ักเรียนเขา้ใจการฝากเงินและ
ผลตอบแทนที่จะไดร้บั หรือมีการน าโปรแกรมจ าลองการลงทุนใหน้ักเรียนไดท้ดลองลงทุน และ
ปลกูฝังจนเป็นวินยัในที่สดุ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. หากใชท้กัษะทางการเงินเป็นตวัแปรอิสระ ควรวดัระดบัทกัษะทางการเงินดว้ยค าถาม

เชิงทฤษฎี และใหค้ะแนนหากผู้ตอบตอบถูกหรือไม่ให้คะแนนเมื่อผูต้อบตอบผิด มากกว่าการ
ประเมินตนเอง เพื่อใหไ้ดร้ะดบัทกัษะทางการเงินตามความจรงิ 

2. ตัวแปรตาม ควรใชเ้กณฑอ่ื์นเป็นสิ่งค านวณอิสรภาพทางการเงิน หรือมีตัวแปรอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม เพราะอัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่ งคั่ง ใชเ้พียง รายไดจ้ากทรพัย์สิน 
รายไดจ้ากการท างาน และค่าใชจ้่ายมาค านวณเท่านัน้ ซึ่งองคป์ระกอบเหล่านีเ้ป็นปัจจยัภายนอก
ที่ผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถควบคมุไดท้ัง้หมด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงนิของชาวมิลเลนเนียล 
ในกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา คน้ควา้ รวบรวมค าตอบ และวิเคราะหผ์ลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทาง
การเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหานคร 
 แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 
 สว่นที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 ทกัษะทางการเงิน 
 สว่นที่ 3 การตระหนกัถึงความเสี่ยงสว่นบคุคล 
 สว่นที่ 4 อิสรภาพทางการเงิน 
 การตอบแบบสอบถามของท่านในครัง้นีจ้ะเป็นผลประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานวิจยัในครัง้นี ้
ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากที่สุด โดยขอ้มูลทัง้หมดของท่านจะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชนด์า้นการศึกษาเท่านัน้ และ
ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนใหก้ารสนับสนุนงานวิจัย และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้ 

นางสาวพิมพน์ารา ทรพัยเ์รืองรนิ 
นิสิตปรญิญาโท สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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การสอบถามเบือ้งต้น (Pre-screening Questions) 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง [     ] ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน และตอบค าถามลงใน
ช่องว่าง 

1. อายขุองท่านอยู่ในช่วงใด 

[ ]     มากกว่าหรือเท่ากบั 41 ปี 

[ ]     ระหว่าง 21 ถึง 40 ปี 

[ ]      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 
 
2. ท่านมีภมูิล  าเนาหรืออาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

[ ]     มีภมูิล  าเนาหรืออาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

[ ]     ไม่มีภมูิล  าเนาหรือไม่ไดอ้าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ หากท่านมีอายุระหว่าง 21 ถึง 40 ปี และ มีภมูิล  าเนาหรืออาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
กรุณาท าแบบสอบถามสว่นที่ 1 ถึงสว่นที่ 4 
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ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง [     ] ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน และตอบค าถามลงใน
ช่องว่าง 

1. เพศ 

[ ]     เพศชาย 

[ ]     เพศหญิง 
 
2. อาย ุ_______ ปี (กรุณาระบเุป็นตวัเลข) 

 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ (ที่ส  าเรจ็ตามหลกัสตูรแลว้) 

[ ]     ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

[ ]     ปรญิญาตร ี

[ ]     สงูกว่าปรญิญาตร ี
 

4. จ านวนผูท้ี่อยู่ในอปุการะ _______ คน (กรุณาระบเุป็นตวัเลข หากไม่มีใหใ้ส ่0) 
หมายเหตุ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ หมายถึง ผู้ที่ท่านต้องดูแลภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลนั้น

ทัง้หมด เช่น พ่อ แม่ ลกู หลาน เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2 ทักษะทางการเงนิ 

ส่วนที ่2.1 ทักษะทางการเงนิด้านความรู้ทางการเงนิ 

ค าชี้แจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนี ้และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความรู้
ของท่านมากที่สดุ  

ทักษะทางการเงนิ 

ระดับความรู้ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ความรู้ทางการเงนิ 
1. มลูค่าของเงินตามกาล-
เวลา 

     

2. การค านวณดอกเบีย้
สินเชื่อ 

     

3. การค านวณเงินตน้และ
ดอกเบีย้เงินฝาก 

     

4. การค านวณดอกเบีย้เงิน
ฝากทบตน้ 

     

5. ความหมายของเงินเฟ้อ      
6. ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน 

     

7. การกระจายความเสี่ยง
ในการลงทนุ 
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ส่วนที ่2.2 ทักษะทางการเงนิด้านพฤติกรรมทางการเงนิ 

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี ้และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการ
ปฏิบติัของท่านมากที่สดุ  

ทักษะทางการเงนิ 

ระดับการปฏิบัติ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

พฤติกรรมทางการเงนิ 
1. ตดัสินใจทางการเงิน
และจดัสรรเงินก่อนใช ้

     

2. เลือกวิธีการออมที่
เหมาะสม 

     

3. ไตรต่รองก่อนซือ้      
4. ช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา      
5. ดแูลการเงินของตนเอง
อย่างใกลช้ิด 

     

6. ตัง้เปา้หมายทางการเงิน
ระยะยาว 

     

7. เปรียบเทียบขอ้มลูก่อน
การซือ้และศกึษาขอ้มลู
จากแหลง่ที่เหมาะสมก่อน
ตดัสินใจซือ้ 

     

8. ใชเ้งินเท่าที่มี และไม่กู้
เงินเมื่อไม่พอใช ้
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ส่วนที ่2.3 ทักษะทางการเงนิด้านทัศนคติทางการเงนิ 

ค าชี้แจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนี ้และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีส ุ

ทักษะทางการเงนิ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

(5) 

เหน็ด้วย
มาก 
(4) 

เหน็ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
(1) 

ทัศนคติทางการเงนิ 
1. ท่านชอบเก็บออมเงิน
เพื่ออนาคตมากกว่าใชเ้งิน 

     

2. ท่านวางแผนทางการ
เงินเพื่ออนาคตและไม่ไดม้ี
ชีวิตอยู่แค่วนันี ้

     

3. มีเงินไม่ตอ้งรีบใช ้      
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ส่วนที ่3 การตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล 

ส่วนที ่3.1 การประเมินระดับการตระหนึกถึงความเส่ียงส่วนบุคคลของตนเอง 

ค าชี้แจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนี ้และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความ
ตระหนกัของท่านมากที่สดุ  

การตระหนักถึงความ
เส่ียงส่วนบุคคล 

ระดับความตระหนัก 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ความเสี่ยงดา้นสขุภาพ
เช่น การมีโรคภยัไขเ้จ็บ  

     

2. ความเสี่ยงดา้นการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร  

     

3. ความเสี่ยงภยัจากการมี
รายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอาย ุ 

     

4. ความเสี่ยงดา้นหนีส้ิน 
เช่น ไม่สามารถช าระหนี ้
คืนไดภ้ายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

     

5. ความเสี่ยงดา้น
ทรพัยส์ิน เช่น ทรพัยส์ิน
สญูหาย 

     

6. ความเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภยัในการด ารงชีวิต 
เช่น การประสบอบุติัเหต ุ
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การตระหนักถึงความ
เส่ียงส่วนบุคคล (ต่อ) 

ระดับความตระหนัก 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

7. ความเสี่ยงดา้นการ
ลงทนุที่จะไม่ไดร้บั 
ผลตอบแทนตามที่
คาดหวงั 

     

8. ความเสี่ยงดา้นอาชีพ 
เช่น การถูกเลิกจา้ง หรือ
ถกูพกังาน 

     

9. ความเสี่ยงภยัตามความ
รบัผิดของตนเองที่กระทบ
ต่อผูอ่ื้น เช่น เราขบัรถชน
ผูอ่ื้น ท าใหผู้อ่ื้นตอ้ง
เสียหาย 

     

10. ความเสี่ยงภยัจาก
ความผิดพลาดจากผูอ่ื้น 
เช่น ผูอ่ื้นขบัรถชนเรา ท า
ใหเ้กิดความเสียหายและ
ค่าใชจ้่าย  
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ส่วนที ่3.2 การจัดการความเส่ียงส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัวิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบุคคลของท่านใน
แต่ละดา้น โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก 

1. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นสขุภาพ 
[ ]     ออกก าลงักายเป็นประจ า 
[ ]     ปรบัพฤติกรรมเพื่อสรา้งสขุภาพที่ดี เช่น พกัผ่อนใหเ้พียงพอ 
[ ]     ตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ 
[ ]     ออมเงินใหเ้พียงพอต่อการรกัษาพยาบาลและการด ารงชีพประจ าวนั 
[ ]     ท าประกนัสขุภาพ 
[ ]     ท าประกนัทพุพลภาพ 
[ ]     พึ่งพาสวสัดิการจากนายจา้ง 
[ ]     พึ่งพาสวสัดิการสงัคม 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นสขุภาพ 
 

2. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 
[ ]     ออกก าลงักายเป็นประจ า 
[ ]     ตรวจสขุภาพสม ่าเสมอ 
[ ]     หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เสี่ยง 
[ ]     ส ารองทรพัยส์ินหรือเงินออมที่มีมลูค่ามากพอต่อความตอ้งการของครอบครวั 
[ ]     ท าประกนัชีวิต 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 
 
 
 
 
 



  153 

3. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการมีรายไดไ้ม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ 
[ ]     ออมเงินและลงทนุสม ่าเสมอ 
[ ]     สรา้งอาชีพเสรมิจากงานอดิเรกหรือทกัษะพิเศษ 
[ ]     ขยายเวลาเกษียณอาย ุ
[ ]     ส ารองทรพัยส์ินและเงินออมที่มลูค่ามากพอ 
[ ]     ลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือ กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 
[ ]     ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
[ ]     ท าประกนัสะสมทรพัย ์
[ ]     พึ่งพาสวสัดิการจากนายจา้ง 
[ ]     พึ่งพาสวสัดิการสงัคม เช่น ประกนัสงัคม สิทธิประโยชนช์ราภาพ เป็นตน้  
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อ
เกษียณอาย ุ

4. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นหนีส้ิน  
[ ]     หลีกเลี่ยงการก่อหนีส้ิน 
[ ]     ส ารองเงินออมใหม้ากพอ ส าหรบัจ่ายหนีล้ว่งหนา้ 3-6 เดือน 
[ ]     ท าประกนัหนีส้ิน เช่น ประกนัชีวิตผูกู้ย้ืม ประกนัสินเชื่อบตัรเครดิต 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการการก่อหนีส้ิน  
 

5. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นทรพัยส์ิน 
[ ]     มีระบบหรือมาตรการปอ้งกนั 
[ ]     ดแูลรกัษาตามก าหนดระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ 
[ ]     ใชท้รพัยส์ินใหต้รงวตัถปุระสงค ์
[ ]     ส ารองเงินออมใหเ้พียงพอส าหรบัการซ่อมแซมหรือซือ้ใหม่ 
[ ]     พึ่งพาประกนัคณุภาพจากผูผ้ลิต 
[ ]     ท าประกนัทรพัยส์ิน 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นทรพัยส์ิน 
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6. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความปลอดภยั 
[ ]     หาเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ช่วยเพิ่มความปลอดภยั 
[ ]     หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง 
[ ]     ท าประกนัภยั เช่น ประกนัอบุติัเหตสุว่นบคุคล ประกนัอบุติัเหตเุดินทาง 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความปลอดภยั 
 

7. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการลงทนุ 
[ ]     ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการลงทนุอย่างชดัเจน 
[ ]     ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรพัย์ 
แต่ละประเภท 
[ ]     กระจายการลงทนุ 
[ ]     ใชเ้ครื่องมือทางการเงินในการบรหิารความเสี่ยง เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นการลงทนุ 
 

8. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นอาชีพ (ความเสี่ยงจากการว่างงาน) 
[ ]     ออมเงิน 
[ ]     สรา้งรายไดม้ากกว่า 1 แหลง่ 
[ ]     ส ารองเงินออมใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย 3-6 เดือน 
[ ]     พึ่งพาประกนัสงัคม 
[ ]     เลือกกิจการที่ใหค้วามมั่นคง มีชื่อเสียงและผลการด าเนินงานที่ดี 
[ ]     ท าประกนัภยัว่างงาน 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นอาชีพ 
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9. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความรบัผิดต่อผูอ่ื้น 
[ ]     เพิ่มความระมดัระวงั 
[ ]     ส ารองเงินออมเผื่อฉกุเฉิน 
[ ]     ท าประกนัการรบัผิดต่อบคุคลภายนอก เช่น ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความรบัผิด 
 

10. วิธีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น 
[ ]     เลือกท าสญัญากบัผูม้ีความน่าเชื่อถือและประสบการณ ์
[ ]     ส ารองเงินส าหรบัค่าใชจ้่ายฉกุเฉิน 
[ ]     ท าประกนั 
[ ]     อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………….. 
[ ]     ไม่มีการจดัการความเสี่ยงสว่นบคุคลดา้นความผิดพลาดจากผูอ่ื้น 
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ส่วนที ่4 อิสรภาพทางการเงนิ 

ค าชีแ้จง ระบตุวัเลขที่ตรงกบัรายไดห้รือค่าใชจ้่ายของท่านที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

1. รายไดจ้ากทรพัยส์ินโดยเฉลี่ยต่อเดือน (ใส ่0 หากไม่มีรายไดจ้ากทรพัยส์ิน) 
__________________ บาท/เดือน 

หมายเหต ุรายไดจ้ากทรพัยส์ิน เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล ก าไรจากการลงทุน ค่าเช่า ก าไร
จากทรพัยส์ินที่เพิ่มค่า ค่าลิขสิทธิ์ รายไดจ้ากการลงทุนในกิจการของตนเอง/ กิจการในครอบครวั 
รายไดจ้ากการลงทนุรว่มกบับคุคลอ่ืน รายไดจ้ากทรพัยส์ินอื่น ๆ เป็นตน้ 

2. รายไดจ้ากการท างานโดยเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน  
__________________ บาท/เดือน 

3. ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนของท่านและผูท้ี่อยู่ในอปุการะ  
__________________ บาท/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 

รายชื่อ ต าแหน่งสังกัด 

1. รองศาสตราจารยส์พุาดา สิรกิตุตา อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาธุรกิจเพื่อสงัคม 
 คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.จรนิทร ์จารุเสน รกัษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

พฒันาคณุภาพ คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิมพน์ารา ทรพัยเ์รืองริน 
วัน เดือน ปี เกิด 24 มีนาคม 2541 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2562 บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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