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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ก่อหนี้ในวัยเริ่มท างานประกอบ
กับความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือวัยท างานที่
มีช่วงอายุไม่เกิน 36 ปี ในจังหวัดชัยภูมิ เข้าถึงด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) วิเคราะห์ถึงลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการเป็นหนี้ และ
อิทธิพลของความรู้และทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา 2) การวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจจัยทางด้านความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ด้วยแบบจ าลองถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 31 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 32 ,218 บาทต่อเดือน ส่วน
พฤติกรรมการเป็นหนี้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีหนี้สินส่วนใหญ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
รองลงมาคือ หนี้สินเกี่ยวกับยานพาหนะและหนี้สินส่วนบุคคล มีความรู้และทัศนคติทางการเงินใน
ระดับมาก โดยแบบจ าลองวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านอายุ การสมรส 
ความรู้ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อหนี้คือ ความรู้ทางด้านการเงิน มีอิทธิพลสูงถึงร้อยละ 25.20 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติทางการเงิน, ความรู้ทางการเงิน, หนี้สินส่วนบุคคล, วัยเริ่มท างาน 
 

ABSTRACT 
 This study aims to find the characteristic of first jobber, the impact of money 
attitude and financial literacy on personal debt. The samples of 110 participants 
were collected in Chaiyapoom Province among office workers with no more than 36 
years old by purposive sampling. To analyze data the researchers divided into two 
groups as follows: 1) to summarize overall characteristics by descriptive statistics 2) 
to test the impact of money attitude and financial literacy on personal debt by 
multiple regression analysis. The result found that the samples were mostly female 
with the age of 31 years old, bachelor’s degree in education, state enterprise 
employees with average income;  32,218 per month. Besides on debt behavior found 
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หนี้เพ่ิมขึ้น จากผลส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า หนี้ภาคครัวเรือนมีการขยับตัวเพ่ิมขึ้น
กว่าร้อยละ 25 ต่อปี (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2560) โดยหลักฐานทางสถิติของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด ยังยืนยันข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่าผู้ก่อหนี้รายใหม่มีภาระสินเชื่อมากกว่าหนึ่งแห่งโดยมีช่วงสูงสุดใน
กลุ่มช่วงวัยเริ่มท างานระหว่าง 21 ถึง 30 ปี (ภาพที่ 2) 
 
      หน่วย: ร้อยละ 

 
   

ภาพที่ 2 แสดงอัตราการเติบโตของผู้ก่อหนี้รายใหม่ 
ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (2561) 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มวัยเริ่มท างาน พบว่า เป็นผู้มีอายุระหว่าง 
21 ถึง 30 ปี ที่มีความต้องการในการเข้าถึงแวดวงสังคม ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ท าให้เกิดเป็นค่านิยมทางด้านวัตถุ (Materialist) ส่งผลให้ประชาชนมีการบริโภคที่เกินความจ าเป็น
และเกิดปัญหาหนี้สินตามมา ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฏีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-cycle Theory 
of Consumption) (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2560) ทว่าการก่อหนี้ภาคครัวเรือนในปัจจุบันเป็นหนี้ที่ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้เม็ดเงินไม่หมุนกลับเข้าสู่ภาคครัวเรือน เกิดปัญหาหนี้ซ้ าซ้อน จนเข้าสู่ภาวะ
กับดักการเป็นหนี้โดยสมบูรณ์ (นริศ สภาผลเดชา และ นันทพร ตั้งเจริญศิริ, 2561) อนึ่งหากพิจารณา
ถึงพฤติกรรมของประชาชนไทยในช่วงอายุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนในช่วงวัยเริ่มท างานนั้ นมี
ความรู้และการจัดการการเงินในระดับที่น้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) ตลอดจนการละเลยการให้ความส าคัญในการใช้จ่าย อันเป็นสาเหตุ
ของการเป็นหนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีความต้องการในการศึกษาถึงองค์
ความรู้และทัศนคติทางการเงินว่ามีบทบาทต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างานหรือไม่อย่างไร เพ่ือช่วยลด
ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางน าพาให้ประชาชนหลุดพ้นจากกับดักหน้ีสิน  
สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ดีข้ึนในอนาคต 
 ส าหรับบริบทการศึกษานี้ ได้เลือกจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่การศึกษา เนื่องด้วยจังหวัดชัยภูมิ
มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นฐานเศรษฐกิจขนาดย่อมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงงาน มีส านักงานราชการและเอกชนหลายแห่ง และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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that the most debt paid for assets, vehicle, and personal consumption respectively. 
The samples had a high level of money attitude and financial literacy of their own.  
Moreover, the multiple regression outcomes illustrated that age, marriage, money 
attitude, and financial literacy had impact on personal debt in first jobber 
significantly; the outstanding effect on personal debt was that financial literacy 
change in 25.20 percent. 
 
Keywords: Money Attitude, Financial Literacy, Personal Debt, First Jobbers 
 
บทน า   
 ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกให้ความส าคัญในแวดวงธนาคารและ 
ผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Household Debt to GDP) มีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 77.8 ทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในสามประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหนี้สินต่อบุคคลสูงที่สุด ข้อสังเกตเกี่ยวกับหนี้สินภาคครัวเรือนของไทย 
คือคนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และมีมูลค่าหนี้มากข้ึน ในกลุ่มหนี้บัตรเครดิต หนี้สินส่วน
บุคคล และหนี้สินรถยนต์ (ภาพท่ี 1) โดยในกลุ่มดังกล่าว ยังคงสถานะเป็นลูกหนี้ที่ต้องท าการติดตาม
ทวงถาม (NPL) ถึงร้อยละ 16 ชี้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่น าไปสู่การ
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีระดับใหญ่ขึ้น การที่ภาคครัวเรือนก่อหนี้มากเกินไปยังส่งผลให้
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการก่อหนี้จ าแนกประเภทในแต่ละช่วงอายุ 
ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (2561) 

 
 สาเหตุของการเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันของสถาบันทางการเงินที่ขยายโอกาส
ในการเข้าถึงสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน ผนวกกับแรงจูงใจทางอัตราดอกเบี้ยที่ชักจูงให้ภาคครัวเรือนก่อ
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สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ดีข้ึนในอนาคต 
 ส าหรับบริบทการศึกษานี้ ได้เลือกจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่การศึกษา เนื่องด้วยจังหวัดชัยภูมิ
มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นฐานเศรษฐกิจขนาดย่อมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงงาน มีส านักงานราชการและเอกชนหลายแห่ง และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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that the most debt paid for assets, vehicle, and personal consumption respectively. 
The samples had a high level of money attitude and financial literacy of their own.  
Moreover, the multiple regression outcomes illustrated that age, marriage, money 
attitude, and financial literacy had impact on personal debt in first jobber 
significantly; the outstanding effect on personal debt was that financial literacy 
change in 25.20 percent. 
 
Keywords: Money Attitude, Financial Literacy, Personal Debt, First Jobbers 
 
บทน า   
 ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกให้ความส าคัญในแวดวงธนาคารและ 
ผู้ก าหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Household Debt to GDP) มีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 77.8 ทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในสามประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหนี้สินต่อบุคคลสูงที่สุด ข้อสังเกตเกี่ยวกับหนี้สินภาคครัวเรือนของไทย 
คือคนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และมีมูลค่าหนี้มากข้ึน ในกลุ่มหนี้บัตรเครดิต หนี้สินส่วน
บุคคล และหนี้สินรถยนต์ (ภาพท่ี 1) โดยในกลุ่มดังกล่าว ยังคงสถานะเป็นลูกหนี้ที่ต้องท าการติดตาม
ทวงถาม (NPL) ถึงร้อยละ 16 ชี้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่น าไปสู่การ
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีระดับใหญ่ขึ้น การที่ภาคครัวเรือนก่อหนี้มากเกินไปยังส่งผลให้
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการก่อหนี้จ าแนกประเภทในแต่ละช่วงอายุ 
ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (2561) 

 
 สาเหตุของการเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันของสถาบันทางการเงินที่ขยายโอกาส
ในการเข้าถึงสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน ผนวกกับแรงจูงใจทางอัตราดอกเบี้ยที่ชักจูงให้ภาคครัวเรือนก่อ
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 2.  พฤติกรรมทางการเงินของวัยเริ่มท างาน 
 หากมองลึกลงไปในสภาพสังคมของวัยเริ่มท างาน ณ ปัจจุบันมักจะพบปัญหาทางการเงิน
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างมากในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังปัญหาการออมเงินส าหรับวัยเริ่มท างาน (นริศ สภาผลเดชา และ นันทพร 
ตั้งเจริญศิริ, 2561) ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และ
ยังส่งต่ออิทธิพลไปยังฐานเศรษฐกิจในระดับที่ใหญ่ข้ึนอีกด้วย จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทางการเงิน
ของ Wealth Creation International: WCI (2020) พบว่า สถานการณ์ปัญหาการใช้จ่ายและหนี้สิน
ของคนไทยในวัยเริ่มท างานสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 5 กรณี ดังนี้ 
 1) ปัญหาการเพ่ิมภาระให้แก่ตนเอง ในความเป็นจริงแล้วปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกที่
ทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความต้องการในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนเอง (บ้าน รถ คอนโดมิเนียม 
และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ) ขณะเดียวกันนี้ การมีเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์กลับไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ยัง
เป็นข้อจ ากัดอย่างชัดเจน จนน าไปสู่การเพ่ิมภาระหนี้สินที่อาจน าไปสู่การติดกับดักหนี้สินในอนาคต 
มากไปกว่านั้น กระแสสังคมและความหลงใหลในรสนิยม เป็นหนึ่งปัจจัยที่น าไปสู่การก่อหนี้ได้อีกด้วย  
 2) ปัญหาการไม่วางแผนการเงินให้กับตนเอง ในปัจจุบันผลส ารวจของสถาบันทาง
การเงินและการวิจัยเชิงส ารวจ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดองค์ความรู้ทางการเงิน และส่วนใหญ่ของ
ประชากรยังประสบปัญหาในการจัดการทางการเงินและหน้ีสิน มากไปกว่านั้นยังขาดเป้าหมายทาง
การเงิน ระบบแบบแผนการใช้จ่าย โดยมักใช้เงินในการแสวงหาความสุขในระยะสั้น จึงท าให้ระบบ
การจัดการรายได้เป็นแบบเดือนต่อเดือนโดยไม่มีส่วนเหลือเก็บ 
 3) ปัญหาเงินส ารองเพ่ือใช้จ่าย เงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนั้น  มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการด าเนินชีวิตที่ไม่สามารถท าการคาดเดาถึงปัญหาในภายภาคหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือความจ าเป็นอื่น ๆ อนึ่งเงินส ารองนี้เป็นส่วนที่มาจากการเหลือเก็บและ
ออมไว้จากรายได้ ทว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ยากส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสิ่งกระตุ้นที่มี
อยู่มากท าให้การหักห้ามความต้องการเป็นสิ่งที่ยาก ซ่ึงผลส ารวจได้ระบุว่าประชาชนในปัจจุบันโดย
ส่วนใหญ่มีเงินเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
 4) ปัญหาการจัดล าดับความจ าเป็นของสิ่งของ การสร้างหนี้ในบางครั้งถือเป็นเรื่องดี
และมีประโยชน์ เนื่องด้วยสิ่งที่ได้รับมาจากการก่อหนี้สามารถน าไปใช้เพ่ือสร้างประโยชน์หรืออ านวย
ความสะดวกสบายให้กับการด าเนินชีวิต ทว่าปัจจุบันการก่อหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการ ความ
อยากมี และตอบสนองความต้องการของสังคม จึงท าให้ขาดการพิจารณาความส าคัญในส่วนน้ีไป 
ส่งผลให้ประชาชนติดกับดักหนี้สิน และเกิดเป็นปัญหาหนี้ระยะยาวได้  
 5) ปัญหาการจัดการหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในบางกรณี การมีหนี้สินเป็นเรื่องที่ดีเมื่อ
ผ่านการพิจารณาความส าคัญในข้างต้น แต่การก่อหนี้ทุกครั้งย่อมส่งผลต่อการขาดสภาพคล่องของ
ประชาชน และอาจน าไปสู่ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้น อาทิ การเกิดหนี้เสียแก่สถาบันทางการเงิน ความสุข
มวลรวมของประเทศที่ลดลง ตลอดจนการถดถอยทางเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ 
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อยู่ที่ร้อยละ 13.1 ต่อปี (ส านักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ, 2560) อันจะท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความหลากหลายและมีมิติทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการก่อหนี้ของวัยเริ่มท างานในจังหวัดชัยภูมิ 
 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและความรู้ทางการเงินต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 1. หลักทฤษฎีบทของการบริโภคที่สัมพันธ์กับการก่อหนี้ 
 ในอดีตที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์หลากหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการบริโภคในภาค
ครัวเรือนว่ามีความหลากหลาย ตลอดจนความจ าเพาะ อันเป็นไปตามแต่ละช่วงเวลาที่แนวคิดนั้น
ด ารงอยู่ (Froyen, 2013) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงแรกของการก่อตั้งแนวคิดการบริโภคเกิดขึ้นจาก 
Keynes (1936) ที่บรรยายถึงการบริโภคภาคครัวเรือนว่ามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับหลักรายได้
สมบูรณ์ (Absolute Income Hypothesis) โดยเชื่อว่าการบริโภคและการลงทุนสุทธิขึ้นกับรายได้
สุทธิในแต่ละครัวเรือน (Disposable Income) ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกล้มล้างโดย Friedman 
(1957) ที่ได้ท าการขยายแนวคิดออกไปด้วยการแบ่งแยกรายได้และการบริโภคของภาคครัวเรือน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้/การบริโภคถาวร (Permanent Income/ Consumption) และรายได้/
การบริโภคชั่วคราว (Transitory Income/Consumption) บนหลักแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ภาคครัวเรือน
มีพฤติกรรมการจัดสรรรายได้โดยอ้างอิงกับแนวโน้มรายได้ในระยะยาว หรือมีการคาดการณ์เหตุการณ์
การบริโภคในอนาคต ขณะเดียวกันรายได้ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะถือเป็นการออมของครัวเรือน 
ถัดมาไม่นานข้อค้นพบของ Duesenberry (1959) มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับ Friedman ด้วย
หลักการบริโภคด้วยรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ซึ่งมีความเชื่อว่าการ
บริโภคภาคครัวเรือนนั้น มีความสัมพันธ์แฝงร่วมกับพฤติกรรมการบริโภค และการปรับตัวของภาค
ครัวเรือนจากการบริโภคในอดีตอีกด้วย สุดท้ายแล้วแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นทฤษฎีบทใน
ปัจจุบันคือ หลักการบริโภคตามช่วงอายุไข (Life Cycle Hypothesis) ของ Modigliani & Ando 
(1963) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการบริโภคของภาคครัวเรือนนั้นไม่ได้ขึ้นกับรายได้ ณ ปัจจุบัน แต่
ขึ้นกับรายได้ในอนาคต ท าให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแต่ละบุคคลจะมีแบบ
แผนการใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงต้นของชีวิตหรือเริ่มท างานรายได้จะอยู่ในระดับต่ าและ
รายได้ผันแปรเพ่ิมขึ้นตามอายุจนถึงจุดอ่ิมตัวของบุคคลนั้น แล้วจะเกิดการลดน้อยถอยลงเป็นวัฏจักร 
ด้วยแนวคิดของ Modigliani & Ando นี้เองที่เล็งให้เห็นถึงจุดล่อแหลมที่อาจน าไปสู่การก่อหนี้ของ
ภาคครัวเรือน อันสอดคล้องกับการศึกษาของผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงการเริ่มต้นท างานของ
บุคคลที่รายได้ยังไม่มากนัก ประกอบกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหนึ่งในการกระตุ้น
ให้เกิดการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น 
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 2.  พฤติกรรมทางการเงินของวัยเริ่มท างาน 
 หากมองลึกลงไปในสภาพสังคมของวัยเริ่มท างาน ณ ปัจจุบันมักจะพบปัญหาทางการเงิน
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างมากในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังปัญหาการออมเงินส าหรับวัยเริ่มท างาน (นริศ สภาผลเดชา และ นันทพร 
ตั้งเจริญศิริ, 2561) ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และ
ยังส่งต่ออิทธิพลไปยังฐานเศรษฐกิจในระดับที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทางการเงิน
ของ Wealth Creation International: WCI (2020) พบว่า สถานการณ์ปัญหาการใช้จ่ายและหนี้สิน
ของคนไทยในวัยเริ่มท างานสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 5 กรณี ดังนี้ 
 1) ปัญหาการเพ่ิมภาระให้แก่ตนเอง ในความเป็นจริงแล้วปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกที่
ทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความต้องการในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนเอง (บ้าน รถ คอนโดมิเนียม 
และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ) ขณะเดียวกันนี้ การมีเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์กลับไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ยัง
เป็นข้อจ ากัดอย่างชัดเจน จนน าไปสู่การเพ่ิมภาระหนี้สินที่อาจน าไปสู่การติดกับดักหนี้สินในอนาคต 
มากไปกว่านั้น กระแสสังคมและความหลงใหลในรสนิยม เป็นหนึ่งปัจจัยที่น าไปสู่การก่อหนี้ได้อีกด้วย  
 2) ปัญหาการไม่วางแผนการเงินให้กับตนเอง ในปัจจุบันผลส ารวจของสถาบันทาง
การเงินและการวิจัยเชิงส ารวจ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดองค์ความรู้ทางการเงิน และส่วนใหญ่ของ
ประชากรยังประสบปัญหาในการจัดการทางการเงินและหนี้สิน มากไปกว่านั้นยังขาดเป้าหมายทาง
การเงิน ระบบแบบแผนการใช้จ่าย โดยมักใช้เงินในการแสวงหาความสุขในระยะสั้น จึงท าให้ระบบ
การจัดการรายได้เป็นแบบเดือนต่อเดือนโดยไม่มีส่วนเหลือเก็บ 
 3) ปัญหาเงินส ารองเพ่ือใช้จ่าย เงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนั้น  มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการด าเนินชีวิตที่ไม่สามารถท าการคาดเดาถึงปัญหาในภายภาคหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือความจ าเป็นอื่น ๆ อนึ่งเงินส ารองนี้เป็นส่วนที่มาจากการเหลือเก็บและ
ออมไว้จากรายได้ ทว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ยากส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสิ่งกระตุ้นที่มี
อยู่มากท าให้การหักห้ามความต้องการเป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งผลส ารวจได้ระบุว่าประชาชนในปัจจุบันโดย
ส่วนใหญ่มีเงินเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
 4) ปัญหาการจัดล าดับความจ าเป็นของสิ่งของ การสร้างหนี้ในบางครั้งถือเป็นเรื่องดี
และมีประโยชน์ เนื่องด้วยสิ่งที่ได้รับมาจากการก่อหนี้สามารถน าไปใช้เพ่ือสร้างประโยชน์หรืออ านวย
ความสะดวกสบายให้กับการด าเนินชีวิต ทว่าปัจจุบันการก่อหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการ ความ
อยากมี และตอบสนองความต้องการของสังคม จึงท าให้ขาดการพิจารณาความส าคัญในส่วนนี้ไป 
ส่งผลให้ประชาชนติดกับดักหนี้สิน และเกิดเป็นปัญหาหนี้ระยะยาวได้  
 5) ปัญหาการจัดการหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในบางกรณี การมีหนี้สินเป็นเรื่องที่ดีเมื่อ
ผ่านการพิจารณาความส าคัญในข้างต้น แต่การก่อหนี้ทุกครั้งย่อมส่งผลต่อการขาดสภาพคล่องของ
ประชาชน และอาจน าไปสู่ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้น อาทิ การเกิดหนี้เสียแก่สถาบันทางการเงิน ความสุข
มวลรวมของประเทศที่ลดลง ตลอดจนการถดถอยทางเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ 
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อยู่ที่ร้อยละ 13.1 ต่อปี (ส านักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ, 2560) อันจะท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความหลากหลายและมีมิติทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการก่อหนี้ของวัยเริ่มท างานในจังหวัดชัยภูมิ 
 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและความรู้ทางการเงินต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 1. หลักทฤษฎีบทของการบริโภคที่สัมพันธ์กับการก่อหนี้ 
 ในอดีตที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์หลากหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการบริโภคในภาค
ครัวเรือนว่ามีความหลากหลาย ตลอดจนความจ าเพาะ อันเป็นไปตามแต่ละช่วงเวลาที่แนวคิดนั้น
ด ารงอยู่ (Froyen, 2013) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงแรกของการก่อตั้งแนวคิดการบริโภคเกิดขึ้นจาก 
Keynes (1936) ที่บรรยายถึงการบริโภคภาคครัวเรือนว่ามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับหลักรายได้
สมบูรณ์ (Absolute Income Hypothesis) โดยเชื่อว่าการบริโภคและการลงทุนสุทธิขึ้นกับรายได้
สุทธิในแต่ละครัวเรือน (Disposable Income) ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกล้มล้างโดย Friedman 
(1957) ที่ได้ท าการขยายแนวคิดออกไปด้วยการแบ่งแยกรายได้และการบริโภคของภาคครัวเรือน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้/การบริโภคถาวร (Permanent Income/ Consumption) และรายได้/
การบริโภคชั่วคราว (Transitory Income/Consumption) บนหลักแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ภาคครัวเรือน
มีพฤติกรรมการจัดสรรรายได้โดยอ้างอิงกับแนวโน้มรายได้ในระยะยาว หรือมีการคาดการณ์เหตุการณ์
การบริโภคในอนาคต ขณะเดียวกันรายได้ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะถือเป็นการออมของครัวเรือน 
ถัดมาไม่นานข้อค้นพบของ Duesenberry (1959) มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับ Friedman ด้วย
หลักการบริโภคด้วยรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ซึ่งมีความเชื่อว่าการ
บริโภคภาคครัวเรือนนั้น มีความสัมพันธ์แฝงร่วมกับพฤติกรรมการบริโภค และการปรับตัวของภาค
ครัวเรือนจากการบริโภคในอดีตอีกด้วย สุดท้ายแล้วแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นทฤษฎีบทใน
ปัจจุบันคือ หลักการบริโภคตามช่วงอายุไข (Life Cycle Hypothesis) ของ Modigliani & Ando 
(1963) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการบริโภคของภาคครัวเรือนนั้นไม่ได้ขึ้นกับรายได้ ณ ปัจจุบัน แต่
ขึ้นกับรายได้ในอนาคต ท าให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแต่ละบุคคลจะมีแบบ
แผนการใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงต้นของชีวิตหรือเริ่มท างานรายได้จะอยู่ในระดับต่ าและ
รายได้ผันแปรเพ่ิมขึ้นตามอายุจนถึงจุดอ่ิมตัวของบุคคลนั้น แล้วจะเกิดการลดน้อยถอยลงเป็นวัฏจักร 
ด้วยแนวคิดของ Modigliani & Ando นี้เองที่เล็งให้เห็นถึงจุดล่อแหลมที่อาจน าไปสู่การก่อหนี้ของ
ภาคครัวเรือน อันสอดคล้องกับการศึกษาของผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงการเริ่มต้นท างานของ
บุคคลที่รายได้ยังไม่มากนัก ประกอบกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหนึ่งในการกระตุ้น
ให้เกิดการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น 
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(Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดตลอดจนลดค่าความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดในแบบจ าลองท่ีถูกสร้างขึ้นอีกด้วย  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ จ านวนสินเชื่อในปัจจุบัน (ที่ไม่รวมภาคการเกษตร) จ านวนสถาบันทาง
การเงินที่ขอและอนุมัติสินเชื่อ ประสบการณ์ในการขอสินเชื่อ หลักประกันสินเชื่อ ภาระการอุ้มชู ใน
ครัวเรือน แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ ภาวะกดดันจากกระแสสังคม  
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบประเมินความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) ที่รวบรวมข้อค าถามเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ ระดับคะแนน 5 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิพล
มากที่สุด และ ระดับคะแนน 1 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยได้วางแนวทาง
การศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของงานวิจัยไว้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการก่อหนี้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การบรรยายถึงลักษณะในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และท า
การแสดงผลในรูปแบบตาราง ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ส่วนที่ 2 การศึกษาตัวก าหนดการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มท างานครั้งนี้ ได้น าแนวคิด
ทางการศึกษาของ Ibrahim and Alqaydi (2013) มาท าการศึกษาเพิ่มเติมผ่านการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) เพ่ือประเมินอิทธิพลทางพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างในรูปแบบค่าพารามิเตอร์ ตลอดจนการประเมินถึงการปรับตัวเชิงพฤติกรรมจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพหุก าลัง (Dynamic Effect) และการศึกษาปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) 
ของปัจจัยศึกษาที่ถูกละเลยจากการศึกษาที่ผ่านมา โดยแบบจ าลองที่ใช้จะสามารถเขียนในรูปแบบ
ของสมการถดถอยได้ดังนี้ 
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 3. บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อพฤติกรรมทางการเงิน  
                ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) คือ แนวคิดหรือหลักการที่สามารถช่วยให้
ปัจเจกบุคคลสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่มี ขณะที่ทัศนคติ
ทางการเงิน (Money Attitude) คือ ความสามารถในการประยุกต์หลักความรู้ทางการเงินมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประสิทธิผล ซึ่งการชี้ชัดบทบาทขององค์ความรู้และทัศนคติทางการเงิน 
ยังเป็นที่คลุมเครือและยากต่อการสรุปว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินจริงหรือไม่ 
(Ibrahim & Alqaydi, 2013; Bahovec, Barbić & Palić, 2015) เนื่องจากเป็นปัจจัยภายในจ าเพาะ
บุคคลที่ยากต่อการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ส าหรับองค์ความรู้ทางการเงินของประชาชนเป็นที่  
จับตามองอย่างมาก ส าหรับสถาบันทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นหนึ่งปัจจัยที่
ผลักดันให้เกิดความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้สามารถ
รองรับต่อการด าเนินนโยบายทางการเงินให้เกิดประสิทธิผล (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2560) โดยผลการวิจัย
ของ (Agnew & Harrison, 2015) ได้ยืนยันแนวคิดดังกล่าว จากการพิสูจน์ว่ากลุ่มประเทศที่ประชาชน
มีองค์ความรู้และทัศนคติทางการเงินที่ดี ส่งผลต่อการก่อหนี้และการจัดการรายได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากการที่ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน จะส่งผลให้มีแนวโน้มในการจัดการรายได้และ
หนี้สินที่ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอื่นๆ  
 บทบาทของความรู้ทางการเงินและทัศนคติทางการเงิน มีความส าคัญอย่างมากต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ด้วยเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิด
ค่านิยมทางวัตถุที่สูงขึ้น (Phenix, 1996) วิถีการด าเนินชีวิตมุ่งหาความสะดวกสบาย และการใช้จ่าย
เพ่ือความบันเทิง การขาดสติยั้งคิดพิจารณาความส าคัญของการใช้จ่าย ทว่าบทบาทของความรู้ ทาง
การเงินในปัจจุบัน กลับถูกละเลยการให้ความส าคัญและขาดการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม (นริศ     
สภาผลเดชา และ นันทพร ตั้งเจริญศิริ, 2561) จึงท าให้ประชาชนในปัจจุบันยังคงประสบกับปัญหา
ทางด้านการบริหารการเงิน ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนที่สูงมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 440,000 บาท สะท้อน
ให้เห็นถึงผลเสียของการขาดความรู้ทางการเงินที่ดี จะส่งผลให้เกิดการบริหารรายได้ที่ไม่สมดุล และ
วกกลับสู่วัฏจักรการก่อหนี้ในล าดับถัดต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาการที่ถูกใช้ในการศึกษานี้เป็นกลุ่มวัยเริ่มท างาน มีช่วงอายุไม่เกิน 36 ปี ใน
จังหวัดชัยภูมิ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีการก่อหนี้กับทางสถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบัตร
เครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อเพ่ือการบริโภค และสินเชื่อสหกรณ์  
 การที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสัดส่วนของจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรอิสระตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (1996) 
โดยเลือกอัตราส่วน 1:10 กล่าวคือ จ านวนตัวแปรอิสระ 1 ตัว จะถูกบรรยายด้วยฐานข้อมูลเชิงส ารวจ 
10 ชุด อนึ่ง แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษานี้ปรากฏจ านวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 11 ตัว (ปรากฏใน
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา) ดังนั้น จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้จึงเท่ากับ 110 
ตัวอย่าง ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดตลอดจนลดค่าความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดในแบบจ าลองท่ีถูกสร้างขึ้นอีกด้วย  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยเนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ จ านวนสินเชื่อในปัจจุบัน (ที่ไม่รวมภาคการเกษตร) จ านวนสถาบันทาง
การเงินที่ขอและอนุมัติสินเชื่อ ประสบการณ์ในการขอสินเชื่อ หลักประกันสินเชื่อ ภาระการอุ้มชู ใน
ครัวเรือน แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ ภาวะกดดันจากกระแสสังคม  
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบประเมินความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) ที่รวบรวมข้อค าถามเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ ระดับคะแนน 5 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิพล
มากที่สุด และ ระดับคะแนน 1 แทน ปัจจัยที่ศึกษามีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยได้วางแนวทาง
การศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของงานวิจัยไว้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการก่อหนี้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การบรรยายถึงลักษณะในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และท า
การแสดงผลในรูปแบบตาราง ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ส่วนที่ 2 การศึกษาตัวก าหนดการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มท างานครั้งนี้ ได้น าแนวคิด
ทางการศึกษาของ Ibrahim and Alqaydi (2013) มาท าการศึกษาเพิ่มเติมผ่านการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) เพ่ือประเมินอิทธิพลทางพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างในรูปแบบค่าพารามิเตอร์ ตลอดจนการประเมินถึงการปรับตัวเชิงพฤติกรรมจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพหุก าลัง (Dynamic Effect) และการศึกษาปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) 
ของปัจจัยศึกษาที่ถูกละเลยจากการศึกษาที่ผ่านมา โดยแบบจ าลองที่ใช้จะสามารถเขียนในรูปแบบ
ของสมการถดถอยได้ดังนี้ 
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 3. บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อพฤติกรรมทางการเงิน  
                ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) คือ แนวคิดหรือหลักการที่สามารถช่วยให้
ปัจเจกบุคคลสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่มี ขณะที่ทัศนคติ
ทางการเงิน (Money Attitude) คือ ความสามารถในการประยุกต์หลักความรู้ทางการเงินมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประสิทธิผล ซึ่งการชี้ชัดบทบาทขององค์ความรู้และทัศนคติทางการเงิน 
ยังเป็นที่คลุมเครือและยากต่อการสรุปว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินจริงหรือไม่ 
(Ibrahim & Alqaydi, 2013; Bahovec, Barbić & Palić, 2015) เนื่องจากเป็นปัจจัยภายในจ าเพาะ
บุคคลที่ยากต่อการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ส าหรับองค์ความรู้ทางการเงินของประชาชนเป็นที่  
จับตามองอย่างมาก ส าหรับสถาบันทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นหนึ่งปัจจัยที่
ผลักดันให้เกิดความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้สามารถ
รองรับต่อการด าเนินนโยบายทางการเงินให้เกิดประสิทธิผล (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2560) โดยผลการวิจัย
ของ (Agnew & Harrison, 2015) ได้ยืนยันแนวคิดดังกล่าว จากการพิสูจน์ว่ากลุ่มประเทศที่ประชาชน
มีองค์ความรู้และทัศนคติทางการเงินที่ดี ส่งผลต่อการก่อหนี้และการจัดการรายได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากการที่ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน จะส่งผลให้มีแนวโน้มในการจัดการรายได้และ
หนี้สินที่ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอื่นๆ  
 บทบาทของความรู้ทางการเงินและทัศนคติทางการเงิน มีความส าคัญอย่างมากต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ด้วยเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิด
ค่านิยมทางวัตถุที่สูงขึ้น (Phenix, 1996) วิถีการด าเนินชีวิตมุ่งหาความสะดวกสบาย และการใช้จ่าย
เพ่ือความบันเทิง การขาดสติยั้งคิดพิจารณาความส าคัญของการใช้จ่าย ทว่าบทบาทของความรู้ ทาง
การเงินในปัจจุบัน กลับถูกละเลยการให้ความส าคัญและขาดการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม (นริศ     
สภาผลเดชา และ นันทพร ตั้งเจริญศิริ, 2561) จึงท าให้ประชาชนในปัจจุบันยังคงประสบกับปัญหา
ทางด้านการบริหารการเงิน ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนที่สูงมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 440,000 บาท สะท้อน
ให้เห็นถึงผลเสียของการขาดความรู้ทางการเงินที่ดี จะส่งผลให้เกิดการบริหารรายได้ที่ไม่สมดุล และ
วกกลับสู่วัฏจักรการก่อหนี้ในล าดับถัดต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาการที่ถูกใช้ในการศึกษานี้เป็นกลุ่มวัยเริ่มท างาน มีช่วงอายุไม่เกิน 36 ปี ใน
จังหวัดชัยภูมิ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีการก่อหนี้กับทางสถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบัตร
เครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อเพ่ือการบริโภค และสินเชื่อสหกรณ์  
 การที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสัดส่วนของจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรอิสระตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (1996) 
โดยเลือกอัตราส่วน 1:10 กล่าวคือ จ านวนตัวแปรอิสระ 1 ตัว จะถูกบรรยายด้วยฐานข้อมูลเชิงส ารวจ 
10 ชุด อนึ่ง แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษานี้ปรากฏจ านวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 11 ตัว (ปรากฏใน
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา) ดังนั้น จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้จึงเท่ากับ 110 
ตัวอย่าง ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
เพศ        
  ชาย 37.61     
  หญิง 62.39     
อายุ     30.64 5.71 
สถานภาพสมรส        
  โสด 77.98     
  สมรส 21.1     
  หม้าย 0.92     
ระดับการศึกษา        
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.83     
  ปริญญาตรี 66.97     
  ปริญญาโท 31.19     
อาชีพ        
  นักศึกษา 0.92     
  พนักงานเอกชน 29.36     
  ข้าราชการ 16.51     
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37.61     
  อาชีพอิสระ 3.67     
  ธุรกิจส่วนตัว 11.93     
รายได้ต่อเดือน        32,217.98*  36,350.98* 
 

หมายเหต:ุ * เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งมีความหลากหลายส่งผลให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูง 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการก่อหนี้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการก่อหนี้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
สถาบันทางการเงินที่ขอสินเชื่อ    1.36 0.68 
  ธนาคารภาครัฐ 47.30     
  ธนาคารเอกชน 40.54     
  สหกรณ์ออมทรัพย์ 10.81     
  สถานธนานุบาลรัฐ 0.68     
  สถานธนานุบาลเอกชน 0.68     
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖 = 𝜛𝜛𝑜𝑜 + ∀𝑖𝑖′Γ𝑖𝑖′ + 𝜈𝜈𝑖𝑖            
 

เมื่อ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖  แทน จ านวนหนี้สินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (บาท) 
 Γ𝑖𝑖′ แทน เวกเตอร์ของตัวก าหนดการก่อหนี้ อันประกอบด้วย 

  เพศ (ชาย = 0, หญิง = 1)  
อายุ (ปี) 
อายุ2 (ปี)  
สถานภาพ (สมรส = 1, โสด = 0) 
ความรู้ทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อค าถามย่อย) 
ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อค าถามย่อย) 
อายุ x ความรู้ทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
อายุ x ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
จ านวนปีการศึกษา x ความรู้ทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
จ านวนปีการศึกษา x ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 

  𝜛𝜛𝑜𝑜 แทน ค่าคงที่ในแบบจ าลอง 
  ∀𝑖𝑖′ แทน ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณในเวกเตอร์ Γ𝑖𝑖′ 
  𝜐𝜐𝑖𝑖  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในแบบจ าลอง 
 
ผลการวิจัย  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 110 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 62.39) มีอายุเฉลี่ย 31 ปี มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.98) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
(ร้อยละ 66.97) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 37.61) มีรายได้เฉลี่ย 32,218 บาท
ต่อเดือน ดังตารางที่ 1 
 ส่วนพฤติกรรมการก่อหนี้พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน
ทางการเงินเฉลี่ย 1 แหล่ง โดยได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารภาครัฐ (ร้อยละ 47.30) ใช้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันสินเชื่อ (ร้อยละ 52.80) มีจ านวนหนี้รวมสินเฉลี่ย 1,181,981 บาท ซึ่งแบ่งเป็น
หนี้สินที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ย 888,816.50 บาท รองลงมาคือหนี้สินจากยานพาหนะเฉลี่ย 
148,321.10 บาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 116,275.20 บาท มีภาระการผ่อนช าระหน้ีสินรวมเฉลี่ย 
21,336 บาท แบ่งเป็นการผ่อนช าระอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ย 9,457.24 บาท รองลงมาคือการผ่อนช าระ
ยานพาหนะเฉลี่ย 4,431.80 บาท และการผ่อนช าระหนี้สินส่วนบุคคล 3,899.84 บาท ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
เพศ        
  ชาย 37.61     
  หญิง 62.39     
อายุ     30.64 5.71 
สถานภาพสมรส        
  โสด 77.98     
  สมรส 21.1     
  หม้าย 0.92     
ระดับการศึกษา        
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.83     
  ปริญญาตรี 66.97     
  ปริญญาโท 31.19     
อาชีพ        
  นักศึกษา 0.92     
  พนักงานเอกชน 29.36     
  ข้าราชการ 16.51     
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37.61     
  อาชีพอิสระ 3.67     
  ธุรกิจส่วนตัว 11.93     
รายได้ต่อเดือน        32,217.98*  36,350.98* 
 

หมายเหต:ุ * เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งมีความหลากหลายส่งผลให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูง 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการก่อหนี้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการก่อหนี้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
สถาบันทางการเงินที่ขอสินเชื่อ    1.36 0.68 
  ธนาคารภาครัฐ 47.30     
  ธนาคารเอกชน 40.54     
  สหกรณ์ออมทรัพย์ 10.81     
  สถานธนานุบาลรัฐ 0.68     
  สถานธนานุบาลเอกชน 0.68     
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖 = 𝜛𝜛𝑜𝑜 + ∀𝑖𝑖′Γ𝑖𝑖′ + 𝜈𝜈𝑖𝑖            
 

เมื่อ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖  แทน จ านวนหนี้สินส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (บาท) 
 Γ𝑖𝑖′ แทน เวกเตอร์ของตัวก าหนดการก่อหนี้ อันประกอบด้วย 

  เพศ (ชาย = 0, หญิง = 1)  
อายุ (ปี) 
อายุ2 (ปี)  
สถานภาพ (สมรส = 1, โสด = 0) 
ความรู้ทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อค าถามย่อย) 
ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ยรวมจากข้อค าถามย่อย) 
อายุ x ความรู้ทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
อายุ x ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
จ านวนปีการศึกษา x ความรู้ทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 
จ านวนปีการศึกษา x ทัศนคติทางการเงิน (คะแนนผลคูณของตัวแปร) 

  𝜛𝜛𝑜𝑜 แทน ค่าคงที่ในแบบจ าลอง 
  ∀𝑖𝑖′ แทน ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณในเวกเตอร์ Γ𝑖𝑖′ 
  𝜐𝜐𝑖𝑖  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในแบบจ าลอง 
 
ผลการวิจัย  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 110 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 62.39) มีอายุเฉลี่ย 31 ปี มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.98) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
(ร้อยละ 66.97) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 37.61) มีรายได้เฉลี่ย 32,218 บาท
ต่อเดือน ดังตารางที่ 1 
 ส่วนพฤติกรรมการก่อหนี้พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน
ทางการเงินเฉลี่ย 1 แหล่ง โดยได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารภาครัฐ (ร้อยละ 47.30) ใช้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันสินเชื่อ (ร้อยละ 52.80) มีจ านวนหนี้รวมสินเฉลี่ย 1,181,981 บาท ซึ่งแบ่งเป็น
หนี้สินที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ย 888,816.50 บาท รองลงมาคือหนี้สินจากยานพาหนะเฉลี่ย 
148,321.10 บาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 116,275.20 บาท มีภาระการผ่อนช าระหน้ีสินรวมเฉลี่ย 
21,336 บาท แบ่งเป็นการผ่อนช าระอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ย 9,457.24 บาท รองลงมาคือการผ่อนช าระ
ยานพาหนะเฉลี่ย 4,431.80 บาท และการผ่อนช าระหนี้สินส่วนบุคคล 3,899.84 บาท ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 3 แสดงอิทธิพลของปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

ความรู้ทางการเงิน 3.67 0.67 มาก  ท่านมีการสร้างความสมดลุทางการเงิน 3.48 0.79 มาก 7 
ท่านมีเป้าหมายทางการเงินในอนาคต 4.06 0.84 มาก 1 
ท่านมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 3.66 0.92 มาก 4 
ท่านมีการจัดส่วนเงินออมจากรายได้ 3.59 0.94 มาก 5 
ท่ามีการวางแผนทางการเงินอยู่เสมอ 3.70 0.92 มาก 2 
ท่านมีการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออม 3.52 1.10 มาก 6 
ท่านมีความกังวลทางด้านหนีส้ิน 3.68 1.16 มาก 3 
ทัศนคติทางการเงิน 3.92 0.64 มาก  
ท่านใช้หลักเหตผุลในการใช้จ่ายอยู่เสมอ 3.78 0.98 มาก 6 
ท่านเชื่อว่าการบริหารจัดการการเงินเป็นสิ่งส าคญั 4.33 0.82 มากที่สุด 1 
ท่านศึกษาข่าวและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ 3.76 0.93 มาก 7 
ท่านสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3.88 0.78 มาก 4 
ท่านสามารถรับมือต่อการก่อหนี้ของท่านได้ 3.89 0.79 มาก 3 
ท่านสามารถใช้องค์ความรู้ทางการเงินได้ในชีวิตจริง 3.94 0.85 มาก 2 
ท่านสามารถรับมือความเสีย่งทางการเงินได ้ 3.86 0.76 มาก 5 
 
 ในการศึกษาถึงบทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างาน 
โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในรูปแบบ
ลอการิทึ่มเชิงเส้น (Log-linear Model) เพ่ือลดทอนหน่วยของข้อมูลและสะดวกต่อการแปลผล
การศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่แบบจ าลองด้วยวิธี Stepwise เพ่ือคัดกรองตัวแปรที่ท าให้
ได้ผลศึกษาดีท่ีสุด โดยพบว่า แบบจ าลองที่ 2 (ตารางที่ 4) มีความเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากค่า
ความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fitting) ปรากฏความสามารถของตัวแปรอิสระที่บรรยาย 
ตัวแปรตาม (R-squared) สูงที่สุด และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองต่ าที่สุด (RMSE) 
ประกอบกับการทดสอบ BLUE Model เป็นไปตามสมมติฐานของ Gauss-Markov โดยไม่ปรากฏผล
ของค่าความแปรปรวนไม่คงที่ (No Heteroscedasticity) และไม่มีผลการก่อกวนของค่าความคลาดเคลื่อน
ต่อแบบจ าลอง (D.W. Stat มีค่าเข้าใกล้ 2) ท้ายที่สุดไม่แสดงผลปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น (VIF ของ
แบบจ าลองที่มีค่าไม่เกิน 5) 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อก าหนดให้ทุกตัวแปรในแบบจ าลองคงที่จะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลง
ร้อยละ 44.75  ซึ่งเมื่อตัวแปรอายุปรับตัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.07 ในระยะสั้น 
แต่ในระยะยาวที่สะท้อนจากพหุก าลังของตัวแปร (Dynamic Effect) กลับพบว่าเมื่อตัวแปรอายุ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลงร้อยละ 0.02 ขณะเดียวกันเมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยเริ่ม
ท างานที่แต่งงานแล้วจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.47 เช่นกันกับเมื่อตัวแปรความรู้ทางการ
เงินปรับตัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.20 แต่เมื่อตัวแปรทัศนคติทางการเงิน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลงร้อยละ 15. 66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มากไปกว่านั้นผล
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการก่อหนี้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
หลักประกันสินเชื่อ        
  บุคคล 32.80     
  สินทรัพย์ 52.80     
  อ่ืน ๆ 14.40     
จ านวนหนี้สินโดยประมาณ     
  อสังหาริมทรัพย์   888,816.50*   3,260,016.00* 
  ยานพาหนะ   148,321.10*       371,195.10*  
  บัตรเครดิต   28,567.80*  84,531.83*  
  สินเชื่อส่วนบุคคล    116,275.20*  352,793.70*  
  หนี้สินรวม   1,181,981.00*  3,640,905.00*  
การผ่อนช าระหนี้สิน         
  อสังหาริมทรัพย์   9,457.24*  20,980.56*  
  ยานพาหนะ   4,431.80*  7,259.94*  
  บัตรเครดิต   3,633.90*  5,562.53*  
  สินเชื่อส่วนบุคคล   3,899.84*  8,342.67*  
  การผ่อนช าระรวม   21,336.02*  31,214.43*  
 
หมายเหต:ุ * เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งมีความหลากหลายส่งผลให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูง 
 
 การศึกษาถึงระดับอิทธิพลของปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง  เป็น
การวัดความเห็นต่อข้อค าถามว่าอิทธิพลในด้านใดมีน้ าหนักมากน้อยกว่ากันในการตัดสินใจ โดยผล
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมของทั้งความรู้ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลอยู่ในระดับ
มาก ในด้านความรู้ทางการเงินประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน
อยู่เสมอ และการมีความกังวลทางด้านหนี้สิน ที่แสดงอิทธิพลสูงสุดต่อความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ขณะเดียวกันในด้านทัศนคติทางการเงินประกอบไปด้วย การมีความเชื่อว่าการบริหารจัดการทาง
การเงินเป็นสิ่งส าคัญ การที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางการเงินในชีวิตจริง และการที่สามารถรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แสดงอิทธิพลสูงสุดต่อความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูลทั้งหมดจะ
แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงอิทธิพลของปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

ความรู้ทางการเงิน 3.67 0.67 มาก  ท่านมีการสร้างความสมดลุทางการเงิน 3.48 0.79 มาก 7 
ท่านมีเป้าหมายทางการเงินในอนาคต 4.06 0.84 มาก 1 
ท่านมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 3.66 0.92 มาก 4 
ท่านมีการจัดส่วนเงินออมจากรายได้ 3.59 0.94 มาก 5 
ท่ามีการวางแผนทางการเงินอยู่เสมอ 3.70 0.92 มาก 2 
ท่านมีการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออม 3.52 1.10 มาก 6 
ท่านมีความกังวลทางด้านหนีส้ิน 3.68 1.16 มาก 3 
ทัศนคติทางการเงิน 3.92 0.64 มาก  
ท่านใช้หลักเหตผุลในการใช้จ่ายอยู่เสมอ 3.78 0.98 มาก 6 
ท่านเชื่อว่าการบริหารจัดการการเงินเป็นสิ่งส าคญั 4.33 0.82 มากที่สุด 1 
ท่านศึกษาข่าวและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ 3.76 0.93 มาก 7 
ท่านสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3.88 0.78 มาก 4 
ท่านสามารถรับมือต่อการก่อหนี้ของท่านได้ 3.89 0.79 มาก 3 
ท่านสามารถใช้องค์ความรู้ทางการเงินได้ในชีวิตจริง 3.94 0.85 มาก 2 
ท่านสามารถรับมือความเสีย่งทางการเงินได ้ 3.86 0.76 มาก 5 
 
 ในการศึกษาถึงบทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ในวัยเริ่มท างาน 
โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในรูปแบบ
ลอการิทึ่มเชิงเส้น (Log-linear Model) เพ่ือลดทอนหน่วยของข้อมูลและสะดวกต่อการแปลผล
การศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่แบบจ าลองด้วยวิธี Stepwise เพ่ือคัดกรองตัวแปรที่ท าให้
ได้ผลศึกษาดีท่ีสุด โดยพบว่า แบบจ าลองที่ 2 (ตารางที่ 4) มีความเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่า
ความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fitting) ปรากฏความสามารถของตัวแปรอิสระที่บรรยาย 
ตัวแปรตาม (R-squared) สูงที่สุด และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองต่ าที่สุด (RMSE) 
ประกอบกับการทดสอบ BLUE Model เป็นไปตามสมมติฐานของ Gauss-Markov โดยไม่ปรากฏผล
ของค่าความแปรปรวนไม่คงที่ (No Heteroscedasticity) และไม่มีผลการก่อกวนของค่าความคลาดเคลื่อน
ต่อแบบจ าลอง (D.W. Stat มีค่าเข้าใกล้ 2) ท้ายที่สุดไม่แสดงผลปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น (VIF ของ
แบบจ าลองที่มีค่าไม่เกิน 5) 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อก าหนดให้ทุกตัวแปรในแบบจ าลองคงที่จะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลง
ร้อยละ 44.75  ซึ่งเมื่อตัวแปรอายุปรับตัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.07 ในระยะสั้น 
แต่ในระยะยาวที่สะท้อนจากพหุก าลังของตัวแปร (Dynamic Effect) กลับพบว่าเมื่อตัวแปรอายุ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลงร้อยละ 0.02 ขณะเดียวกันเมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยเริ่ม
ท างานที่แต่งงานแล้วจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.47 เช่นกันกับเมื่อตัวแปรความรู้ทางการ
เงินปรับตัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การก่อหนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.20 แต่เมื่อตัวแปรทัศนคติทางการเงิน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้การก่อหนี้ลดลงร้อยละ 15. 66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มากไปกว่านั้นผล
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการก่อหนี้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
หลักประกันสินเชื่อ        
  บุคคล 32.80     
  สินทรัพย์ 52.80     
  อ่ืน ๆ 14.40     
จ านวนหนี้สินโดยประมาณ     
  อสังหาริมทรัพย์   888,816.50*   3,260,016.00* 
  ยานพาหนะ   148,321.10*       371,195.10*  
  บัตรเครดิต   28,567.80*  84,531.83*  
  สินเชื่อส่วนบุคคล    116,275.20*  352,793.70*  
  หนี้สินรวม   1,181,981.00*  3,640,905.00*  
การผ่อนช าระหนี้สิน         
  อสังหาริมทรัพย์   9,457.24*  20,980.56*  
  ยานพาหนะ   4,431.80*  7,259.94*  
  บัตรเครดิต   3,633.90*  5,562.53*  
  สินเชื่อส่วนบุคคล   3,899.84*  8,342.67*  
  การผ่อนช าระรวม   21,336.02*  31,214.43*  
 
หมายเหต:ุ * เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งมีความหลากหลายส่งผลให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูง 
 
 การศึกษาถึงระดับอิทธิพลของปัจจัยความรู้และทัศนคติทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง  เป็น
การวัดความเห็นต่อข้อค าถามว่าอิทธิพลในด้านใดมีน้ าหนักมากน้อยกว่ากันในการตัดสินใจ โดยผล
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมของทั้งความรู้ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน มีอิทธิพลอยู่ในระดับ
มาก ในด้านความรู้ทางการเงินประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน
อยู่เสมอ และการมีความกังวลทางด้านหนี้สิน ที่แสดงอิทธิพลสูงสุดต่อความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ขณะเดียวกันในด้านทัศนคติทางการเงินประกอบไปด้วย การมีความเชื่อว่าการบริหารจัดการทาง
การเงินเป็นสิ่งส าคัญ การที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางการเงินในชีวิตจริง และการที่สามารถรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แสดงอิทธิพลสูงสุดต่อความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูลทั้งหมดจะ
แสดงดังตารางที่ 3 
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 ส าหรับแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา แสดงชี้ชัดว่าอายุมีบทบาทส าคัญต่อการก่อหนี้ในวัย
เริ่มท างาน และการพิสูจน์ผลลัพธ์ในรูปแบบพหุก าลัง ท าให้สรุปได้ว่าทิศทางพฤติกรรมของวัยท างาน
เป็นไปตามทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคตามช่วงอายุไขกับการก่อหนี้ เพราะในช่วงแรกของ
การท างาน รายได้ยังคงไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางระหว่างรายได้
จนน าไปสู่การเป็นหนี้เพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่าย โดยเป็นตามแนวคิดของ Modigliani & Ando (1963) ท่ี
กล่าวว่า ในช่วงต้นของชีวิตหรือเริ่มท างาน รายได้จะอยู่ในระดับต่ า และรายได้ผันแปรเพ่ิมขึ้นตามอายุ
จนถึงจุดอิ่มตัวของบุคคลนั้น แล้วจะเกิดการลดน้อยถอยลงเป็นวัฏจักร ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งงานยังคง
เป็นเหตุส าคัญของการเป็นหนี้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ผนวกกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้รายได้ลดลง 
 มิติส าคัญในการศึกษานี้ ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวแปรทางด้านความรู้และทัศนคติทางการเงิน โดย
แบบจ าลองพฤติกรรมที่สร้างขึ้นสะท้อนผลให้เห็นว่า ตัวแปรความรู้ทางการเงินเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
คนวัยท างานก่อหนี้เพิ่มข้ึน เนื่องด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินดี จะสามารถจัดการสร้างสมดุล
ทางการเงินได้ และมีการวางแผนทางการเงินอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการเป็นหนี้สินซ้ าซาก ซึ่งการศึกษา
ของ Babovec, Barbic and Palic (2015) Marriott (2007) Agnew & Harrison (2015) ให้การ
สนับสนุนผลการศึกษานี้ แต่ว่า Mandell & Klein (2009) ให้ผลในทิศทางที่คัดแย้งกันออกไปโดย
กล่าวว่า ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินดีหรือผ่านการอบรมทางการเงินมาแล้ว ยังคงไม่สามารถแสดงผลใน
การจัดการหนี้สินในทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากความล่าช้าทางการเงินที่ไม่ทันต่อ
ความต้องการ ส่วนตัวแปรทางด้านทัศนคติทางการเงิน สะท้อนผลให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนวัย
ท างานก่อหนี้ลดลง โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการถามถึงความตระหนักในการบริหารจัดการเงินและ
การเป็นหนี้ ผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผู้คนวัยท างานเป็นกลุ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางด้านการเงิน
เนื่องด้วยการเป็นหนี้ส่งผลต่ออิสระทางการเงินส่วนบุคคล ผนวกกับการเป็นหนี้นั้น ไม่สามารถน ามา
ซึ่งประโยชน์ที่คุ้มค่า และความไม่พร้อมในการรับมือต่อข้อจ ากัดทางการเงิน ซึ่งยืนยันได้จากผลการ
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแปร จะเห็นได้ว่าการตระหนักถึงความความเสี่ยงทางด้านการเงิน จะเพ่ิมขึ้นไปตาม
ช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่เพ่ิมขึ้น โดย Marriott (2007) ได้ระบุว่าการตระหนักรู้ทางการเงินนั้น มีผลใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเป็นหนี้ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเป็นหนี้ส่งผลต่อการใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน จึงเกิดเป็นแนวคิดในเชิงลบแก่ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางรายได้โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่ม
ท างาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในเชิงปฏิบัติ สถาบันทางการเงินควรมีการทดสอบระดับความรู้ทางการเงินและทัศนคติ
ทางการเงิน เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผู้ขอกู้รายใหม่  โดยในช่วงแรกให้ท าการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลเชิงส ารวจ แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการอนุมัติวงเงินให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายและรายได้ให้เกิดสมดุลสูงสุด อันจะช่วยลดปัญหาภาวะหนี้สิน
ซ้ าซ้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในอนาคต 
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การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) ของแบบจ าลองปรากฏให้เห็นชัดว่า เมื่อตัวแปร
ทางด้านอายุปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ตัวแปรความรู้ทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 0.79 ใน
ขณะเดียวกันนี้ กลับส่งผลให้ตัวแปรทัศนคติทางการเงินปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.55 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มท างาน 
 

  แบบจ าลองท่ี 1 แบบจ าลองท่ี 2 แบบจ าลองท่ี 3 
  Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 
เพศ (หญิง) 1.559 1.402   1.392 1.364   1.924 1.415   
อายุ 0.789 0.151 *** 2.073 0.882 ** 0.810 0.153 *** 
อายุ2 -0.012 0.002 *** -0.021 0.004 *** -0.013 0.002 *** 
สถานะ (สมรส) 2.899 1.714   3.465 1.636 ** 3.971 1.753 ** 
ความรู้ทางการเงิน 0.618 1.460   25.204 7.599 *** 28.318 15.739 * 
ทัศนคติทางการเงิน 1.224 1.561   -15.656 6.717 ** -27.296 14.964 * 
อายุ*ความรู ้       -0.792 0.242 ***       
อายุ*ทัศนคติ       0.547 0.209 ***       
ปีการศึกษา*ความรู ้             -1.437 0.826 * 
ปีการศึกษา*ทัศนคต ิ             1.473 0.785 * 
ค่าคงท่ี -13.572 6.380 ** -44.746 24.582 * -13.166 6.624 ** 
F-test 8.760 *** 6.300 *** 6.890 *** 
R-squared 0.095   0.152   0.123   
RMSE 6.673   6.254   6.635   
AIC 729.885   726.774   730.456   
VIF 1.105   1.179   1.140   
White's test 38.060   50.600   49.410   
D.W. stat 1.750   1.829   1.752   
 

หมายเหตุ: ***, **, * แทน ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01, 0.05, และ 0.1 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นโสด อายุเฉลี่ย 31 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีหนี้สินส่วนใหญ่มาจากอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และการบริโภคส่วน
บุคคล นั่นเพราะเนื่องจากบริบทของสังคมปัจจุบันเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสนิยมมากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่ยังขาดแคลน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของ Wealth Creation International: WCI (2020) ที่ระบุว่าปัจจุบันคนวัยท างานมัก
เพ่ิมปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นให้แก่ตนเอง ทั้งในแง่ของการตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็น มากไปกว่านั้นยังไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาหนี้สินติดตัว 
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 ส าหรับแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา แสดงชี้ชัดว่าอายุมีบทบาทส าคัญต่อการก่อหนี้ในวัย
เริ่มท างาน และการพิสูจน์ผลลัพธ์ในรูปแบบพหุก าลัง ท าให้สรุปได้ว่าทิศทางพฤติกรรมของวัยท างาน
เป็นไปตามทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคตามช่วงอายุไขกับการก่อหนี้ เพราะในช่วงแรกของ
การท างาน รายได้ยังคงไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางระหว่างรายได้
จนน าไปสู่การเป็นหนี้เพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่าย โดยเป็นตามแนวคิดของ Modigliani & Ando (1963) ท่ี
กล่าวว่า ในช่วงต้นของชีวิตหรือเริ่มท างาน รายได้จะอยู่ในระดับต่ า และรายได้ผันแปรเพ่ิมขึ้นตามอายุ
จนถึงจุดอิ่มตัวของบุคคลนั้น แล้วจะเกิดการลดน้อยถอยลงเป็นวัฏจักร ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งงานยังคง
เป็นเหตุส าคัญของการเป็นหนี้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ผนวกกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้รายได้ลดลง 
 มิติส าคัญในการศึกษานี้ ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวแปรทางด้านความรู้และทัศนคติทางการเงิน โดย
แบบจ าลองพฤติกรรมที่สร้างขึ้นสะท้อนผลให้เห็นว่า ตัวแปรความรู้ทางการเงินเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
คนวัยท างานก่อหนี้เพิ่มข้ึน เนื่องด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินดี จะสามารถจัดการสร้างสมดุล
ทางการเงินได้ และมีการวางแผนทางการเงินอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการเป็นหนี้สินซ้ าซาก ซึ่งการศึกษา
ของ Babovec, Barbic and Palic (2015) Marriott (2007) Agnew & Harrison (2015) ให้การ
สนับสนุนผลการศึกษานี้ แต่ว่า Mandell & Klein (2009) ให้ผลในทิศทางที่คัดแย้งกันออกไปโดย
กล่าวว่า ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินดีหรือผ่านการอบรมทางการเงินมาแล้ว ยังคงไม่สามารถแสดงผลใน
การจัดการหนี้สินในทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากความล่าช้าทางการเงินที่ไม่ทันต่อ
ความต้องการ ส่วนตัวแปรทางด้านทัศนคติทางการเงิน สะท้อนผลให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนวัย
ท างานก่อหนี้ลดลง โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการถามถึงความตระหนักในการบริหารจัดการเงินและ
การเป็นหนี้ ผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผู้คนวัยท างานเป็นกลุ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางด้านการเงิน
เนื่องด้วยการเป็นหนี้ส่งผลต่ออิสระทางการเงินส่วนบุคคล ผนวกกับการเป็นหนี้นั้น ไม่สามารถน ามา
ซึ่งประโยชน์ที่คุ้มค่า และความไม่พร้อมในการรับมือต่อข้อจ ากัดทางการเงิน ซึ่งยืนยันได้จากผลการ
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแปร จะเห็นได้ว่าการตระหนักถึงความความเสี่ยงทางด้านการเงิน จะเพ่ิมขึ้นไปตาม
ช่วงเวลาการใช้ชีวิตท่ีเพ่ิมขึ้น โดย Marriott (2007) ได้ระบุว่าการตระหนักรู้ทางการเงินนั้น มีผลใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเป็นหนี้ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเป็นหนี้ส่งผลต่อการใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน จึงเกิดเป็นแนวคิดในเชิงลบแก่ผู้ที่มีข้อจ ากัดทางรายได้โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่ม
ท างาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ในเชิงปฏิบัติ สถาบันทางการเงินควรมีการทดสอบระดับความรู้ทางการเงินและทัศนคติ
ทางการเงิน เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผู้ขอกู้รายใหม่  โดยในช่วงแรกให้ท าการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลเชิงส ารวจ แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการอนุมัติวงเงินให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายและรายได้ให้เกิดสมดุลสูงสุด อันจะช่วยลดปัญหาภาวะหนี้สิน
ซ้ าซ้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในอนาคต 
 

 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

Vol. 2 No. 5 (September – October 2020) 
 

74  
 

การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) ของแบบจ าลองปรากฏให้เห็นชัดว่า เมื่อตัวแปร
ทางด้านอายุปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ตัวแปรความรู้ทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 0.79 ใน
ขณะเดียวกันนี้ กลับส่งผลให้ตัวแปรทัศนคติทางการเงินปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.55 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มท างาน 
 

  แบบจ าลองท่ี 1 แบบจ าลองท่ี 2 แบบจ าลองท่ี 3 
  Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 
เพศ (หญิง) 1.559 1.402   1.392 1.364   1.924 1.415   
อายุ 0.789 0.151 *** 2.073 0.882 ** 0.810 0.153 *** 
อายุ2 -0.012 0.002 *** -0.021 0.004 *** -0.013 0.002 *** 
สถานะ (สมรส) 2.899 1.714   3.465 1.636 ** 3.971 1.753 ** 
ความรู้ทางการเงิน 0.618 1.460   25.204 7.599 *** 28.318 15.739 * 
ทัศนคติทางการเงิน 1.224 1.561   -15.656 6.717 ** -27.296 14.964 * 
อายุ*ความรู ้       -0.792 0.242 ***       
อายุ*ทัศนคติ       0.547 0.209 ***       
ปีการศึกษา*ความรู ้             -1.437 0.826 * 
ปีการศึกษา*ทัศนคต ิ             1.473 0.785 * 
ค่าคงท่ี -13.572 6.380 ** -44.746 24.582 * -13.166 6.624 ** 
F-test 8.760 *** 6.300 *** 6.890 *** 
R-squared 0.095   0.152   0.123   
RMSE 6.673   6.254   6.635   
AIC 729.885   726.774   730.456   
VIF 1.105   1.179   1.140   
White's test 38.060   50.600   49.410   
D.W. stat 1.750   1.829   1.752   
 

หมายเหตุ: ***, **, * แทน ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01, 0.05, และ 0.1 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นโสด อายุเฉลี่ย 31 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีหนี้สินส่วนใหญ่มาจากอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และการบริโภคส่วน
บุคคล นั่นเพราะเนื่องจากบริบทของสังคมปัจจุบันเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสนิยมมากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่ยังขาดแคลน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของ Wealth Creation International: WCI (2020) ที่ระบุว่าปัจจุบันคนวัยท างานมัก
เพ่ิมปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นให้แก่ตนเอง ทั้งในแง่ของการตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็น มากไปกว่านั้นยังไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาหนี้สินติดตัว 
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