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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคล
ก่อนวยัเกษียณของประชาชนอายุระหวา่ง 23-60 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือประชาชนอายุระหวา่ง 23-60 ปี
และพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่พระรามท่ี 3 รวมทั้งหมด 407 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย,  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Independent Sample t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis) 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และจ านวนสมาชิกท่ีอยูอ่าศยัในบา้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.0 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 สถานภาพโสด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ส่วนใหญ่อาศยัอยูจ่  านวน 1-4 คน มีอยูจ่  านวน 340 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.50 รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รายไดอ้ยูท่ี่ 25,001 - 50,000 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 

ปัจจยัดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัการพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทน นอกจากน้ีปัจจยั
ดา้นรายไดมี้ความส าคญัมากท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงรูปแบบและโครงสร้างการลงทุน รองมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นราคา 
ผลตอบแทนและปัจจยัดา้นอายุและสุขภาพ อยา่งไรก็ตามเม่ือรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนเพิ่มข้ึนกลุ่มตวัอยา่งจะเพิ่ม
การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีระดบัความเส่ียงต ่า ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ลว้นแต่ไม่มีผลท าใหมี้การเปล่ียนแปลงการลงทุน 

ธนาคารควรน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและจดัอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน เพื่อสามารถใหค้  าแนะน ากลุ่มลูกคา้ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง 

 

 
 

 
 



 

 

Abstract 
 

This research is an Influence of Saving on the Personal Financial before Retirement of Population Aged 

between 23-60 years old and employees of Bank of Ayutthaya Public Company Limited, Rama 3 head Office 

comprising 407 samples. Questionnaires are used as an instrument to collect data. Statistical analysis includes 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, Independent Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple Re-

gression analysis. 

The results of general data showed that the personal data of population sample group consisted of sex, 

age, marital status, educational level, occupation and members in house. 

- Most of the population sample group, 358 people calculated as 88.0% are female 

- 236 people calculated as 58.0% aged between 31-40 years old 

- 344 people calculated as 84.5% are single status 

-317 people calculated as 77.9% are bachelor degree or equivalent 

- 224 people calculated as 55.0% work at private company 

- 340 people calculated as 83.50% have 1-4 persons for member in house 

- 214 people calculated as 52.60% have 25,001 - 50,000 baht income 

 Income factors are significantly related to risk and benefits considerations. In addition, the income factor 
is most important in changing the investment structure and pattern. Secondly is price factor, benefits, age and 
health factors. However, when income and return rates increase, the sample will increase investment in securities 
with low risk levels. Other factors have not effected on investment changes. 

The recommendations from study are that bank should offer suitable investment products to each target 
group. Training on product knowledge should be provided to staffs in order to introduce right solution to the   
target group. 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทน า 
 

การออมเงินถือไดว้า่เป็นการด ารงชีวิตอยูใ่นความไม่ประมาท เปรียบเสมือนการวางแผนให้กบัตนเองใน
อนาคตเพราะการท่ีจะมีเงินออมไดต้อ้งมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ตอ้งมีทั้งความสามารถในการหาเงินดว้ยอาชีพท่ี
สุจริต และตอ้งใช้เงินน้อยกว่าท่ีหาได้ ซ่ึงถือได้ว่าการมีความรู้มีวินัยในการใช่จ่ายรวมไปถึงการมีวินัยในการ
ควบคุมจิตใจตนเองให้ใชจ่้ายตามความจ าเป็นเท่านั้นไม่ใชจ่้ายตามความอยากได ้การออมเงินจึงเปรียบเสมือนกบั
การวางแผน อนัเป็นขั้นตอนส าคญัล าดบัแรกเพราะการวางแผนท่ีดีคือมีเป้าหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน การก าหนด
เป้าหมายมีความส าคญัมากในปัจจุบนั โดยสามารถบอกเราไดว้า่เราจะไปในทิศทางใด การคิดโดยปราศจากการลง
มือท าคงไม่เพียงพอ การท าอะไรสักอย่างเม่ือเรามีเป้าหมายท่ีตอ้งการ เราจะก าหนดกลยุทธ์ เม่ือไดก้ลยุทธ์ก็ตอ้ง
วางแผนงานให้รอบคอบแลว้จึงน าแผนงานนั้นไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยตอ้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบติันั้นเป็นระยะๆ วา่แผนนั้นดีแลว้หรือยงั ถา้ยงัก็ตอ้งปรับใหดี้อยูเ่สมอ เป็นการคาดการณ์ในอนาคตให้เพียงพอ
และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งออมเงินในปัจจุบนั บริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีเงินในอนาคตไม่ใช่
น าเงินในอนาคตเกือบทั้งหมดมาใชใ้นปัจจุบนัเพื่อบริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตอ้งค านึงถึงอนาคต
ท่ีตั้งอยูบ่นการเปล่ียนแปลงตลาดเวลา ดงันั้นการออมเงินในปัจจุบนัจึงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่ออนาคตท่ี
เป็นสุข เม่ือทุกคนต่างเขา้ใจและเล็งเห็นความส าคญัของปัญหา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของทุกคน และมีความส าคญัต่อบุคคลทุกช่วงอาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัท่ีสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การรู้จกัหาเงิน (How to Earn) การรู้จกัออมเงิน (How to 
Save) การรู้จกัใชเ้งิน (How to Spend) การรู้จกัท าให้เงินงอกเงย (How to Invest) และการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล (Personal Financial Planning) อยา่งเหมาะสม จะช่วยท าให้ทุกคนสามารถจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีแนวทางการวางแผนทางการเงิน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนแรกควรมีการก าหนด
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนท่ีสอง มีการวางแผนหาเงิน/ เปล่ียนงาน ขั้นตอนท่ีสาม ควรมีการเก็บเงินออม
บางส่วน ขั้นตอนท่ีส่ี ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ขั้นตอนท่ีห้า บริหารภาระหน้ี ขั้นตอนสุดทา้ย จดัสรรเวลาเพื่อหา
ความรู้และสร้างความเขา้ใจในการลงทุน 
 ปัจจุบนัการบริหารการเงินในประเทศไทยมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีใหค้วามสนใจ เช่น กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง 
นกัลงทุน เป็นตน้ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ณ ปัจจุบนัมีค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึนท าใหป้ระชาชน
ไดรั้บผลกระทบและความเดือดร้อนจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสนบัสนุนใหป้ระชาชนในประเทศเกินการบริหารการเงินท่ี
เพิ่มข้ึนอีกทั้งรวมถึงพฤติกรรมส่วนตวัในการบริโภค เช่น ประชาชนใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือย ความตอ้งการบริโภค
สินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกนัสินคา้จ าพวกน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงส่งผลใหก้ารบริหารการเงินของ
ประชาชนลดลง ทกัษะทางการเงินเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวติของประชาชน ผูท่ี้มีทกัษะทาง
การเงินดีจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจดัการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้งในดา้นการใชจ่้าย การเก็บออมและการจดัการหน้ีสิน ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัทางการเงินส าคญัท่ีจะช่วย
เพิ่มพนูความมัง่คัง่ในการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกบัความทา้ทายต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มัน่คง เช่น การบริหารจดัการหน้ีให้เหมาะกบัความสามารถของตน และการเตรียมพร้อมส าหรับเขา้สู่วยัเกษียณซ่ึง



 

 

น าไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งย ัง่ยนืของประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป (ณฐัพร สายโกสุม 
,2556) 
 
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจทีม่ีอทิธิพลต่อการออม 

มงคลชยั จ ารูญ (2560) การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมเงินในกองทุนออมแห่งชาติ ของ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  

1) ลกัษณะการออมและการลงทุนของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  
2) วนิยัการเงินของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  
3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมแห่งชาติ และ 
4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ 
นางสาวซานียะฮ ์ช่างวฒันกุล (2559) การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน

จงัหวดัสตูล วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูลและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูลจ านวน 400 คน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยอตัราส่วนร้อยละ 
(Percentage) และ การแจกแจงความถ่ี (Frequency ) และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดย Ordinal logistic regres-
sion และ Multinomial logistic regression 
 
แรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลต่อการออม 
 สกลภสั ปลูกจิตรสม(2559)การศึกษาเร่ือง อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียว และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว และการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ี
ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยท่องเท่ียวในแห่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ านวน 200คน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐาน คือการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเกษียณอายุ  
 ราตรี เจียมจารุภา (2542: 8) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การเกษียณอาย ุ คือ กระบวน การทางสังคมท่ีก าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บการจา้งงานตอ้งออกจากงานซ่ึงบุคคลตอ้งออกจากงานประจ าเม่ืออายรุะหวา่ง 55-60 ปี และเม่ือเขา้สู่
วยัเกษียณอายไุม่ใช่การส้ินสุดในการด ารงชีวติแต่เป็นการใชชี้วติท่ีแตกต่างไปจากเดิม  

เนษพร นาคสีเหลือง (2557: 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การเกษียณอาย ุ คือ การท่ีตอ้งออกจากการท างานซ่ึง
ท าใหร้ายไดท่ี้ไดรั้บประจ าวนัหายไปในขณะท่ีรายจ่ายยงัคงมีและการเกษียณอายไุม่สามารถก าหนดช่วงอายไุดแ้ต่
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทัหรือหน่วยงานต่างๆ อาจมีกรณียกเวน้ในเร่ืองของความสามารถในการท างานซ่ึง
หากท างานดีและมีประสิทธิภาพจะไดรั้บการยดือายใุนการเกษียณอายเุป็นกรณีพิเศษ  



 

 

นรรถพล แสงข า (2553: 17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การเกษียณอาย ุคือ การพน้ออกจากการท างานทาง
ราชการตามระยะเวลาท่ีแต่ละประเทศก าหนดไวซ่ึ้งส่วนใหญ่มีการเกษียณท่ีอาย ุ60-65 ปี เม่ือตอ้งพน้จากราชการจะ
ไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญหลงัเกษียณอายซ่ึุงเป็นผลตอบแทนท่ีไดรั้บการปฏิบติังาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
ค าส าคญั : (  ข้อมูลเกีย่วกบัการเกษียณอายุ , แรงจูงใจทีม่ีอทิธิพลต่อการออม , การออมทีส่่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ) 



 

 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีผลต่อการออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงิน
ส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ของประชาชนอายรุะหวา่ง 23 – 60 ปี 

2. เพื่อคน้หารูปแบบการวางแผนทางการเงิน การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเม่ือยามเกษียณอาย ุ
3. เพื่อศึกษารูปแบบดา้นการเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงของรายไดใ้นอนาคต โครงสร้างการลงทุนโดยใชเ้งิน

ออมท่ีบุคคลใชใ้นการเลือกการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
พิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทนในการลงทุน 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์การออมท่ีส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณของประชาชนอายรุะหวา่ง 23 – 60 ปี 

2. ประเภทและขนาดค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายประจ า ค่าใช่จ่ายในการช าระหน้ี ค่าใชจ่้ายเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
ยงัมีความสัมพนัธ์ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณ  

3. อายปุระเภทและขนาดรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายใุน
รูปแบบการออมการลงทุน เช่น เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจ าระยะสั้นและระยะยาว เงินบ าเหน็จบ านาญ การ
ลงทุน หุน้กู ้และกองทุนต่างๆ  
 
ขอบเขตของงานวจัิย  
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มพนกังานเอกชน พนกังานรัฐบาล รวมถึงบุคคลทัว่ไป อายตุั้งแต่ 
23-60 ปี เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเขา้สู่การท างาน จนถึงวยัก่อนเกษียณอายกุารท างานจ านวน 400 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กรอบแนวคิดของงานวจัิย  
 
เร่ืองงานวจัิย  การออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ของประชาชนอายุ
ตั้งแต่ 23-60 ปี จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม สามารถพฒันากรอบการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น X 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- ครอบครัว 

ตวัแปรตาม Y 

 

รูปแบบการ การออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ  
ของประชาชนอายตุั้งแต่ 23-60 ปี 

-  เงินฝาก 

- เงินฝากประจ า 
- การลงทุน RMF, LTF ,ETF , หุน้ 

- การซ้ือประกนั 

- การลงทุนรวมตราสารหน้ี 

- การลงทุน 

ตวัแปรต้น X 

 

 2. ปัจจยัด้ายอืน่ๆ 
- ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินดา้นการเติมโตของรายได้
ในอนาคต 

- ความรู้เชิงลึกทางการเงินดา้นความมัน่คงในอนาคต 
- ความเขา้ใจทางการเงินของบุคคล 
- วตัถุประสงคใ์นการออม 

- แนวโนม้การออมเงินในอนาคต 
- แหล่งขอ้มูลการออม 



 

 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
ท่ีเก่ียวกบัการออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ของประชาชนอายตุั้งแต่ 
23-60 ปี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ลกัษณะของรายได ้การใชจ่้ายและการออม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการออม รูปแบบการออม วตัถุประสงคก์ารออม 
 
สถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1-3 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายได ้
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของคุณภาพชีวิต การท างาน และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
  กลุ่มบุคลากรวยัท างาน ช่วงอายตุั้งแต่ 23-60 ปี  ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่พระรามท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั จะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
  ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (Independent sample t 
test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่พระรามท่ี 3 
 ผูว้จิยัจะใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์การออมท่ีส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ช่วงอายตุั้งแต่ 23-60 ปี ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่พระรามท่ี 3 ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายงุาน 
และรายได ้   ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) 
เพื่อวเิคราะห์ ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible compari-
sons) 
 
 
 



 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่5 ตามสมมติฐานข้อที ่2 
 
 อิทธิพลต่อการออมท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่วนบุคคลก่อนวยัเกษียณ ช่วงอายตุั้งแต่ 
23-60 ปี ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่พระรามท่ี 3 และประชาชนทัว่ไป 

เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี (คณะกรรมการวิจยัมหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552, หนา้ 47) 
1.00       หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบรูณ์ 
0.80-0.99   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูง 
0.60-0.79   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง 
0.40-0.59   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย 
0.20-0.39   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งต ่า 
0.00-0.19   หมายความวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 

 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งส้ิน จ านวน 407 คน จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที ่1 
1. เพศ: กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และเพศหญิง จ านวน 358 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.0 
2. อาย:ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0  
3. สถานภาพ: กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 344 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.5 
4. ระดบัการศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 317 คน 
5. อาชีพ: กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นของประชาชนช่วงอายรุะหวา่ง 23 – 60 ปี พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 224  
คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
6. จ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นบา้น: กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูจ่  านวน 1-4 คน มีอยูจ่  านวน 340 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 83.50 
7. รายได:้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จ านวน 25,001 - 50,000 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60  
 
ส่วนที ่2  

กลุ่มตวัอยา่งในดา้นลกัษณะของรายได ้การใชจ่้ายในการออม พบวา่ดา้นรายไดต่้อเดือน (โดยประมาณ) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72   
8. การใชจ่้ายต่อเดือน (โดยประมาณ): มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 
9. การใชจ่้ายในแต่ละเดือน: มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44  



 

 

10. ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงิน: มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75  
11. วตัถุประสงคใ์นการออม: มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.53 
และภาพรวมของลกัษณะรายได ้การใชจ่้ายและการออม รวมอยูท่ี่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.57  
 
ส่วนที ่3 

กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติการในท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 และเม่ือพิจารณารายไดพ้บวา่  
12. การเติบโตของรายไดใ้นอนาคต 

12.1) ดา้นการคาดการณ์ จะมีระดบัรายไดท่ี้สูงข้ึนในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.59   

12.2) ดา้นความสามารถการท างานสร้างรายไดใ้นระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.60  
13. ค่าใชจ่้ายในการพกัผอ่น 

13.1) ค่าใชจ่้ายในการพกัผอ่น เช่น ดูหนงั สังสรรค ์รับประทานอาหารนอกบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68  

13.2 ) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวและเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 
14. ความมัน่คงในอนาคต  

14.1) แผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยสิ์นทรัพยถ์าวร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.70 

14.2) แผนการลงทุนเพื่อครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65  
15. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ 

15.1) การน าเงินไปฝากธนาคารในรูปแบบเงินออมทรัพย/์เงินฝากประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65  

15.2) การาออมเงินโดยเก็บเงินสดไวใ้นกบัตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.83  

15.3) การซ้ือหุ้นหรือกองทุนของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90  
15.4) การซ้ือตัว๋เงิน/ พนัธบตัร/ หุน้กู/้ ตราสารหน้ีต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.92 
15.5) การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้น,ท่ีดิน,คอนโด,อาคารพาณิชย ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.84  
15.6) การซ้ือกองทุนรวม LTF / RMF หรือกองทุนรวมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.94  



 

 

  15.7) การซ้ือประกนัชีวติแบบออมทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

นอกจากจากน้ีปัจจยัดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัการพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทน 

นอกจากน้ีปัจจยัดา้นรายไดมี้ความส าคญัมากท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงรูปแบบและโครงสร้างการลงทุน รองมาไดแ้ก่

ปัจจยัดา้นราคาและผลตอบแทนและปัจจยัดา้นอายแุละสุขภาพ อยา่งไรก็ตามเม่ือรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนเพิ่มข้ึน

กลุ่มตวัอยา่งจะเพิ่มการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีระดบัความเส่ียงต ่า ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ลว้นแต่ไม่มีผลท าใหมี้การ

เปล่ียนแปลงการลงทุน 

ธนาคารควรน าเสนอผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและจดัอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน เพื่อสามารถใหค้  าแนะน ากลุ่มลูกคา้ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง 
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