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บทคัดย่อ 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการออมเพือเตรียมตวัในการใชชี้วิตหลงัเกษียณของ

พนกังานบริษทัในเขตห้วยขวาง โดยทาํการศึกษากลุ่มพนกังานบริษทัในเขตห้วยขวาง จาํนวนกลุ่มละ 400 คน 

ใชก้ารรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างพนกังานบริษทัในเขตห้วยขวาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยช่วงอายุที

พบโดยมากเป็นช่วงอายุ 36-40 ปี สถานภาพโดยมากเป็นสถานภาพโสด การศึกษาโดยมากจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ตาํแหน่งงานโดยมากเป็นตาํแหน่งงานระดบัพนกังาน/เจา้หนา้ที รายไดค้รอบครัวโดยมากอยูใ่นช่วง

รายได ้0-40,000 บาท/เดือน  และค่าใชจ่้ายของครอบครัวโดยมากอยูใ่นช่วง 0-40,000 บาท/เดือน  

กลุ่มตวัอย่างมีทศันะความคิดเกียวกบัวตัถุประสงค์ในการออม โดยมีผลต่อการออมอยู่ในระดับมาก   

โดยวตัถุประสงค์ของการออมโดยมาก เพือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต  เพือ

ผลตอบแทน  เพือซือทรัพยสิ์น ซึงวตัถุประสงค์ของการออมทีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่  เพือเป็นมรดกให้

ครอบครัว  เพือลดหยอ่นภาษี และเพือเป็นทุนการศึกษา   

กลุ่มตวัอย่างมีช่องทางการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์มีผลต่อการออม  รองลงมาเป็นการซือทองคาํ   

LTF/RMF ซือประกนัชีวิต ฉลาก ธกส และช่องทางการออมทีอยูใ่นระดบัน้อย คือการซือพนัธบตัรรัฐบาล ซือ

หุ้นกูเ้อกชน  

กลุ่มตวัอย่างแหล่งมีขอ้มูลในการออมโดยมาก มาจากสือ Internet  รองลงมาจาก  หัวหน้างาน/เพือน

ร่วมงาน  และนอ้ยทีสุดคือบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ 

 

คาํสําคญั  พฤติกรรมการออม  วตัถุประสงคใ์นการออม  ช่องทางในการออม  แหล่งขอ้มูลเพือใชห้าขอ้มูล 

 

 



 ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the savings behavior in preparation for the retirement 

life of company employees in Huay Kwang District. By conducting a study of a group of employees 

in Huay Khwang District, each group of 400 people, using data collection with questionnaires 

The study indicated that Sample of company employees in Huay Khwang Mostly female 

The age range found by many is 36-40 years of age. Status is very much a single status. Education 

by graduating with a bachelor's degree Job positions, most of which are job positions for staff / staff 

Most family income is in the income range 0-40,000 baht / month and the family expenses are in 

the range of 0-40,000 baht / month. 

The sample group had the opinion about the purpose of saving.  Which affects the savings 

at a high level By the purpose of saving by many For emergency spending To use as a source of 

funds in the future For returns To buy property Which the purpose of saving is at a moderate level, 

ie to be a family heritage For tax deductions And to be a scholarship 

The sample group has deposit channels with commercial banks.  Affects the savings 

Followed by buying gold, LTF /  RMF, buying life insurance, bank logo, and saving channels at a 

low level. Is the purchase of government bonds Buy private debentures 

The sample group has information on saving, mostly from Internet media, followed by 

supervisors / colleagues. And the least is the analysis from the broker 

 

Keywords : savings behavior Savings objectives Saving channels Resources for finding 

information 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การออมเป็นส่วนหนึงทีทาํให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายในสิงทีมุ่งหวงั เช่น ออมเงินเพือสมคัร

เรียนคอร์สพิเศษ ออมเงินเพือไปเทียวต่างประเทศ ออมเงินเพือจะซือบา้นในอนาคต เป็นตน้ ซึงการ

ออมเป็นปัจจยัทีสําคญัยงิทีจะทาํใหผู้อ้อมบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้นอกจากนีการออมเงินไวเ้พือใช้

ยามฉุกเฉิน ยงัช่วยลดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเมือได ้เช่น มีเงินสาํรองตอนเจ็บป่วย มีเงินซ่อม

บา้นซ่อมรถ ฯลฯ 

จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าการออมเงินนนัมีคววามสําคญักบัชีวิตของทุกคนมาก เพราะมนั

เป็นปัจจยัทีจะทาํใหเ้ราไดใ้นสิงทีตอ้งการโดยทีไม่เดือดร้อน ขาดสภาพคล่อง หรืออยา่งร้ายแรงคือ

ตอ้งเป็นหนี 

เงินออมถือเป็นปัจจัยทีจะทาํให้เป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นอนาคตสําเร็จและเป็นจริงขึนมา เช่น 

กาํหนดเป้าหมายไวว้่าจะตอ้งมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ นอกจากนีเงินออมยงัช่วย

แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินทีอาจเกิดขึนอย่างไม่คาดคิดอีกด้วย  ดังนันการออมจึงมี

ประโยชนม์าก 

ปัจจุบนัการออมเงินมีทงัทีเป็นระบบบงัคบัเช่น กองทุนสาํรองเลียงชีพ ระบบประกนัสังคม 

ระบบบาํนาญของขา้ราชการ เป็นตน้ ส่วนการออมแบบสมคัรใจ เช่น การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

การทาํประกนัชีวติ การเขา้ร่วมกองทุนเงินออมต่าง ๆ การออมเงินดว้ยการสะสมเงินเขา้กองทุนรวม

เพือการเลียงชีพ กองทุนรวมระยะยาว กองทุนสวสัดิการชุมชน การออมโดยการลงทุนในสินทรัพย์

อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้  

จากความสําคญัในการเปลียนแปลงทางประชากร รวมถึงประโยชน์ทีไดรั้บจากการออมจึงทาํให้

ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินของวยัทาํงาน และปัจจยัทีส่งผลต่อการออมเงินของ

พนกังานบริษทั ในเขตห้วยขวาง โดยเฉพาะกลุ่มวยัทาํงานทีมีอายรุะหว่าง 25 – 45 ปี เนืองจากเป็น

วยัทีใกลเ้ขา้สู่วยัเกษียณโดยเลือกศึกษาจากกลุ่มพนักงาน ทีมีตาํแหน่ง เจา้หน้าที – ผูอ้าํนวยการ  

เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัทางดา้นรายได ้และการค่าใชจ่้าย ซึงอาจจะมีผลต่อการเก็บ

ออมเงิน เพือเตรียมไวใ้นวยัหลงัเกษียณ ผูว้ิจยัหวงัว่าการศึกษาครังนีจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที

เกียวขอ้งเพือเป็นแนวทางในการออกนโยบาย การวางแผน การส่งเสริมการออม โดยทีระหว่าง

พนกังานทีมีตาํแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ที  ถึง ระดบัผูอ้าํนวยการ  และมีปัจจยัใดทีส่งผลต่อการออม



ของพนักงานทงัสองกลุ่มทีต่างกนั และจะไดน้าํผลการศึกษาไปปรับใช้กบัประชากรในกลุ่มทีมี

แหล่งทีมาของรายไดต่้างกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพือศึกษาถึงแนวคิดเกียวกบัวตัถุประสงค์ของการออม เช่น เพือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนใน

อนาคต เพือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพือซือทรัพยสิ์น   เพือเป็นมรดกให้ครอบครัว เพือการลดหย่อย

ภาษี   เพอืผลตอบแทน   เพอืเป็นทุนการศึกษา 

2.การศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินของพนักงานบริษทั จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการ

ออมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ฝากเงินธนาคารพาณิชย ์ซือประกนัชีวิต ซือ LTF/RMF ฝากเงินกบั

สหกรณ์ออมทรัพย ์ซือสลาก ธกส ซือกองทุนรวม ซือทองคาํ ซือหุน้กูเ้อกสาร ซือพนัธบตัรรัฐบาล   

3.การศึกษาถึงแหล่งขอ้มูลเพือใช้หาขอ้มูลสําหรับการออม ไดแ้ก่ สือ Internet โทรทศัน์ / 

วทิย ุ/ หนงัสือพิมพ ์  คนในครอบครัว   หวัหนา้ / เพือนร่วมงาน    พนกังานขายหรือสถาบนัการเงิน   

บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.ลกัษณะส่วนบุคคลซึงมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ค่าใชจ่้ายที

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมทีแตกต่างกนั 

2.แนวคิดเกียวกบัวตัถุประสงคข์องการออม เช่น เพือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพือใช้

จ่ายในยามฉุกเฉิน เพือซือทรัพยสิ์น   เพือเป็นมรดกให้ครอบครัว เพือการลดหย่อยภาษี   เพือ

ผลตอบแทน   เพอืเป็นทุนการศึกษา ทีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคล 

3.พฤติกรรมการออมเงินของพนกังานบริษทั จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝากเงินธนาคารพาณิชย ์ซือประกนัชีวิต ซือ LTF/RMF ฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์

ซือสลาก ธกส ซือกองทุนรวม ซือทองคาํ ซือหุ้นกูเ้อกสาร ซือพนัธบตัรรัฐบาล  ทีมีความสัมพนัธ์

กบัลกัษณะส่วนบุคคล 



4.แหล่งข้อมูลเพือใช้หาข้อมูลสําหรับการออม ได้แก่ สือ Internet โทรทัศน์ /  วิทยุ / 

หนงัสือพิมพ ์  คนในครอบครัว   หวัหนา้ / เพือนร่วมงาน    พนกังานขายหรือสถาบนัการเงิน   บท

วเิคราะห์ของโบรกเกอร์  ทีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคล 

ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตเนือหา 

ศึกษาพฤติกรรมการออม ของลกัษณะส่วนบุคคล แนวคิดและพฤติกรรมการออมโดยจาํแนก

ตามลกัษณะประชากร  แนวคิดและพฤติกรรม และหาความสัมพนัธ์ของการส่งผลของลกัษณะส่วน

บุคคลกบัแนวคิดและพฤติกรรมการออมก่อนการเกษียรณของพนกังานบริษทัในเขตหว้ยขวาง 

ขอบเขตสถานที 

การศึกษาวิจยัครังนีมุ่งศึกษาเฉพาะพนกังานบริษทัในเขตหว้ยขวาง 

ขอบเขตระยะเวลา 

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 พนกังานบริษทัในเขตหว้ยขวาง จาํนวน 400 คน 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ในการศึกษาครังนีได้ก ําหนดตัวแปรอิสระ (independent variables) และตัวแปรตาม 

(dependent variables)  ดงันี   

1.ลักษณะส่วนตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้ของ

ครอบครัว รายจ่ายของครอบครัว 

2.แนวคิดและพฤติกรรมการออม  เช่น  วตัถุประสงค์ในการออม  ช่องทางในการออม 

แหล่งขอ้มูลเพอืใชห้าขอ้มูลในการออม 

 

 

 



เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัครังนี จะใชแ้บบสอบถาม ซึงมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended question) ซึงมี  ส่วน

ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปนี  

 ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดข้องครอบครัว ค่าใชจ่้ายในการครอง

ชีพเฉลียของครอบครัว ซึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด 

 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการออม แบ่งออกเป็น 3 ดา้น  

  1. วตัถุประสงคข์องการออม  

  2. ช่องทางในการออม  

  3. แหล่งขอ้มูลเพือใชใ้นการออม  

ส่วนที 3 เป็นการสอบถามแนวคิดเกียวกบัการออม 

ทาํการทดสอบความเทียงตรง (validity) โดยนาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปเสนอต่อ

ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นการสร้างเครืองมือวิจยัและดา้นการศึกษา ตรวจสอบความถูก

ตอ้งเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั

ครังนีหรือไม่    โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งที 0.5  

ขึนไป หลงัจากนนันาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 หาความเชือมนั (reliability) โดยผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กบักลุ่ม

ประชากรทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะวจิยั จาํนวน 30 คนหลงัจากนนันาํแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมนั โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach 

Alpha coefficient) ซึงค่าแอลฟาทีได ้แสดงถึงระดบัความคงทีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 

<  <1 ถ้ามีค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเชือมันมาก ผลการหาค่าความเชือมันของ

แบบสอบถาม ทงัฉบบั เท่ากบั 0.854 

 

 

 



สถิติทใีช้ในการวจิัย 

รูปแบบการออมมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ ของพนกังาน ของบริษทั ในเขตห้วยขวาง  

ผูว้ิจยัจะใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการออม กบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณของพนกังานบริษทั  ในเขตห้วย

ขวาง  

 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 70% โดยช่วงอายุทีพบโดยมากเป็นช่วงอายุ 

36-40 ปี สถานภาพโดยมากเป็นสถานภาพโสด การศึกษาโดยมากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ตาํแหน่งงานโดยมากเป็นตาํแหน่งงานระดบัพนกังาน/เจา้หนา้ที รายไดค้รอบครัวโดยมากอยูใ่นช่วง

รายได ้0-40,000 บาท/เดือน  และค่าใชจ่้ายของครอบครัวโดยมากอยูใ่นช่วง 0-40,000 บาท/เดือน  

. กลุ่มตวัอยา่งมีทศันะความคิดเกียวกบัวตัถุประสงคใ์นการออม โดยมีผลต่อการออมอยู่ใน

ระดบัมาก   โดยวตัถุประสงคข์องการออมโดยมาก เพือใชจ่้ายยามฉุกเฉิน เพือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุน

ในอนาคต  เพือผลตอบแทน  เพือซือทรัพยสิ์น ซึงวตัถุประสงคข์องการออมทีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่  เพือเป็นมรดกใหค้รอบครัว  เพือลดหยอ่นภาษี และเพือเป็นทุนการศึกษา   

3.กลุ่มตวัอยา่งมีทศันะความคิดเกียวกบัช่องทางในการออม ซึงมีผลต่อการออมในระดบัมาก 

คือช่องทางการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์รองลงมาเป็นการซือทองคาํ   LTF/RMF ซือประกนัชีวิต 

ฉลาก ธกส และช่องทางการออมทีอยูใ่นระดบันอ้ย คือการซือพนัธบตัรรัฐบาล ซือหุน้กูเ้อกชน 

4.กลุ่มตวัอยา่งมีทศันะความคิดเกียวกบัแหล่งขอ้มูลในการออมโดยมาก มาจากสือ Internet  รองลงมา

จาก  หวัหนา้งาน/เพอืนร่วมงาน  และนอ้ยทีสุดคือบทวเิคราะห์จากโบรกเกอร์ 

 

อภิปรายผล 

พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมเพอืเตรียมตวัในการใชชี้วิตหลงัเกษียณ ของพนกังานบริษทั

ในเขตห้วยขวาง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีแนวคิดเกียวกบัการออมไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย

หรือเพศหญิง ลว้นต่างให้ความสําคญัเกียวกบัการออม  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย พฤติกรรมการ

ออมเพือเตรียมตัวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีพบว่า



กลุ่มคนทุกกลุ่มให้ความสําคัญกับการออมและมีแนวโน้นในการออมเงินเพิมสูงขึนทุกปี   โดยตาม

แนวคิดใหค้วามสาํคญัในเรืองค่าใชจ่้ายฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน  ซึงหากมีเงินเหลือพอก็จะนาํไปลงทุน

เพือหาผลตอบแทน  โดยการลงทุนเพือการผลตอบทีเขา้ถึงง่ายทีสุดกจ็ะเป็นธนาคารพาณิชยเ์พอืนาํ

เงินไปฝากรับผลตอบแทนเป็นดอกเบียเงินฝากอีกทงัมีความเสียงตาํและหากจาํเป็นตอ้งใช้เงินก็

สามารถไปถอนออกมาใชไ้ดโ้ดยง่าย ซึงแตกต่างกบัช่องทางอืน เช่น ซือทองคาํ  ซือ LTF / RMF  

พนัธบตัรรัฐบาล  ซึงเมือหากตอ้งใช้เงินจะตอ้งใช้เวลาในการดาํเนินการหรือมูลค่าของเงินอาจ

เพิมขึนหรือลดลงจากเงินตน้เริมแรก  แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มคนทีมีการระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัก็

เลือกช่องทางการออมทีแตกต่างกนัดว้ย เช่นกลุ่มคนทีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทจะเลือกลงทุนใน

ช่องทางทีมีความซบัซอ้นและตอ้งมีขอ้มูลเยอะ เช่นการลงทุน LTF / RMF  หุน้กู ้เป็นตน้  และหาก

มีรายได้มากก็จะเลือกลงทุนในช่องทางทีมีความเสียงมากเพือผลตอบแทนทีมากตามกัน  ซึง

สอดคล้องกบังานวิจัยปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร  แต่หากมีรายไดน้อ้ยก็จะเลือกลงทุนในช่องทางทีมีความเสียงน้อย 

เช่น เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ ทงันีกลุ่มตวัอย่างมนัจะหาขอ้มูลเพือใชใ้นการลงทุนโดยใช ้Internet 

เพอืทาํการสืบคน้หาขอ้มูลเพือใชเ้ปรียบเทียบเป็นช่องทางในการออม 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจุบนัแหล่งขอ้มูลทีมีอิทธิพลในการออมมากทีสุดจะเห็นไดว้า่เป็นช่องทาง Internet ซึง

คนทีสนใจทีจะออมหรือนาํวิธีการออมต่างๆมาเปรียบเทียบเพือตดัสินใจมกัจะสืบคน้จาก Internet 

การส่งเสริมหรือการให้ขอ้มูลจากแหล่งช่องทางต่างๆควรนาํเสนอขอ้มูลการออมอยา่งรอบดา้น ซึง

กจ็ะทาํใหก้ารออมหรือเลือกออมช่องทางใดช่องทางหนึงสามารถตดัสินใจไดง่้าย  

2.การออมเพือใชชี้วิตในวยัเกษียณคนส่วนใหญ่มองเห็นถึงความไม่แน่นอนหลายๆอย่าง 

เช่น รายจ่ายฉุกเฉิน  เจ็บป่วย  หรือการไม่สามารถทาํงานให้มีรายไดเ้ลียงตวัเองอย่างเพียงพอได ้ 

สะทอ้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนหากชีวิตเริมทีอายุทีสูงขึน ซึงหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน

แนวคิดเกียวกบัการออม  ไม่เนน้การกระตุน้เศรษฐกิจหรือจูงใจใหซื้อสินคา้ฟุ่ มเฟือย  รวมถึงเนน้

ส่งเสริมอาชีพของผูสู้งอาย ุ
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