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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 3.) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 255 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล             
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ T - test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

ผลการวิจัยพบว่า 1.) พฤติกรรมการออม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เพื่อใช้จ่าย              
หลังลาออกหรือเกษียณจากราชการ รูปแบบการออมเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ความถ่ีในการ
ออมเงิน ออมทุกเดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการออมเงิน ตนเอง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อ
ประเภทใด ทาง Social media  

2.) ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการตัดสินใจ             
ด้านครอบครัว ด้านสภาพคล่อง ด้านสุขภาพ ด้านความต้องการส่วนบุคคล ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านความรู้เกีย่วกับการลงทุน 

3.) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีมีระดับ
การศึกษา และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล แตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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4.) แนวโน้มของการออมเงินในอนาคตของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีเหตุผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการให้ความส าคัญกับ เมื่อท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร เกี่ยวกับการออมเงิน หรือการลงทุนทางการเงิน เมื่อท่านมีรายได้เพียงพอต่อการออม เมื่อท่านมีอายุมากข้ึน  
เมื่อท่านมีต าแหน่งหน้าท่ีการท างานท่ีดีหรือสูงข้ึน เมื่อท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการออมเงิน 
หรือการลงทุนทางการเงิน เมื่อท่านมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบดูแล เมื่อท่านมีความต้องการเงินทุน
เพื่อประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ เมื่อได้รับการแนะน าจากหน่วยงาน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวกับการออมเงิน 
หรือการลงทุนทางการเงิน และเมื่อท่านมีสุขภาพ หรือร่างกายอ่อนแอ ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออม; ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม ; บุคลากรส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
 
Abstract  

This study aims to 1.) investigate contributory factors to the saving behavior of the 
personnel in the Anti - Money Laundering Office; 2.) examine the saving behavior of the 
personnel in the Anti - Money Laundering Office; and 3.) draw an individual comparison on the 
contributory factors to the saving behavior of the personnel in the Anti - Money Laundering 
Office.  
  The participants include 255 personnel of the Office, namely governmental officers, 
state employees, and staff members. The instrument used is a questionnaire, and descriptively 
analyzed statistical data are comprised of frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The T - test and one - way ANOVA are then performed to test the hypotheses. Once 
any distinct difference emerges, LSD and multiple regression formula are to be used to draw           
a pair - by - pair statistical comparison.  
  The findings of the study reveal as follows: 1.) That most participants reportedly save 
money is on their resignation and/or retirement plan. They rely on the Government Fund 
Pension and deposit on a monthly basis. The only financial influencer is the participant 
themselves, hearing about the saving policy from social media. 
  2.) Contributory factors to the saving behavior are great in overall. Considering each aspect 
separately, it indicates that the participants place a dominant emphasis on interests, economy, 
individual decision, household, liquidity, health, and personal needs respectively. On the other 
hand, the participants place a moderate emphasis on investment - related knowledge. 
  3.) The results of the hypothesis test indicate that participants with different 
educational backgrounds and numbers of people under their care display different saving 
behaviors, significantly at the level of 0.05. 
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  4.) Tendency to continue saving money in the future is reportedly very high among the 
personnel in the Anti - Money Laundering Office. This depends relevantly on the followings: 
when they have studied enough about savings and investment, when they have an adequate 
amount of money, when they become older, when they have been advanced at work, when they 
have more family accountabilities, when they need to plan for an after - retirement profession, 
when they have been advised by the affiliation, financial institutions with savings and 
investment services, and when they encounter age - related health problems, respectively. 
 
Keywords: saving behavior; contributory factors to saving behavior; Anti - Money Laundering Office’s 
personnel 
 
บทน า 
 การออมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การออมยังเป็นรากฐาน เป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นการช่วยสนับสนุนการลงทุน                   
ของประเทศด้านการผลิตของประเทศ การจ้างงาน และสร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และลด
ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้ังน้ัน การออมจึงนับว่ามีความส าคัญค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการลงทุน และด้านเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อผู้ออมเองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
ระยะยาว นอกจากน้ีการออม ยังเป็นการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือยในชีวิตประจ าวัน ตรงกันข้ามการออมไม่ได้หมายถึงการตระหน่ีจนเกินไปโดยไม่ใช้จ่ายเอาเสียเลย  
เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน 
 ปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมการออม 2 รูปแบบคือ การออมภาคบังคับซึ่งประกอบด้วยกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการออมภาคสมัครใจ ท่ีจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์
ทางภาษี อาทิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund : RMF) และ
กองทุนรวมเพื่อการออม (super savingsfund : SSF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณซึ่งหลายท่านอาจ
มองเป็นเร่ืองไกลตัวและอาจไม่ได้สนใจมากนัก ท้ังน้ี สิ่งส าคัญของการกระตุ้นการออมอยู่ท่ีการสู้กับทัศนคติ
ท่ีเป็นลบต่อการออม การสร้างแรงจูงใจให้คนตระหนักและเริ่มออมเงินโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต เน่ืองจากถ้าออมไว้ไม่เพียงพอก็จะท าให้ครัวเรือนต้องกู้เต็มมูลค่า (เป็นหน้ีสูง) เมื่อมีหน้ี
สูงก็จ าเป็นต้องยืดระยะเวลาผ่อนช าระให้นานข้ึน (เป็นหน้ีนาน) เพื่อไม่ให้ภาระผ่อนต่อเดือนสูงเกินไป ดังน้ัน
เพื่อให้การออมเป็นเร่ืองใกล้ตัวมากข้ึน ทุกท่านอาจเริ่มต้นด้วยการออมเพื่อท่ีจะไม่ต้องกู้เต็มมูลค่า ไม่ว่าจะ
เป็นการออมเพื่อซื้อรถยนต์ บ้าน หรือเริ่มต้นออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2563) 
 ดังน้ัน จะเห็นว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการออม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
พฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาในครั้งน้ี  
จะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเพื่อวางแผนทางการเงินท่ีดีเพื่อรองรับ
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การผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต และยังเป็นการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน
และการออม เพื่อสุขภาพทางการเงินท่ีดี และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปไม่มากก็น้อย 
 
วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการศกึษา 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
 
 ขอบเขตทางด้านเน้ือหา  
 ตัวแปรต้น 1.) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล  
  2.) พฤติกรรมการออม ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการออมเงิน รูปแบบการออมเงิน ความถ่ี
ในการออมเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการออมเงิน และการได้รับข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อประเภทใด 
 ตัวแปรตาม ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง ด้านการตัดสินใจ ด้านครอบครัว 
ด้านสุขภาพ ด้านความต้องการส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านผลตอบแทน 
 
 ขอบเขตของประชากร  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จ านวนท้ังหมด 698 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากส่วนบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2563) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีวิธีการใช้สูตรค านวณตามสูตรของ Taro Yamane (1973) 
ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 255 คน 
  
 ขอบเขตระยะเวลา การวิจัยครั้งน้ีจะท าการวิจัย ต้ังแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 2. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 3. เพื่อให้ทราบเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเพื่อวางแผนทางการเงินท่ีดี เพื่อรองรับการผันผวนทางเศรษฐกิจ           
ในอนาคต และยังเป็นการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออม เพื่อสุขภาพ
ทางการเงินท่ีดีของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังน้ี 
                     ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม       
 
  
 
 
 
                                                                                                            
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 บุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับ
การศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล 
แตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการออม 
 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes, 1936:236 - 239 อ้างถึงใน ปรมาภรณ์ สระสินทร, 
2560 : 8 - 9) กล่าวไว้ว่าการออม (Saving) เป็นการสละเงินในส่วนท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ในปัจจุบันเพื่อเก็บไว้ใช้
ในอนาคต หรือเป็นการน ารายได้ท่ีเหลือจากการหักรายจ่ายจากการบริโภคในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -  เพศ                    
 -  อายุ 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  สถานภาพ 
 -  ต าแหน่ง 
 -  ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 -  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 -  จ านวนคนที่ผู้ออมดูแล 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
บุคลากรส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 -  ด้านสภาพคล่อง 
 -  ด้านการตัดสินใจ 
 -  ด้านครอบครัว  
 -  ด้านสุขภาพ 
 -  ด้านความต้องการส่วนบุคคล 
 -  ด้านเศรษฐกิจ 
 -  ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
 -  ด้านผลตอบแทน 

พฤติกรรมการออม 
 -  วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
 -  รูปแบบการออมเงิน 
 -  ความถ่ีในการออมเงิน 
 -  บุคคลที่มีอิทธิพลในการออมเงิน 
 -  ได้รับข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อประเภทใด 
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มัธยัสถ์และคุ้มค่า น ามาเก็บสะสมไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตในอนาคต ซึ่งจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ได้แบ่ง จุดมุ่งหมายของการถือเงินเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย (Transaction Demand for Money) เน่ืองจากใน
ชีวิตประจ าวันของท้ังครัวเรือนและธุรกิจน้ันรายรับและรายจ่ายมิได้มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์            
ท าให้มีความจ าเป็นต้องถือเงินจ านวนหน่ึงไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หากรายได้เพิ่มข้ึนความต้องการ          
ถือเงินเพื่อจุดมุ่งหมายน้ีก็ยิ่งสูงข้ึน  
 2. ความต้องการถือเงินเพื่อส ารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความต้องการถือเงินจึงมีไว้เพื่อ
ใช้จ่ายในสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยกะทันหัน เช่น เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ดังน้ัน ความต้องการถือเงินเพื่อส ารองไว้ยาม
ฉุกเฉินจะมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับรายได้ เช่นเดียวกันกับความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย  
 3. ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร (Speculative Demand for Money) บุคคลย่อมถือเงิน          
เพื่อเก็งก าไรมากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า และหากอัตราดอกเบี้ยสูง คนจะ ถือเงินเพื่อเก็งก าไรน้อย 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออม 
 กมลชนก ไพโรจน์ (2554 : 8) พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของบุคลากรเกี่ยวกับ
การเก็บออม โดยการน ารายได้ส่วนท่ีเหลือจากการหักรายจ่ายรวมท้ังหน้ีสินในแต่ละเดือนซึ่งแต่ละคนจะมี
ระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงค์ของการออม ตามลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล 
 ธมลวรรณ นะติ และคณะ (2556 : 8) พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออก
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออมในรูปแบบการเก็บรวบรวมสะสมทรัพย์สินเงินทองให้ได้ปริมาณเพียงพอ             
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเป้าหมายไว้เพื่อใช้จ่ายในอนาคต เช่น ฝากเงินกับธนาคาร การท าประกันชีวิต                
การซื้อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 กมลพรรณ ก้อนทอง (2560 : 5) พฤติกรรมการออมเงิน หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกใน
รูปแบบต่าง ๆ ในการออมเงิน ได้แก่ จ านวนเงินออมเฉลี่ยในแต่ละเดือน สถาบันการเงินท่ีเลือกออมเงิน 
ระยะเวลาท่ีออมเงิน เหตุผลในการออม รูปแบบในการออมเงิน และผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน 
 ปรมาภรณ์ สระสินทร (2560 : 4 - 5) พฤติกรรมการออม หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลท่ี
แสดงออกโดยการน าเงินในส่วนของ รายได้ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายในการบริโภคเก็บไว้ส าหรับใช้จ่ายใน
อนาคต หรือลงทุนเพื่อหวังท่ีจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ประกอบด้วย รูปแบบในการออมเงิน 
วัตถุประสงค์ในการออมเงิน วิธีการในการออม ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม จ านวนเงินท่ีออม ความถ่ี           
ในการออมเงิน และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อประเภทใด 
 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออม 
 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes, 1936 : 241 - 245 อ้างถึงใน กมลพรรณ ก้อนทอง, 
2560 : 13 ) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของบุคคลน้ัน ซึ่งมีดังต่อไปน้ี  
 1. ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ความพร้อมของสถาบันการเงิน เช่น การให้ ผลตอบแทนต่อการออม 
การโฆษณาและสิ่งจูงใจ แหล่งท่ีมาของรายได้แน่นอน แหล่งท่ีมาจากรายได้ไม่แน่นอน และปริมาณทรัพย์สิน
ทางการเงินสุทธิของครัวเรือน 
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 2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรท่ีก าหนดตัวหน่ึง โดยตัวอย่างปัจจัย ในทางสังคม
และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือว่ามีอิทธิพลต่อการออม อาทิเช่น จ านวนผู้มีเงินได้ใน ครัวเรือนเป้าหมาย              
การออม รสนิยมในการบริโภค อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของครอบครัว กรรมสิทธิ์ในบ้านและท่ีดิน 
สภาพภูมิศาสตร์และเขตท่ีอยู่อาศัย 
 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes, 1936 : 241 - 245 อ้างถึงใน ปรมาภรณ์ สระสินทร, 
2560 : 14) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของบุคคลน้ัน ซึ่งมีดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยด้านสภาพคล่อง สภาพคล่องทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัวแปรท่ีก าหนดตัวหน่ึง           
โดยตัวอย่างปัจจัยในทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือว่ามีอิทธิพลต่อการออม อาทิเช่น จ านวนผู้มีเงินได้ 
ในครัวเรือนเป้าหมายการออม รสนิยม ในการบริโภค อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของครอบครัว กรรมสิทธิ์
ในบ้านและท่ีดิน สภาพภูมิศาสตร์และเขตท่ีอยู่อาศัย 
 2. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงความพร้อมของสถาบันการเงิน เช่น               
การให้ผลตอบแทนต่อการออม การโฆษณาและสิ่งจูงใจ แหล่งท่ีมาของรายได้แน่นอน แหล่งท่ีมาจาก รายได้
ไม่แน่นอน และปริมาณทรัพย์สินทางการเงินสุทธิของครัวเรือน 
 3. ปัจจัยทางผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ               
การออม การออมท่ีให้ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอมีผลต่อการตัดสินใจ 
 ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุหมายถึง การวางแผน
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ  ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีได้ครอบคลุมการเตรียมตัว                
โดยมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ 
  1. การเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การประเมินสภาวะรายรับ – รายจ่ายการส ารวจทรัพย์สินท่ีมี
หรือหน้ีสินท่ีต้องรับผิดชอบภายหลังการเกษียณอายุ มีการวางแผนเพิ่มรายรับหรือลดรายจ่ายไว้ล่วงหน้า หรือ
ท างานเพื่อให้มีรายได้พิเศษตามความถนัดของตน นอกจากน้ียังรวมถึงการเตรียมสะสมเงินในรูปแบบต่าง ๆ           
เพื่อส ารองเป็นรายจ่ายฉุกเฉินและตัดสินใจว่าตนเองจะรับเงินบ าเหน็จหรือ บ านาญหรือกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ เป็นต้น  
 2. การเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกาย หมายถึง การส ารวจและศึกษาตนเองถึงสภาวะการเสื่อมถอย
ของสุขภาพท่ีต้องเผชิญภายหลังเกษียณอายุอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอายุขัย เพื่อจะได้เข้าใจถึงความจ าเป็น
ในการวางแผนการตรวจสุขภาพร่างกายการบ าบัดรักษา และการดูแลป้องกันตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีอยู่เสมอ 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ปรมาภรณ์  สระสินทร (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากรกรม
ชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ผลการศึกษาพบว่า 1.) พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมชลประทาน
ส านักชลประทานท่ี 14 พบว่าส่วนใหญ่ เก็บสะสมในรูปแบบเงินสด ออมเงินไว้เพื่อซื้อสิ่งของท่ีต้องการ                
ยอมโดยการหักจากบัญชีเงินเดือน ตัดสินใจออมด้วยตัวเอง จ านวนเงินท่ียอมต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท 
ออมเมื่อมีเงินเหลือและได้ รับทราบข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากบุคคล เช่น พนักงานสถาบันการเงิน  
เพื่อนและญาติ 2.) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการตัดสินใจ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ          
ด้านสภาพคล่อง และด้านผลตอบแทน ตามล าดับ 3.) การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของ
บุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 พบว่า บุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14            
ท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงิน 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 สุพัตรา สมวงศ์ (2559) ศึกษาเร่ือง การออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพระเยา ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 
15,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม รายจ่ายต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท และมีการออมเงิน  เพื่อวัย
เกษียณในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทาง การเงินเพื่อวัยเกษียณ อยู่ในรูปแบบ
ของเงินฝากกับสถาบันการเงิน เหตุผลในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามป่วยชรา เพื่อใช้จ่าย
ในบั้นปลายชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว เพื่อเป็นการยอมรับในสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้
ครอบครัว และอื่น ๆ เพื่อการท่องเท่ียว ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม พบว่าอยู่ในระดับมาก            
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติทางการเงิน มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านความรู้ทาง
การเงิน ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านพฤติกรรมการออม ตามล าดับ  
 ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ศึกษาเรื่อง การออมเงินเพื่อวัยเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงาน  
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาตาม วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 1.) พฤติกรรมการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ 
ของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง         
มีอายุระหว่าง 20–35 ปี จบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีมีสถานภาพโสดมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 คน 
มีบุคคลในครอบครัวท่ีต้องดูแล รับผิดชอบ 2 คนมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มีสภาวะหน้ีสิน 
คาดการณ์ว่าจะเลิกท างานหรือ เกษียณอายุ 60 ปี ส่วนด้านการออมเงินพบว่าส่วนใหญ่  มีรูปแบบการออม
แบบเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมมากท่ีสุดสัดส่วนการออมต่อเดือนระหว่างร้อยละ 5  - 10 ของเงินเดือน 
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินด้วยตนเอง วัตถุประสงค์หลักในการออมเงินเพื่อต้องการดอกเบ้ีย/ผลก าไร 
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงินจากท่ีท างานบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการออม คือ ตนเอง 2.) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การออมเงินของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ถือเป็น
ปัจจัยแรกท่ีมีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงาน ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านความต้องการส่วนตัว 
 ศิริรัตน์ ศรีพนม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์          
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี น้อยกว่า 50 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวน 4–6 คน ต าแหน่งงานเป็นข้าราชการ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จ านวนท้ังหมด 698 คน  
 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท าการค านวณหารกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  ซึ่งก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้จ านวนตัวอย่างจาก
การค านวณจ านวน 255 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling)  
ซึ่งใช้วิธีวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล                 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการออมเงิน รูปแบบการออมเงิน 
ความถ่ีในการออมเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการออมเงิน และการได้รับข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อประเภทใด  
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม ค าถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงระดับความส าคัญ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยท่ีสุด=1 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการออมเงินในอนาคต ค าถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงระดับความส าคัญ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยท่ีสุด=1 
 
 การทดสอบวัดค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 การทดสอบท าได้โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือ 
 การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุปได้ว่า 
แบบสอบถามน้ันมีความน่าเช่ือถือได้ 
 การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected item - Total Correlation) 
 การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าได้โดยการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อน้ัน ๆ โดยเกณฑ์                
ท่ีก าหนด คือต้องมีค่า 0.30 ข้ึนไปจะสรุปได้ว่าค าถามน้ัน ๆ มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้และแบบสอบถาม                
มีความน่าเช่ือถือ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามท้ังหมดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
      1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

 2. ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการอออมเงินของบุคลากรบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลจะใช้สถิติ T - test และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด ต าแหน่ง มีระยะเวลาปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท 
ข้ึนไป จ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล 2 คน 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการออมผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เพื่อใช้จ่าย
หลังลาออกหรือเกษียณจากราชการ รูปแบบการออมเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ความถ่ีในการ
ออมเงิน ออมทุกเดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการออมเงิน ตนเอง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อ
ประเภทใด ทาง Social media   
 ส่วนท่ี 3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านครอบครัว ด้านสภาพคล่อง ด้านสุขภาพ ด้านความต้องการส่วนบุคคล ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่           
ในระดับปานกลาง คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
 ผลทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ บุคลากรส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม ไม่แตกต่าง ท่ีมีระดับการศึกษา 
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และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล แตกต่างกันท าให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ส่วนท่ี 4 แนวโน้มการออมเงินในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีระดับการให้ความส าคัญ คือเมื่อท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการออมเงิน หรือการลงทุน
ทางการเงิน เมื่อท่านมีรายได้เพียงพอต่อการออม เมื่อท่านมีอายุมากข้ึน เมื่อท่านมีต าแหน่งหน้าท่ี                  
การท างานท่ีดีหรือสูงข้ึน เมื่อท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการออมเงิน หรือการลงทุน 
ทางการเงิน เมื่อท่านมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบดูแล เมื่อท่านมีความต้องการเงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพหลังเกษียณอายุ เมื่อได้รับการแนะน าจากหน่วยงาน สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวกับการออมเงิน หรือ           
การลงทุนทางการเงิน และเมื่อท่านมีสุขภาพ หรือร่างกายอ่อนแอ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการออม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เพื่อใช้จ่ายหลังลาออกหรือเกษียณ
จากราชการ รูปแบบการออมเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ความถ่ีในการออมเงิน ออมทุกเดือน           
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการออมเงิน ตนเอง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการฝากเงินจากสื่อประเภทใด ทาง Social 
media ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระของรังสรรค์ พลหล้า (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออม
ของข้าราชการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ผลการศึกษาพบว่า 
ข้าราชการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมแพ ส่วนใหญ่มีการออมเงินโดยการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ สอดคล้องกับภาคนิพนธ์ของปรมาภรณ์  สระสินทร (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14  ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรการ
ออมพบว่าส่วนใหญ่ ตัดสินใจออมด้วยตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา สมวงศ์ (2559) การศึกษา             
เรื่องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา
ข้อมูลพบว่ามีเหตุผลในการออมเงิน  เพื่อวัยเกษียณเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามป่วยชรา เพื่อใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต             
เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว เพื่อเป็นการยอมรับในสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว และอื่น ๆ 
เพื่อการท่องเท่ียว สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ
ของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการออมคือ ตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลชนก ไพโรจน์ (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง การศึกษาพฤติกรรมการออม พบว่าวัตถุประสงค์ในการออม ผู้ตอบแบบสอบถาม               
มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการตัดสินใจ ด้านครอบครัว ด้านสภาพคล่อง ด้านสุขภาพ ด้านความ
ต้องการส่วนบุคคล ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่ ในระดับปานกลาง คือด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยมี
ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังน้ี   
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1.) ด้านสภาพคล่อง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือวัตถุประสงค์ในการออมท่ีแตกต่างกัน สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยสะดวก
และรวดเร็วความพึงพอใจในสภาพคล่องท่ีแตกต่างกัน ความถ่ีในการรับผลตอบแทนเพื่อสร้างกระแสเงินสด และ
ต้นทุนคงท่ีท าให้เกิดภาวะขาดสภาพคล้องซึ่งเป็นอุปสรรคในการออมหรือลงทุน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ภาคนิพนธ์ของปรมาภรณ์ สระสินทร (2560) พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากร                   
กรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการตัดสินใจ              
มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสภาพคล่อง และด้านผลตอบแทน ตามล าดับ 

2.) ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือสภาพคล่องทางการเงินของตนเองมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการออม 
ต้องการลงทุนและการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับมาก คือภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะน้ันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการออม การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
และการออม ตามล าดับ และอยู่ในระดับปานกลาง คือท่านได้รับค าแนะน าของท่ีปรึกษาทางการเงินมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนและการออม ซึ่งสอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของปรมาภรณ์ สระสินทร (2560) ศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าตานการตัดสินใจ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสภาพคล่อง 
และด้านผลตอบแทน ตามล าดับ 

3.) ด้านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือท่านออมเงินเพื่อเป็นหลักประกัน และสร้างความ มั่นคงให้กับครอบครัว 
ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับมาก คือสถานะและการใช้จ่ายในครอบครัวส่งผลให้ท่านต้องออมเงิน จ านวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีต้องดูแลรับผิดชอบ ส่งผลให้ท่านต้องออมเงิน และบ้าน ท่ีพักอาศัย ส่งผลให้ท่านต้อง
ออมเงิน เพื่อน าเงินมาปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของ
ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว 
ถือเป็นปัจจัยแรกท่ีมีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงาน ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความต้องการส่วนตัว  

4.) ด้านสุขภาพ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือการเกิดโรคภัย หรือโรคระบาดต่าง ๆ เช่น Covid - 19 ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 
ท าให้ท่านต้องออมเงินไว้ เมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณอายุ การท างานต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น 
ส่งผลให้ท่านต้องออมเงิน การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น       
ส่งผลให้ท่านต้องออมเงิน และการมีสุขภาพท่ีไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่ายและไม่มีเวลาดูแลตนเองต้องเข้ารับ 
การรักษาอยู่บ่อย ๆ ส่งผลให้ท่านต้องออมเงิน ตามล าดับ เพราะบุคลากรในส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี มีรายได้เพียงพอต่อการออม ประกอบกับในขณะปี 2563 เกิดโรคระบาด 
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เช่น Covid - 19 ระบาดท่ัวโลก ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษา ท าให้ตระหนักถึงการออมเงิน
เพื่อไว้ใช้จ่ายหากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในอนาคต และดูแลตัวเองเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561)  ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุของ
ประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการออมเงินของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน อยู่ในระดับ
น้อย เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี ในวัยแรงงาน ในช่วงอายุ
น้ีถือเป็นวัยเริ่มต้นการท างาน ท่ียังคงมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ดังน้ัน การมีสุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง              
จึงอาจส่งผลให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออมเงิน เพื่อเกษียณอายุงาน 
 5.) ด้านความต้องการส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับ
การให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือท่านต้องการน าเงินออมไปใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ต่าง  ๆ เช่น 
ทองค า บ้าน คอนโด ท่ีดิน เป็นต้น ท่านต้องการน าเงินออม เพื่อใช้ในการท่องเท่ียว พักผ่อน และท่านต้องการน า
เงินออม เพื่อไปใช้ซื้อสิ่งอ านวยความ สะดวกในการด ารงชีวิต เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ 
ของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัย
แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ถือเป็นปัจจัยแรกท่ีมีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรวัยแรงงาน ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความต้องการส่วนตัว 
 6.) ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือราคาสินค้าอุปโภค บริโภคสูงข้ึน เช่น ค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ค่ารถโดยสาร 
เป็นต้น มีผลกระทบต่อการออมเงิน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลท าให้สภาพคล่องทางการเงินลดลง            
มีผลกระทบต่อการออมเงิน และท่านต้องการเงินออม เพื่อน าไปประกอบอาชีพ และน าไปเป็นค่าใช้จ่าย            
ในการด ารงชีวิต ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ศึกษาการออมเงิน
เพื่อเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ถือเป็นปัจจัยแรกท่ีมีผลต่อการออมของ
กลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงาน ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความต้องการส่วนตัว  
 7.) ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ี
ระดับการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง คือท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนทางการเงิน 
และท่านได้ซื้อหรือถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร กองทุน เป็นต้น ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสุพัตรา สมวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้า
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพระเยา ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม พบว่าอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทัศนคติทางการเงินมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความรู้ทางการเงิน 
ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านพฤติกรรมการออม ตามล าดับ 
 8.) ด้านผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีระดับการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือท่านต้องการผลตอบแทนทางการเงินในอัตราท่ีสูง และท่านต้องการสิทธิ
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการออม เช่น ประกันชีวิต การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ภาคนิพนธ์ของปรมาภรณ์ สระสินทร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากร               
กรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากร
กรมชลประทาน ส านักชลประทาน ท่ี 14 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าตานการตัดสินใจ            
มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสภาพคล่อง และด้านผลตอบแทน ตามล าดับ 
 3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

พบว่าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษา และจ านวนคนท่ีผู้ออมดูแล แตกต่างกันท าให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานภาคนิพนธ์ของ
ปรมาภรณ์ สระสินทร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน ส านัก
ชลประทานท่ี 14 บุคลากรกรมชลประทาน ส านักชลประทานท่ี 14 ท่ีมีระดับการศึกษามีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของศิริรัตน์ ศรีพนม (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ต าแหน่งงาน แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมของบุคลากรส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
สามารถข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังน้ี  
 1. ด้านสภาพคล่อง ส่งเสริมให้ความรู้ด้านข้อมูล ด้านแหล่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิธีการออมต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากร 
มีสภาพคล่องทางการเงินมากข้ึน เพื่อส่งผลให้บุคลากรสนใจในการออมเงิน 
 2. ด้านการตัดสินใจ แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในแต่ละเดือนของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารเงินให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง รวมถึงการจัดสรรรายได้ในแต่ละเดือน 
ในการออมเงิน เพื่อให้บุคลากรมีการตัดสินใจทางการเงินมากข้ึน  
 3. ด้านครอบครัว ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการออมเงินแบบระสั้น ระยะยาว การออม
จ านวนมากหรือน้อย แบบไหนได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าในการออมเงิน เพื่อให้บุคลากรมีการตัดสินใจทาง
การเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตและเป็นหลักประกันความมั่งคงให้ครอบครัว   

4. ด้านสุขภาพ ให้แนะน าค าปรึกษาในการวางแผนการออมเงิน แผนการลงทุนระยะยาว เพื่อใช้จ่าย        
ในอนาคตเมื่อร่างการเจ็บป่วย เมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณอายุ 

5. ด้านความต้องการส่วนบุคคล ควรให้ความส าคัญและมีบทบาทในการประสานสถาบันการเงิน              
เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการออมเงิน การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ว่าได้ให้ผลตอบแทนอย่างไร



15 

เพื่อให้บุคลากรเลือกการแผนการออม ตามความต้องการของตนเองเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจแล้ว เพื่อให้
เกิดการออมเงินมากข้ึน 

6. ด้านเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการออมเงิน
ว่ามีความส าคัญอย่างไร ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบัญชีรายรับ - รายจ่ายเพื่อให้บริหารการเงินของตนเองได้   

7. ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ประสานผู้ท่ีมีความรู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน เข้ามาให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
การลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการออมเงินมากข้ึน 

8. ด้านผลตอบแทน ประสานสถาบันการเงินเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการ
ความเสี่ยงในการออม การได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการออมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินของบุคลากร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจ าแนกตามปัจจัย 
 2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในสาขาอาชีพอื่น ๆ ท้ังในภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และน าผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบกันจะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินในสภาพสังคมในปัจจุบัน 
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