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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการออมท่ีมีต่อการเลือก

รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 จ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการ

วิจยัคือพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง  2 จ  านวน 400คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม ระยะเวลาท่ีศึกษาตั้งแต่ มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Multiple 

Regression ท่ี ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05ผลการวิจัยพบว่า ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 -40,000 บาท สถานภาพโสด และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 -4 คน ผลการ

วดัระดบัความคิดเห็นพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการทศันคติการออมโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นปัจจยัดา้นทศันคติในการออมมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ค าส าคญั: ทศันคติการออม, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออม, พนกังานธนาคารกรุงไทย 

Abstract 

This research aims to study  To study the level of opinions of savings towards the selection of retirement 

savings patterns of Krung Thai Bank employees  Metropolitan Network Group 2   Classified by 

demographic characteristics of Krung Thai Bank employees, Nakhon Luang network group 2  The sample 

group used in the research was Krung Thai Bank employees.  Metropolitan network 2 group, number 400, 

collect data by using questionnaires  Period of study from March to June 2019 The statistics used for data 

analysis are descriptive statistics consisting of the mean, percentage, frequency and standard deviation.  

Inference statistics consist of Independent Samples, T-test, One-way ANOVA, Least Significant 

Difference and Multiple Regression at statistical significance level.  .05  The results showed that  Most of 
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the samples were Krung Thai Bank employees, Nakornluang network 2 , women aged between 2 0  - 2 9 

years, undergraduate education.  The average income per month is 20,001 -40,000 baht. Single status and 

the number of members in the family of 3  -4  people.  Most of the samples had opinions on the overall 

attitude of saving at a high level.  And considering each aspect, it was found that the attitude factor in 

saving had the highest level of opinion. 
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บทน ำ  

ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีการกา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็วหรือท่ีเรียกว่ายุคแห่งโลกาวิวฒัน์โลกของเรา
ลว้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จากท่ีไดเ้ห็นชดั คือ ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นสังคม 
และดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษยมี์การปรับตวัให้เป็นไปตามส่ิงเร้า
เหล่านั้น จากความเจริญทางดา้นต่างๆ ท าให้คนไทยเปล่ียนค่านิยมใหม่ เช่น การมีบุตรนอ้ยลง การนิยมอยู่
เป็นโสดมากข้ึน การท่ีผูห้ญิงพึ่งพาผูช้ายน้อยลง ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้คนเราจ าเป็นตอ้งวางแผนการออม
เพื่อใหส้ามารถมีกินมีใชเ้พียงพอเมือเกษียณอายโุดยการพึ่งพาตนเองได ้โดยไม่เดือนร้อนผูอ่ื้น ดงันั้นการวาง
แผนการออมจึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อเตรียมความพร้อมในการใชชี้วติใหมี้ความสุขในอนาคต 

เงินออม หมายถึง ส่วนของรายได้ท่ีเหลืออยู่ หรือท่ีกันเอาไวไ้ม่น ามาใช้จ่ายในการบริโภคและ
อุปโภคในปัจจุบนั โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเก็บไวใ้ชจ่้ายในอนาคต เช่น ในยามป่วยไข ้เม่ือแก่ชราหรือลงทุน 
เป็นตน้ ถา้เก็บไวก้บัตวัเองเฉย ๆ เช่น ใส่ตุ่มฝังดินไว ้หรือเก็บใส่ตูนิ้รภยัไว ้เงินจ านวนน้ีจะไม่หมุนเวยีนใน
ระบบเศรษฐกิจจนกวา่จะไดมี้การน ามาใชจ่้ายเกิดข้ึน การเก็บเงินในลกัษณะน้ีเรียกวา่ "Hoarding" เงินออม
ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกเก็บไวเ้ฉย ๆ ในรูป Hoarding เสมอไป เพราะนอกจากจะไม่ให้ประโยชน์งอกเงยแลว้ยงั
อาจจะขาดทุนอีกดว้ย ในภาวะเงินเฟ้อ เงินท่ีเก็บอยูเ่ฉย ๆ จะมีค่าลดนอ้ยลงไปทุกที เม่ือราคาของสินคา้และ
บริการสูงอยูต่ลอดเวลา อ านาจของเงินจะลดลงเร่ือย ๆ เป็นอตัราส่วนกลบักบัอตัราเงินเฟ้อ คนในสมยัน้ี เม่ือ
รายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออมจึงไม่นิยมเก็บใส่ไหฝังดินไว ้หรือเก็บใส่ไวใ้ต้หมอนอีกต่อไป แต่
หาทางท าให้เงินออมนั้นเกิดประโยชน์ อาจจะดว้ยการน าไปฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน ผูฝ้ากเงินจะไดรั้บ
ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียและสถาบนัการเงินท่ีรับฝากเงินจะน าเงินนั้นไปให้ผูล้งทุนหรือผูบ้ริโภคกูต่้อไป 
บางคร้ังจึงเรียกการน าเงินออมไปฝากสถาบนัการเงินว่า เป็นการลงทุนทางออ้ม ในบางกรณีผูมี้เงินออม
อาจจะท าการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจเองก็ได้ ในกรณีน้ีถือเป็นการลงทุนทางตรง ปริมาณเงินออมจะมี
ปริมาณมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ระดบัการศึกษา เพศ รายได ้ค่าใชจ่้าย อายุ สถานภาพ  
ซ่ึงการน าเงินไปลงทุนนั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเองแลว้ ยงัเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจใหก้บัประเทศอีกดว้ย 



การออมมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ การออมเป็นปัจจยัส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็น
รากฐานและ เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดการลงทุนพฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการช่วย
สนบัสนุนการลงทุนการผลิตของประเทศและการจา้งงาน เป็นตน้สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และลดผลกระทบจากความ ผนัผวนทางเศรษฐกิจเน่ืองจากการออมในระดับสูงจะท าให้การลงทุนใน
ระดบัประเทศไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดบัสูง
และต่อเน่ือง รวมทั้งน าเงินออมไปลงทุนในโครงการท่ีไม่มีประสิทธิภาพยอ่มน ามาสู่การเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ
ไดง่้าย ดงักรณีปี 2540 ดงันั้น การออมจึงนบัว่า มีความส าคญัค่อนขา้งมากเพื่อรองรับการ ลงทุน  และเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและต่อผูอ้อมเองเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตระยะยาว ท าให้ปัจจยัเก้ือหนุนให้
เกิดการออมท่ีย ัง่ยืนคือการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบแผนและหลีกเล่ียงการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย ในทาง
ตรงกนัขา้มการออมมิไดห้มายถึงการตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินไปโดย ไม่จ่ายจนถึงระดบัหน่ึงก็จะส่งผลเสีย
ต่อระบบเศรษฐกิจได ้

คนส่วนใหญ่เวลาจะออมเงินจะนึกถึงสถาบนัการเงินท่ีใกลต้วัและเขา้ถึงไดทุ้กวยันั้นก็คือธนาคาร 
ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูอ้อมและผูล้งทุน จากกรณีศึกษาจึงน าพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่ม
เครือข่ายนครหลวง 2 มาเป็นขอ้มูลส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของประเทศไทย
ท่ีมีการให้บริการครบวงจรและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น สินเช่ือเพื่อการลงทุน สินเช่ือ SME บริการรับฝาก
หลกัทรัพย ์รวมถึงบริการให้ค  าแนะน าดา้นการลงทุน ธนาคารกรุงไทยมีปรัชญาท่ีเนน้การ มุ่งสู่เป็นสถาบนั
การเงินชั้นน าท่ีคุณไวว้างใจ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเกิดค าถามน าวิจยัวา่  มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการเลือก
รูปแบบการออมของคนในปัจจุบนัและการออมมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างไร ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 
เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับคนท่ีตอ้งการออมเงินเพื่อใหรู้้จกัการออมเงินท่ีมีหลายรูปแบบ ท า
ใหมี้คุณภาพชีวิตในการออมและมีประสิทธิภาพในการน าเงินท่ีมีอยูก่่อให้เกิดประโยชน์มากข้ึน ซ่ึงการออม
ท าให้ชีวิตหลงัวยัเกษียนหรือวยัชรามีความกินดีอยูดี่มีเงินใช้ไดใ้นช่วงบั้นปลายชีวิตและเป็นมรดกตกทอด
ใหแ้ก่ลูกหลานไดใ้นอนาคต 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   

1.เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 
2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นผลตอบแทนของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่าย

นครหลวง 2 
3.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียงของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 



4.เพื่อศึกระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของพนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนคร
หลวง 2 

5.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นทศันคติของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่าย
นครหลวง 2 

6.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านภาระหน้ีสินของพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่ม
เครือข่ายนครหลวง 2 

7.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการออมของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่าย
นครหลวง 2 

8.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของการออมท่ีมีต่อการเลือกรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 
 

สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

1. พนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัทศันคติ

ในการเลือกรูปแบบการออมแตกต่างกนั 

2. ทศันคติการออม ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจยัดา้นทศันคติในการออม ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสินและปัจจยัดา้นการออม ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการ

ออมแตกต่างกนั 
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 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรเลือกรูปแบบกำรออมของพนักงำนธนำคำรกรุงไทยกลุ่มเครือข่ำยนครหลวง 2 
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ลกัษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สถานภาพ 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

  ทศันคติกำรออม 

1. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 

2. ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง 

3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

4. ปัจจยัดา้นทศันคติ 

5. ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน 

6. ปัจจยัดา้นการออม 

รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายขุองพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 
- เงินฝากธนาคาร 
- กองทุนรวม 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด  (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด  (open-ended question) ซ่ึ งมี  3 ส่ วนใหญ่  ๆ 

ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเป็นค าถามแบบ

ปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่ม

เครือข่ายนครหลวง 2 โดยมีเน้ือหา จ านวน 24 ขอ้ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดท่ีจะเลือกรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของ

พนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 โดยมีเน้ือหาจ านวน 2 ขอ้ 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายได ้

 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2 

 3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของพนักงานเพศชายและเพศหญิง (independent 

sample t test) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทยกลุ่ม

เครือข่ายนครหลวง2 และวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งพนกังานเพศชายและเพศหญิง 

 4.สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพือ่วเิคราะห์ความแตกต่างดา้นการเลือก
รูปแบบการออมของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง2ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษาต าแหน่ง อายงุาน และรายได ้  ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยั



จะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด 
โดยวธีิ Least-Significant Different (LSD) 
สรุปอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปีการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 สถานภาพโสด และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน  
2. 2. กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในการออมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติในการออมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นต่าง ๆ 

อยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั

ดา้นภาระหน้ีสิน ปัจจยัด้านการออม เม่ือพิจารณาถึงทศันคติการออมในรายละเอียดแต่ละปัจจยัปรากฏผล

ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ตอ้งการผลตอบแทนแบบรักษาเงินตน้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

และตอ้งการผลตอบแทนแบบคงท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

3.ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง2ท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัดา้นอายุ รายได ้และจ านวนสมาชิกท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออมท่ีต่างแตก

กนั ส่วนดา้น เพศ ระดบัการศึกษาและสถานภาพส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออมท่ีไม่แตกต่างกนั 

5.ทศันคติการออมท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการออม ดา้นปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นการ

ออมส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการออมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ส่วนปัจจยัดา้นการ

ยอมรับความส่ียง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัภาระหน้ีสินและปัจจยัดา้นทศันคติการออมส่งผลต่อการเลือก

รูปแบบการออมท่ีไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย กลุ่ม

เครือข่ายนครหลวง 2 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว ของของพนักงานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้พนกังาน

ธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 มี การเลือกรูปแบบการออมท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

การศึกษาของ สุริยำพร จันทร์เจริญ (2555)ไดศึ้กษา เร่ือง การออมของแรงงานวยัก่อนสูงอายุและวยัสูงอายุ



ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ ประยงค์ คูศิริสิน (2551)ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของ

ครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 มีทศันคติการออมอยูใ่นระดบัมากโดยประเด็นอภิปราย

รายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติการออมดา้นปัจจยัดา้นทศันคติการออมในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ทศันคติการออมดา้นปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น

ภาระหน้ีสิน รวมไปถึงปัจจยัดา้นการออม ตามล าดบั จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ

ออมของพนกังานธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลตอบแทนปัจจยั

ดา้นการยอมรับความเส่ียง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นทศันคติการออม ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน และปัจจยั

ดา้นการออม พบว่า ปัจจยัด้านผลตอบแทนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการออมทั้งดา้นเงินฝาก

ธนาคารและดา้นกองทุนรวม ไดแ้ก่ตอ้งการผลตอบแทนแบบสม ่าเสมอ ตอ้งการผลตอบแทนแบบรักษาเงิน

ต้น ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบการลดหย่อนภาษี และ

ตอ้งการผลตอบแทนท่ีคงท่ี ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียงนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบั การเลือกรูปแบบการ

ออมในดา้นเงินฝากธนาคารแต่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกรูปแบบการออมในดา้นกองทุนรวม เน่ืองมาจาก

การลงทุนในกองทุนนั้นมีความเส่ียงเร่ืองตน้เงินท่ีลงทุนจึงมีผลต่อการการเลือกออมว่ารับความเส่ียงไดใ้น

ระดับใด ได้แก่ สามรถรับความเส่ียงได้ถ้าเงินต้นหายไป50% สามารถรับได้ถ้าเงินต้นหายไป 70% และ

สามารถรับได้ถา้เงินตน้หายไป 90% เพื่อรับผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝากธนาคารและยงัสามารถใช้ในการ

ลดหยอ่นภาษีและเป็นเงินออมยามเกษียณอายุไดอี้กดว้ย ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือก

รูปแบบการออมเน่ืองจากต่อให้เกิดอตัราเงินเฟ้อ มีการเก็บภาษีเงินไดเ้พิ่ม มีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ หรือ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ตามพนักงานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนคร

หลวง 2  ก็ยงัเลือกท่ีจะออมในทั้ง 2 ดา้นคือเงินฝากธนาคารและกองทุนรวม ปัจจยัดา้นทศันคติการออมไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการออมในดา้นเงินฝากธนาคารแต่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการ

ออมในดา้นกองทุนรวม เน่ืองจากพนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2  มีทศันคติในการออม

วา่ การออมเป็นการเพิ่มความมัง่คัง่ให้กบัตนเอง การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับใช้จ่ายในกรณี

ฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาล การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณอายุ ปัจจยัด้านภาระ

หน้ีสินมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการออมดา้นเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ดา้นกองทุน

รวมเน่ืองจาก การออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคารนั้นถ้าพนักงานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนคร

หลวง 2 มีภาระหน้ีสินจ านวนเงินออมท่ีจะน าฝากธนาคารจะไม่เท่ากนัหรือจะไม่ออมเลยก็ไดข้ึ้นอยูก่บัภาระ

หน้ีสินท่ีมีอยู ่แต่ดา้นการเลือกรูปแบบการออมในดา้นกองทุนรวมนั้นต่อใหมี้ภาระหน้ีสินก็ยงัตอ้งมีการออม

ในกองทุนรวมอยูเ่สมอเน่ืองจากไดผ้ลประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีและเป็นเงินเพื่อการเกษียณอาย ุจึงตอ้ง



มีการวางแผนสร้างภาระหน้ีสินอยา่งสอดคลอ้งกลบัความสมารถในการช าระหน้ีของท่าน กูย้มืเงินเพื่อลงทุน

ในสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้เช่น บา้น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย ์เป็นตน้เพื่อให้มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

มีความระมัดระวงัในการท่ีจะไม่สร้างหน้ีสินท่ีเกินความจ าเป็นและท าประกันเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ี

เพียงพอกบัภาระหน้ีสินท่ีมี  ปัจจยัดา้นการออมมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการออมทั้งในดา้นเงิน

ฝากธนาคารและดา้นกองทุนรวมพนกังานธนาคารกรุงไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 มีการวางแผนการออม

เงินจากรายไดเ้ป็นประจ าทุกเดือนอย่างสม ่าเสมอ มีการวางแผนในการออมอยา่งรอบคอบและเหมาะสม มี

การออมในหลากหลายช่องทางท่ีเหมาะสมกบัการยอมรับความเส่ียงและผลตอบแทน มีการวางแผนในการ

อมเงินและเพิ่มจ านวนเงินออมให้มากข้ึนตามความสามารถในการหารายไดข้องตนเอง มีการตั้งเป้าหมายใน

การออมเงินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดป้ระจ าเม่ือมีรายไดป้ระชาชนจะน ารายไดท่ี้ไดรั้บมาจบัจ่ายใช้

สอย เงินส่วนท่ีเหลือจากการจบัจ่ายใชส้อยใน ชีวิตประจ าวนัจะน า มาช า ระหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจึงไม่มี

เงินเหลือท่ีจะออม ผูท่ี้ไม่มีหน้ีสินหรือผู ้ท่ีมีเงินเหลือจากการช าระหน้ีสินเท่านั้นถึงจะมีเงินเหลือออม ซ่ึง

ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ วิมล รัตน์ ศรีรัตนกูล (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระบบ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ไทย ยะฮ์  ช่ำงวัฒนกุล (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนจงัหวดัสตูลผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินต่อคร้ัง นอ้ยกวา่หรือ 

เท่ากบั 10,000 บาท ความถ่ีในการออมจะออมเป็นรายเดือน วิธีการออมท่ีใช้คือออมเม่ือมีเงินเหลือ ใช้ และ

การออมแบบเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมท่ีนิยมมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ออม ปัจจยัทางสังคมนั้นวตัถุประสงคใ์นการออมมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูล

มากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน เช่น การลงทุน ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ภาวะ

เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 2. ควรมีการน าเทคนิคทางจิตวิทยามาศึกษาการปรับตวัด้านการเงินของพนักงาน เช่น การปรับ

พฤติกรรม กลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินของพนกังาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบั
การเลือกรูปแบบการออมและสามารถหาแนวทางในการส่งเสริมการเลือกรูปแบบการออมเงินท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

4.ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองการออมในสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สถาบนัการเงิน โดยละเอียดถึง จ านวนเงิน
ออม รูปแบบการออม และจุดมุ่งหมายในการออม  
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