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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร  

Factor Affecting Saving Of Engineer In Bangkok 

 

       วรรณิศา สงทอง aomwannisa41@gmail.com 

บทคดัย่อ  

  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการออมและศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวจิยัแบบเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็น ลกัษณะหรือพฤติกรรมการออม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ วศิวกรท่ีปฏิบติังานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 1) ขอ้มูลส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้อายกุารท างาน มีผลต่อการออม  

2) ขอ้มูลดา้นการออม ไดแ้ก่ ผูมี้อิทธิพลต่อการออม ลกัษณะการออม จ านวนเงินท่ีออม จ านวน

เงินออมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ มีผลต่อการออม 

3) ขอ้มูลปัจจยัในดา้นการวางแผนการออม ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นภาระหน้ีสิน ดา้น

เงินออม  รวมถึงรูปแแบบการออมและช่องทางการออมในอนาคต มีผลต่อการออม 

Abtsract 

 Abtsract 

  The objective of the study was to saving characteristics and to study the factors 

affecting the savings of engineers in Bangkok. This is a comparative research to compare 

opinions, savings characteristics or behavior. The data was analyzed using 400 engineers 

working in Bangkok. The research instrument is a questionnaire that influences the savings of 

engineers in Bangkok. The results of the study were as follows 1) Personal information such 

as gender, age, education level, status, income, working age influence on saving. 

___________________________________________________________________________ 
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2) Saving information including influencer’s savings, savings characteristics, the amount of 

savings currently available and the time to save money before retirement have savings effect. 

3) Information on factors in saving planning including income, expenses, debt burden, 

savings, the form of savings and savings channels in the future Influence on savings. 

 

บทน ำ 

  เป็นท่ียอมรับกนัดีอยูแ่ลว้วา่ปัญหาความยากจนเกิดจากการบริโภคมากกวา่รายได้

ก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย ดงันั้น แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จึงไดเ้สนอทฤษฎีการ

บริโภคท่ีช่วยจดัสรรทรัพยากรหรือรายไดเ้พื่อใหบ้รรลุประโยชนห์รือความพึงพอใจมากท่ีสุด 

และเน่ืองจากยคุโลกาภิวตันใ์นปัจจุบนัท าใหส้ภาพเศรษฐกิจมีความผนัผวนมากทั้งจากราคา

น ้ามนั อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ ซ่ึงลว้นส่งผลต่อระดบัการบริโภคทั้งส้ิน ดงันั้น

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงตระหนกัถึงความไม่แน่นอนหรือความเส่ียงมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจจดัสรรรายไดน้อกเหนือจากเดิมท่ีตระหนกัเพียงรายไดท่ี้จะไดรั้บตลอดช่วงชีวติ 

ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะลดการบริโภคในปัจจุบนัลง ซ่ึงส่วน

ของการบริโภคท่ีลดลงน้ีจะถูกเกบ็เป็นเงินออม 

ในส่วนของการออมนั้ นปัจจุบันการออมในประเทศไทยอยู่ ท่ีคนเพียงบางกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีฐานะจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะสนับสนุนให้มีเงินออมในประเทศเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงข้ึนมากท าให้ประชาชนเดือดร้อนจากข้าวของแพง 

รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคท าใหป้ระชาชนจบัจ่ายใชส้อยและเป็นหน้ีสินกนัมาก ผลท่ีเกิดข้ึน

คือการออมภาคครัวเรือนลดลงตรงขา้มกบัการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการเขา้ถึง

แหล่งเงินกูย้มืท่ีสะดวกข้ึน รวมทั้งมาตรการใหเ้ครดิตสินเช่ือ เครดิตสินคา้ท่ีผ่อนปรนจูงใจใหมี้

การซ้ือสินคา้เงินผอ่นในสารพดัรูปแบบประกอบกบัการช่วยเหลือของภาครัฐเชิงสวสัดิการ เช่น 

โครงการประกนัสุขภาพ ท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึก มีความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตมาก

ข้ึน มีผลให้ครัวเรือนมองขา้มความจ าเป็นในการท่ีจะออมเงินไวใ้ช้ยามฉุกเฉินและท่ีส าคญั

ครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยและหรือมีการศึกษาต ่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีการออมต ่าและมีปัญหาต่อการวาง

แผนการออมดว้ย ประกอบกบัค่าเงินแทจ้ริงหดตวัลงเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนท าใหร้าคา



สินคา้เพิ่มข้ึนเกินกวา่การขยายตวัของรายได ้“การบริโภคนิยม” จึงมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเกินกว่า 

“การออมนิยม” จะตามทนั ซ่ึงถา้ไม่มีวินยัการออมท่ีดีการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีง่ายจะยอ้นกลบั

มาส่งผลเสียรุนแรงต่อเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลงั, 2558) ลกัษณะการออมของครัวเรือนไทยท่ี

มีอายปุระมาณ 30-50 ปี  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นวยัแรงงานและจะกลายเป็นผูสู้งอายใุนอนาคตในอีก 10-

30 ปีขา้งหนา้ การศึกษาใชข้อ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2554 ท่ี

จดัเกบ็โดยส านกังานสถิติแห่งชาติพบว่า ครัวเรือนมีการออมเกือบร้อยละ70 แต่มีเงินออมเฉล่ีย

ค่อนขา้งต ่าคือจ านวน 6,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ23 ของรายไดต่้อเดือนซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

การออมต ่ากว่า 1 ใน 3 ของรายได ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมพบว่า รายไดแ้ละรายจ่ายต่อเดือนมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการออมของครัวเรือน ส่วนตวัแปรท่ีมีผลทางออ้ม คือ ร้อยละของ

สมาชิกครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยม และอาชีพหลกัของครัวเรือน (กุศล สุนทร

ธาดา และธารทิพย ์จินดาคา.2556)  โดยในปัจจุบนัจุดมุ่งหมายในการออมท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การ

ออมเพื่อเป็นทุนในอนาคต เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพื่อไวใ้ชใ้นยามชราเพื่อช่วยให้ฐานะทาง

เศรษฐกิจมัน่คง เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นถาวร เพื่อซ้ือรถยนต์ เพื่อซ้ือเคร่ืองประดบัและทองค า เพื่อ

ลดหยอ่นภาษี เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืและเพื่อตอ้งการดอกเบ้ีย ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินออมอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 

ระดบัรายได ้และระดบัรายจ่าย (ปัทมา โกเมนทจ์ ารัส.2556) 

 

วสัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมุติฐำนของกำรวจิัย 

  เพศท่ี แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อาย ุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกร

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผู ้

ประกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สถานภาพท่ี  แตกต่างกนั มี



พฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั หน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกร

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั วตัถุประสงคใ์นการออม แตกต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการ

ออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมของผูป้ระกอบอาชีพวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั  

ขอบเขตกำรวจิัย 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ วศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ วศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน 

กรอบแนวคดิกำรวจิัย                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะด้ำนประชำกร  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายได ้

6. อายกุารท างาน 

7. ลกัษณะการออม  

8. จ านวนเงินท่ีออม 

9. จ านวนเงินออมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
10. ระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ 

 
  

 

   

 

การออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 

1. ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 

  
ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกจิ 

1. ดา้นรายจ่าย  

2. ดา้นภาระหน้ีสิน  

3. ดา้นเงินออม   

4. รูปแบบการออมและช่องทางการออม  

  

ตัวแปรอสิระ 
 

ตัวแปรตำม 



เคร่ืองมือในกำรวจิัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

   ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎี 

และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างานและประสิทธิภาพในการ-ปฏิบติังาน   

 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไป
เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 
ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ.ดร.ดวงเดือน จนัทร์เจริญ (2) นายพงษพ์นัธ์ุ พยอมหอม  และ (3) นางสาวฉตัร
พิมล ขวญัทะเล  ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่
ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective 
congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) 
กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 30 คนหลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของ
แบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก 
ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม    ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.928 โดยค่าความเช่ือมัน่ของ
ค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
      1. ดา้นรายได ้        เท่ากบั 0.875 
      2. ดา้นค่าใชจ่้าย        เท่ากบั 0.869  
      3. ดา้นภาระหน้ีสิน       เท่ากบั 0.916 
      4. ดา้นเงินออม        เท่ากบั 0.899 
      5. ท่านคิดวา่ท่านควรออมผา่นรูปแบบและช่องทางน้ีหรือไม่ในอนาคต เท่ากบั 0.773 
      6. แนวโนม้การตดัสินใจในการออม     เท่ากบั 0.715 



สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติ ท่ีใช้
วเิคราะห์ คือ 
  1. หาค่าจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการอธิบาย 
และวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นตอนท่ี 1 และ 2 ของ 
แบบสอบถาม 
   2.ค่าเฉล่ีย (Mean) (X ) คือ ค่าท่ีไดจ้ากการเอาผลรวมของค่าของขอ้มูลทั้งหมดหารดว้ย 
จ านวนขอ้มูลทั้งหมด (ชูศรี วงศรั์ตนะ.2541, หนา้ 35-40)และค่าความเบ่ียงมาตรฐาน (Standard 
deviation) (SD) คือ ใชเ้พือ่อธิบายลกัษณะการกระจายของขอ้มูลเพื่อใชใ้นการอธิบายและ
วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมซ่ึงเป็นแบบสอบถามตอนท่ี 3 
  3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) โดยใชส้ถิติในการทดสอบ คือ t-test ใชเ้พื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีใช ้t-test เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ส าหรับเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม ของของวศิวกรในเขตกรุงเทพ 
จ าแนกตามเพศโดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 
 
สรุปอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
  ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย วศิวกรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาทั้งส้ิน 400 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 54.5 เพศหญิง ร้อยละ 45.5  อายกุลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี
มากท่ีสุดร้อยละ 35.3 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มากท่ีสุดร้อยละ 87.8 สถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย สถานภาพโสด มากท่ีสุดร้อยละ 
77.5 รายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 25,001-35,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 45.5 อายกุาร
ท างาน มากท่ีสุดอยูท่ี่ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.5  
  ส่วนที ่2 ข้อมูลกำรออมของผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มวศิวกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการออม มากท่ีสุดคือออมเพื่อตวัเอง คิดเป็นละ 66.3 ลกัษณะส่วนใหญ่
ในการออม ไม่ไดก้  าหนดวงเงินท่ีแน่นอน เป็นร้อยละ 58  จ  านวนเงินออมต่อเดือน มากท่ีสุด 



นอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.5  จ  านวนเงินออมในปัจจุบนั มากท่ีสุด นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.3 และระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ มากท่ีสุด มี
อายมุากกวา่ 26 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.3 
  ส่วนที ่3 ปัจจัยในกำรวำงแผนกำรออมของผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มวศิวกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
  กลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนการออมจ าแนกตามรายได ้พบวา่ส่วนใหญ่มีการวาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 และเม่ือพิจารณา   รายดา้น พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการวางแผนการออมในดา้นการวางแผนในการจดัสรรรายไดอ้ยา่งเหมาะสม
ส าหรับการใชจ่้ายประจ า ท่ีเป็นประโยชนต่์อการออม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.92  มีการวางแผนดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อใหเ้กิดเงินออม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่ มีการวางแผนค่าใชจ่้ายประจ าค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ 
และค่าใชจ่้าย ส าหรับการออมหรือลงทุนอยา่งเป็น ระบบ และเหมาะสมกบัจ านวนรายไดท่ี้ มี 
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายการอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.68 ดา้นภาระ
หน้ีสินท่ีเกินความจ าเป็นมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ก่อนท่ีวศิวกร
ในเขตกรุงเทพจะซ้ืออะไรจะพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่ ตนเองสามารถท่ีจะ รับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.12  ดา้นเงินออมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มองการออมเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหชี้วติท่ีมีความสุข 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.01  และดา้นการออมผา่นรูปแบบและช่องทางในอนาคต อยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่ออมเงินโดยการน า
เงินไปฝากธนาคารในรูปแบบการฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.76  
  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

   สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีต่างกนัมีความมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั 

พบวา่เพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมแตกต่างกนัในการออม โดยสรุปไดว้า่เพศมีผล

ต่อการออมของวิศวกรในเขตกรุงเทพมหานคร  

  สมมุติฐานท่ี 2 อายงุาน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมแตกต่างกนัพบวา่ อายท่ีุต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนัในทุกพฤติกรรมการออมซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น



รายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นภาระหน้ีสิน ดา้นเงินออม  รวมถึงรูปแบบการออมและช่องทางการออม
ในอนาคต ท าใหค้วามคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั 
  สมมุติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออม

แตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมต่างกนัในทุก

พฤติกรรมการออม ซ่ึงประกอบดว้ย การออมแบบน าเงินไปฝากธนาคารในรูปแบบการฝากออม

ทรัพย/์เงินฝากประจ า ซ้ือหุน้หรือกองทุนของบริษทั ซ้ือตัว๋เงิน/พนัธบตัร/หุน้กู/้ตราสารหน้ีต่างๆ 

ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เช่น ท่ีดิน, คอนโด, อาคารพาณิชย ์ซ้ือกองทุนรวม LTF/RMF, กองทุนรวม

อ่ืนๆ ประกนัชีวติแบบออมทรัพย ์  

ข้อเสนอแนะในงำนวจิัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาออมของพนกังานกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เช่นพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน 

  2.ควรศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการออมในสินทรัพย ์โดยละเอียดถึงจ านวนเงินออมและ

รูปแบบการออม 

 

อภิปรำยผล 

  1. เพศชายมีมากกวา่เพศหญิง อาจเน่ืองมาจากสักษณะส่วนบุคคลของเพศชายและเพศ
หญิงมีความตากต่างกนัจจึงท าใหแ้นวการปฏิบติัของบุคคลนั้นๆ มีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจขาด
ความมัน่ใจหรือมัน่คงจะสะทอ้นไปยงัแนวปฏิบติั ทศันคติ โดยเพศชายมีการตดัสินใจท่ีเดด็ขาด
และมีภาวะวามเป็นผูน้  า รวมถึงการวางแผนการเงินอยา่งระมดัระวงัในการด าเนินชีวติมากกวา่
เพศหญิง ดงันั้นเพศชายจึงตอ้งมีความมัน่คง จึงสะทอ้นไปท่ีการออมจึงออกมามีมากกวา่เพศ
หญิง  
 
    2. อายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี มีการออมต ่ากวา่ 5,000 บาท มากท่ีสุด เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี และเม่ืออายนุอ้ยระยะเวลาการท างานนอ้ยจึงมีรายไดน้อ้ยตามไป
ดว้ย ดงันั้นผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จึงมีความสามารถในการออมต ่ากวา่ 5,000 บาท ซ่ึงจากผล
การศึกษาดงักล่าวพบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัรายไดต้ามทฤษฎีวฏัจกัรชีวติ (Life cycle 
Theory) คือ วศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายไุม่มาก เป็นช่วงเวลา



ของการเร่ิมตน้วยัท างาน ท าใหย้งัมีรายไดไ้ม่สูงมากนกั เงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้าย การซ้ือ
สินคา้และบริการ แลว้น ามาเกบ็ออม จึงมีจ  านวนนอ้ยตามไปดว้ย และเม่ืออายเุพิ่มมากข้ึน รายได้
มากข้ึนจะท าใหมี้ความสามารถในการออมเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
   3. สถานภาพโสดมีจ านวนเงินออมต ่ากวา่ 5,000 บาท มากท่ีสุด ซ่ึงอาจวเิคราะห์ไดต้าม
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน (เพชรี ขมุทรัพย.์2544:4-6) ไดร้ะบุวา่ การมี
ครอบครัวและความรับผดิชอบท่ีมีต่อครอบครัว ผูท่ี้มีภาระความรับผดิชอบต่อความเป็นอยูข่อง
ครอบครัว ท าใหก้ลุ่มดงักล่าวจ าเป็นตอ้งออมมากข้ึนเพื่อเป็นการสะสมความมัน่คัง่ และมัน่คง
ใหร้ายไดท่ี้แน่นอนระยะยาว ดงันั้นผูท่ี้มีสถานะโสดจึงมีการออมต ่ากวา่ 5,000  บาท มากท่ีสุด 
ถึงแมว้ศิวกรท่ีมีสถานะโสด บางคนจะมีรายไดสู้งกต็ามความสามารถในการท างานและการ
ปรับต าแหน่ง เน่ืองจากการใชเ้งินคนเดียวโดยไม่ไดมี้ความรับผดิชอบต่อครอบครัวดงันั้นผูท่ี้มี
สถานะภาพโสด อาจใชจ่้ายเงินตามความตอ้งการไดอ้ยา่งไม่จ ากดัและไม่มีภาระผกูพนั  
  4. การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนเงินออมต ่ากวา่ 5,000 บาท มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูท่ี้
มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีจ านวณเงินออมในช่วง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุดเน่ืองจากผู ้
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท อาจจมีความคาดหวงัในเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงอธิบายไดว้า่ สัดส่วนการออมของกลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงั
ผลตอบแทนจาการกระจายการออมในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ดว้ย 
  2. กำรศึกษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหำนคร  
   ปัจจยัท่ีมีลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้น
รายได ้ดา้นรายจ่าย ดา้นภาระหน้ีสิน ดา้นเงินออม  รวมถึงรูแปแบบการออมและช่องทางการ
ออมในอนาคต  
  จากการการทดสอบความแปรปรวนของตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
แสดงใหเ้ห็นวา่ตวั แปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตามได ้  
 - 0.1 % (Adjusted R Square = -0.001) และเม่ือน าค่าเฉล่ียรวมของตวัแปรอิสระทั้งหมดมาหา
ค่าสถิติการทดสอบความถดถอยพหุ ( Multiple Regression) แสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ี
มีต่อตวัแปรตาม พบวา่ ตวัแปร ดา้นรายได,้ ดา้นค่าใชจ่้าย, ดา้นภาระหน้ีสิน,ดา้นเงินออม และ 
รูปแบบและช่องทางการออม ไม่มีอิทธิพลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานครได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Unstandardized Beta =-.070 ,-.033, -.002,.001 และ .028 
ตามล าดบั)   ทางผูว้จิยัจึงใชต้วัแปรอิสระแต่ละตวัมาหาค่าสถิติการทดสอบความถดถอยพหุ  



( Multiple Regression) จึงพบวา่ตวัแปรตน้ดา้นภาระหน้ีสิน มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามไดอ้ยา่งมี
นยัสคญัทางสถิติท่ี .05 ( F= 3.884, df = 1.280,131.197, P< 0.049) พบวา่ ตวัแปร ดา้นภาระ
หน้ีสิน มีอิทธิพลต่อการออมของวศิวกรในเขตกรุงเทพมหานคร  
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