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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ2) เพื่อเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิก 3 – 4 คน มีอายุงาน 4 - 6 ป ตําแหนงเจาหนาที่อาวุโสขึ้นไป เปนผูที่รายได 
20,001 - 30,000 บาทตอเดือน มีจํานวนคาใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ 5,001–10,000 บาทตอเดือน 
จํานวนคาใชจายดานสุขภาพ 0 – 2,000 บาทตอเดือน มีจํานวนเงินหลังหักคาใชจายแลวมีเงินเหลือสําหรับ
ออมไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน มีเงินออมในสถาบันการเงินในรูปแบบซื้อกองทุนตางๆ ออมเงินที่ไมใชใน
สถาบันการเงินในรูปแบบทองคําโดยเมื่อทําการเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการออม ตามลักษณะ
ประชากรศาสตร พบวา พนักงานมีความตางกัน เมื่อพนักงานมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก 
อายุงาน ตําแหนงงาน รายได คาใชจาย จํานวนเงินออม ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สําหรับพนักงานที่มี สถานภาพ รูปแบบการออมแตกตางกัน ไมทําใหจุดมุงหมายในการออมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : การออม พฤติกรรมการออม รูปแบบการออม จุดมุงหมายในการออม 

ABSTRACT  
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 This research aims 1) to study the objectives of saving of employees of Krung 
Thai Bank Public Company Limited and 2) to compare the savings objectives of Krung Thai 
Bank Public Company Limited employees 
 Most respondents were female, aged 26 - 30 years old, with a bachelor's degree, 
single status, with 3 - 4 members, working age 4 - 6 years. Senior staff positions up Is the 
person who earns 20,001 - 30,000 baht per month. There are a number of expenses to buy 
products and services 5,001–10,000 baht per month.The amount of health expenses 0 - 
2,000 baht per month with the amount after deducting expenses and then there is money 
left for saving up to 5,000 baht per month.There are savings in financial institutions in the 
form of buying various funds. Saving money that is not in financial institutions in the form 
of gold By comparing the purpose of savingAccording to demographic characteristics, it is 
found that employees are different. When employees have sex, age, education level, 
number of members, age of work, job position, income, expenses, amount of different 
savings 
Significantly at the level of 0.05 for employees with different forms of savings Does not 
cause different savings objectives 

Keywords:Saving, saving behavior, saving pattern, purpose of saving 

 

บทนํา 

เงินออม หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมไดใชจายไปเพื่อการบริโภค หากแตเก็บไว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการใชจายตางๆในอนาคต การใชเงินออมอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน ถือไวเปน เงินสด นํา
เงินออมไปฝากธนาคาร หรือนําเงินออมไปซื้อหลักทรัพย เปนตน ขนาดของเงินออมขึ้นอยูกับ ปจจัยหลาย
ประการ ไดแก ขนาดของรายได ถาบุคคลมีรายไดเพิ่มขึ้นการออมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย การคาดการณ
เกี่ยวกับรายไดในอนาคต ถาผูมีรายไดคาดวาในอนาคตจะมีรายไดมากก็อาจจะเก็บออม ในปจจุบันนอยลง 
ถาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันอยูในระดับสูงจะจูงใจใหบุคคลเก็บเงินออมมากขึ้น การออมนั้น สามารถแยกได
ออกเปน 2 ระดับ คือ การออมตอครัวเรือน และการออมในระดับ ภาพรวมของประเทศ กลาวคือ 
จุดมุงหมายของการออมในระดับครัวเรือนนั้นมีหลายประการ เชน เพื่อ เก็บไวใชในยามเจ็บปวยหรือยามชรา 
เพื่อการศึกษา เพื่อเปนเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อ ตองการดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ซึ่งการ
ออมถือเปนการวางแผนทางการเงินวิธีหนึ่งที่จะทําใหบุคคล รูสึกมั่นคงในชีวิต เนื่องจากมีเงินเก็บไวใชในยาม
จําเปน การออมที่มากที่สุดจะมาจากการออม ภาคเอกชนซึ่งประกอบ ไปดวย การออมภาคครัวเรือน และ
การออมภาคธุรกิจ ซึ่งหมายความถึงผูที่มีรายไดจากการทํางานใน อุตสาหกรรมตางๆ และผูที่มีแนวโนมวา
จะออมเงินเนื่องจากมีรายไดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งถือวา การออมนี้เปนสวนหนึ่งของการออมภาค
ครัวเรือนสถานการณการออมของประเทศไทยมีการออมเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรเริ่มตระหนักถึงการออม
เงิน ไวใชในยามเกษียณ ประเทศไทยจัดไดวามีประชากรที่อายุเกิน 60 ป สูงกวา รอยละ 10 หากไมมีการ 
เตรียมระบบที่จะรองรับชีวิตหลังเกษียณของคนกลุมนี้ก็จะเปนปญหากับประเทศในอนาคต ขณะนี้ ประเทศ
ไทยไมมีระบบที่จะมารองรับและเลี้ยงดูคนวัยเกษียณใหมีชีวิตที่ดี หรือไมเดือดรอน มีเงินไวใช จายใน
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ชีวิตประจําวัน รักษาพยาบาล เมื่อเจ็บปวย โดยไมลําบาก แมจะไมมีรายไดประจําแลวก็ตาม แมประเทศไทย
จะมีระบบภาคบังคับโดยเฉพาะภาคเอกชนหรือลูกจางทั้งในและนอกระบบการออมภาคบังคับแบงออกเปน
สวัสดิการขั้นพื้นฐานเปนการใหเปลาจากรัฐแกประชาชนทั่วไป ในรูปของประชาสงเคราะห หรือเบี้ยยังชีพ 
ขาราชการมีการเก็บออมผานเงินบํานาญราชการรวมถึงประกันสังคม ซึ่งเปนการออมระหวางนายจาง และ
ลูกจาง และรัฐสมทบดวย รวมถึงการออมภาคสมัครใจซึ่งเปน รูปแบบการออมผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ปจจุบันการออมผานสถาบันการเงินเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งประชาชนใหความสนใจเชนการ ซื้อประกันชีวิต 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงการออมในรูปทรัพยสิน เชนเงินฝากธนาคาร ลงทุนใน ตลาดหุน ลงทุนผาน
กองทุนตาง ๆ เพื่อลดภาษีเพื่อเก็บออมไวใชในอนาคต 

ถึงแมประชากรจะตระหนักถึงผลดีของการออม แตปจจุบันการออมในประเทศไทยอยูที่คน เพียง
บางกลุม จึงไมใชเรื่องงายที่จะสนับสนุนใหมีเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาครองชีพใน ปจจุบันได
เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคทําใหพนักงานจับจายใชสอยและเปนหนี้สินกันมาก สงผลตอปจจัย
การออมภาคครัวเรือนลดลงตรงขาม กับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมสินคาคงทน เชน รถยนต 
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟาซึ่ง สวนหนึ่งเกิดจากการเขาถึง แหลงเงินกูยืมที่สะดวก ขึ้น รวมทั้งมาตรการ
ใหเครดิตสินเชื่อ เครดิตสินคาที่ผอนปรนจูงใจใหมีการซื้อสินคาเงินผอนในสารพัด รูปแบบ ประกอบกับการ
ชวยเหลือของภาครัฐเชิง สวัสดิการ เชน โครงการประกันสุขภาพ ทําให ประชาชนเกิดความรูสึกมีความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นมีผลใหครัวเรือนมองขามความ จําเปนในการที่จะออมเงินไวใชยามฉุกเฉิน 
และที่สําคัญครัวเรือน ที่มีรายไดนอยและหรือมีการศึกษา ต่ําจะเปนกลุมที่มีการออมต่ํา และมีปญหาตอการ
วางแผนการออมดวย ซึ่งถาไมมีวินัยการออมที่ดี การเขาถึงแหลงเงินทุน ที่งายจะยอนกลับมาสงผลเสีย
รุนแรง ตอเศรษฐกิจกลายเปนเขาถึงแหลงหนี้สินเพิ่ม 

ปจจุบันพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการออมเพิ่มขึ้น เปนผลมาจาก
ความมั่นคงในวิชาชีพลดลง เนื่องจากแตละธนาคารแขงกัน มุงเนนการขายผลิตภัณฑ และใชเกณฑ KPI 
(KeyPerformanceIndicator) ในการวัดผลงานทําใหพนักงานธนาคารเกิดความไม มั่นใจในการทํางาน และ
เร่ิมเห็นความสําคัญในการออมเงิน เพื่อเก็บเงินไวใชจายในยามจําเปน และในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการออมของพนักงาน

กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
2.เพื่อศึกษาจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการออมกับจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย  
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ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอความจุดมุงหมายในการออมทีแตกตาง 
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอความจุดมุงหมายในการออมที่แตกตาง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา (ResearchContent) การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาจุดมุงหมายในการออมของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุมนครหลวง เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกการศึกษาออก เปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับจุดมุงหมายในการออม 
2. ขอบเขตการศึกษาดานประชากร (Population) ไดแก พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) กลุมนครหลวง 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา มีระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เริ่มตั้งแต 1 เมษายน – 30 

มิถุนายน พ.ศ.2562 
4. กลุมตัวอยาง (Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการคนควาอิสระในครั้งนี้ คือ พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุมนครหลวง มีจํานวนโดยประมาณ 21,801 คน (ขอมูลจาก HR ขอมูล 
ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.  ทราบจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกลุมนครหลวง 
 2.  ทราบถึงปจจัยทางสังคมและปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอจุดมุงหมายในการออม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกลุมนครหลวง 
  3.  แนวทางการปรับเปลี่ยนจุดมุงหมายในการออมของของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในกลุมนครหลวง ใหเปนไปในทิศทาง ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน  

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวของกับการลงทุนและความรูความเขาใจทางดานการเงิน 
(FinancialLiteracy)  

1.1 จุดมุงหมายในการลงทุน คือ เพื่อใหไดอัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับ ความเสี่ยงหนึ่ง หรือ
เพื่อลดความเสี่ยงใหต่ําที่สุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง โดยหลักแลวจะ ถือวา ผูลงทุนเปนผูที่ไมชอบ
ความเสี่ยง (RiskAverse) ถาหากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูงผูลงทุน จะตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากการลงทุนใดมีความเสี่ยง นอยแมอัตราผลตอบแทนไมมากนัก ผูลงทุน
ก็จะยอมรับได  
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1.2 วัตถุประสงคการลงทุนนั้นจะเปนไปในรูปแบบใดขึ้นอยูกับวาผูลงทุนเปน ใคร หรือเปนสถาบัน
ใด หากผูลงทุนมีอายุ สถานภาพการสมรส นิสัยที่แตกตางกัน ยอมทําให วัตถุประสงคในการลงทุนนั้น
แตกตางกัน โดยสิ่งที่สําคัญในดานการตัดสินใจในการลงทุนคือ ผลตอบแทนที่ไดรับ ความเสี่ยงในการลงทุน 
และระยะเวลาในการลงทุน  

1.3 ผลตอบแทน ผูลงทุนทําการลงทุนในทรัพยสินทางการเงิน หรือลงทุนในรูปแบบอื่นโดยหวัง วา
มูลคาของเงินลงทุนจะสูงขึ้น และอาจไดรับกระแสเงินสดระหวางงวดจากการลงทุน โดย ผลตอบแทนรวมทั้ง
สองรูปแบบนี้ควรคุมคา มากกวาหรือเทากับอัตราเงินเฟอและความเสี่ยงจาก การลงทุน ในการวิเคราะหการ
ลงทุนจะถือวา ผูลงทุนไมอิ่มในผลตอบแทน (Non Satiation) หมายความวา ในระดับความเสี่ยงที่เทากันยิ่ง
อัตราผลตอบแทนสูงผูลงทุนจะยิ่งพอใจ ซึ่งผูลงทุน ควรแยกแยะระหวาง อัตราผลตอบแทนที่คาดไวกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับจริง ผูลงทุนตองการ ลงทุนเพื่อหวังจะไดรับผลตอบแทนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู
ลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนจริง ตรงตามที่คาดไว อาจนอยหรือมากกวาที่คาดไวก็ได ผูลงทุนจึงตองตระหนัก
ถึงความเสี่ยงซึ่ง จะตองเกี่ยวของกับการลงทุนเสมอ ความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ ไดรับจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว การลงทุนที่อัตรา 
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงไมตรงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว หรือความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่ง สาเหตุที่ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงอาจมีไดหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
อุตสาหกรรม และสาเหตุจากปจจัยภายในกิจการ เนื่องจากผูลงทุนไมชอบความ เสี่ยง หากการลงทุนมีความ
เสี่ยงที่ผูลงทุนตองเผชิญมากขึ้น ผูลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทน ที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง ผู
ลงทุนบางคนอาจเลือกการลงทุนที่ใหผลตอบแทนในระดับสูงโดย ยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได ในขณะที่
ผูลงทุนบางคนอาจเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และ พอใจในระดับ อัตราผลตอบแทนคอนขางต่ํา ทั้งนี้
เพราะผูลงทุนแตละคนมีระดับความกลัวความ เสี่ยงที่ไมเทากัน ระยะเวลาในการลงทุน ชวงระยะเวลาการ
ลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปน ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเปนตัวกําหนดการเลือกชนิดของตรา
สารที่จะลงทุน และมีสวน กําหนดระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ  

1.4 ทฤษฎีการออม การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอยใหพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผานไป 
ซึ่งหากเรามีเงินเหลือใชเปนประจําทุกเดือน สิ่งที่เราควรคํานึงถึงคือ เราจะสามารถจัดเก็บเงินให เหมาะสม
ไดอยางไร เพื่อใหเงินที่มีนั้นงอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่งการออมสวนใหญมักจะอยูในรูปของเงิน สด เงินฝากธนาคาร 
หรือการลงทุนในบริษัทเงินทุน โดยการออมเหลานี้จะไดรับดอกเบี้ยเปน ผลตอบแทน หากเรานําเงินที่เหลือ
ใชนี้ไปซื้อทองคํา ทั้งทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ หรือซื้อ ที่ดิน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกู หุนสามัญ หรือ
หลักทรัพยอื่นๆ ก็จะเรียกวาเปนการลงทุน 

1.5 ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย อธิบายถึงหลักเกณฑที่ใชในการ
ตัดสินใจวาควรที่ จะซื้อสินทรัพยอะไร สินทรัพยอะไรที่มีคาควรที่จะซื้อ ทําไมเราจึงควรกระจายซื้อสินทรัพย
หลายๆ อยางมากกวาที่จะถือสินทรัพยอยางเดียว และจะระบุถึงจุดที่ดีที่สุดของการถือ หรือจุดที่เหมาะสม 
ที่สุดของการถือสินทรัพย   

1.6 ทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชีวิต (Life Cycle Theory of Consumption) เปนทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร ฟรังโก มอดดิเกลียนี และลูกศิษย อัลเบิรต แอนโด และริชารดบรูมเบิกร ได
เสนอแนวคิดที่วาการตัดสินใจของครัวเรือนระหวางการ บริโภคกับการออมในขณะใดขณะหนึ่ง สะทอนถึง
ความพยายามที่จะใหบรรลุเปาหมายของการ กระจายการบริโภคตลอดชีวิตภายใตขอจํากัดของรายไดหรือ
ทรัพยากรที่คาดวาจะไดรับตลอดชั่ว อายุขัย ซึ่งหมายความวา ระดับการบริโภคของครัวเรือนมิไดขึ้นอยูกับ
รายไดในงวดเวลาปจจุบัน เทานั้น แตยังขึ้นอยูกับรายไดที่เขาคาดวาจะไดรับในอนาคตอีกดวย ในชวงอายุ
นอยๆ บุคคลยังมี รายไดต่ํา มีระดับการบริโภคสูงกวาระดับรายได หรือเรียกไดวาบุคคลนั้นมีการออมติดลบ 
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(dissaving) หรือมีหนี้สินเกิดขึ้น แตเมื่อบุคคลอายุมากขึ้น (อยูในวัยกลางคน) เขาจะมีรายไดสูงขึ้น หรือมี
รายไดสูงกวาระดับการบริโภค ทําใหเขาสามารถออมทรัพยได และบุคคลจะมีรายไดลดลงเมื่ออยูในวัย
สูงอายุ ในขณะที่การบริโภคยังคงสูงอยู บุคคลนั้นจะมีการออมกลับมาติดลบอีกครั้ง หนึ่ง 
 1.7 ระบบการเงิน หมายถึง การเคลื่อนยายเงินทุนจากผูมีเงินทุนสวนเกินไปสูผูขาด แคลนเงินทุน 
โดยมีตลาดการเงินและสถาบันการเงินเปนชองทางในการไหลผานของเงินทุน เปน เครือขายของตลาดและ
สถาบันที่นําเอาผูออมเงินละผูกูเงินมาพบกัน เปนที่รวมของตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ตลอดจน
กฎระเบียบขอบังคับและเทคนิคการซื้อขายทางการเงิน เปนตัวกําหนดทั้ง ตนทุนของสินเชื่อและปริมาณของ
สินเชื่อ โดยการเคลื่อนยายเงินทุนผานตลาดเงิน เรียกวาการ เคลื่อนยายเงินทุนโดยตรง สวนการเคลื่อนยาย
เงินทุนผานสถาบันการเงิน เรียกวา การเคลื่อนยาย เงินทุนทางออม ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเงินจะสงผล
กระทบอยางกวางขวางตอเศรษฐกิจโลก จากชองทางในการระดมเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ของไทยแบง
ออกเปน 2 ชองทางหลัก ไดแก  

1. การระดมเงินลงทุนทางตรง (Direct Finance)    
2. การระดมเงินลงทุนทางออม (Indirect Finance) 

 1.8 ความรูความเขาใจในเรื่องทางการเงิน financial Literacyความรูความเขาในเรื่องทางการเงิน 
หมายถึง ความรูและความเขาใจ แนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ 
แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นที่ จะใชความรูและความเขาใจเหลานี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ใน
หลากหลายบริบททาง การเงิน เพื่อปรับปรุงความอยูดีมีสุขทางการเงินของประชาชนและสังคม ชวยให
สามารถมีสวน รวมในทางเศรษฐกิจ การมีความรูทางการเงินไมไดหมายความถึงเพียงแคการมีความรู
ทางดาน การเงินเพิ่มมากขึ้นเทานั้น แตยังรวมถึงความสามารถในการน าความรูไปใชเพื่อการสรางมั่นคงใน 
ชีวิต โดยที่ทักษะดานการเงิน ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมถือวามีความสําคัญ เทาๆกันกับ
ความสามารถในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับการเงิน  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จุฑาธิบดิ์ ฤกษสันทัต (2554) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของ พนักงาน
บริษัทเอกชนและขาราชการในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบวาพนักงานบริษัทเอกชนและ
ขาราชการที่มีการออมสวน ใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป สถานภาพโสด และไมมีผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู 
พนักงาน บริษัทเอกชนที่มีการออมจะมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 20,001 – 25,000 บาท สวนขาราชการที่มี 
การออมเงินจะมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง  15,001 – 20,000 บาท ดานรายจายของพนักงาน บริษัทเอกชน มี
รายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท ขาราชการมีรายจายเฉลี่ยต่ํากวา พนักงานบริษัทเอกชน โดย
มีรายจายเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ดานพฤติกรรมการออมพบวาทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและ
ขาราชการไมมีการวาง แผนการออม คือ ไมมีการกําหนดปริมาณการออมที่แนนอนในแตละเดือน แตจะออม
ตามเงินที่เหลือ มีจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน 1,000 – 5,000 บาท และมีวัตถุประสงคการออมคือเพื่อ 
เก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดานรูปแบบการออมสวนใหญออมประเภทเงินฝากออมทรัพยและมี แนวโนมการ
ออมในอนาคตเพิ่มขึ้น ดานปจจัยกําหนดการออมทั้งพนักงานเอกชนและขาราชการ จะใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานระดับรายไดมากที่สุด 

ธัญลักษณ   หมอยา (2550) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออม กรณีศึกษา บริษัท
สยามโกลบอลเฮาส (สาขาเวียงกุมกาม))  เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงคของการออม รูปแบบการออม และ
ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม โดยการใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
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ขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูล เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ รายได 
คาใชจาย แบบแผนการออม ระยะเวลาการออม วิธีและ เหตุผลในการออม สภาพรายจายและการใชจาย 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจูงใจในการออมจากผลการศึกษาพบวา  พนักงานบริษัทสยามโกลบอลเฮาส  (สาขา
เวียงกุมกาม)  จํากัด  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 20–30 ป จบ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  มีประสบการณในการทํางาน 1–2 ป  สถานภาพโสด ไมมีภาระจากผูพึ่งพิง ซึ่ง 
พนักงานสวนใหญไมสูบบุหร่ีแตดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล มีรายไดอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท โดย
มีรายจายเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท และมีภาระหนี้สินตอเดือน 3,001 – 5,000 บาทที่
เก่ียวของกับรถยนต/รถจักรยานยนต พนักงานสวนใหญมีเงินออมเฉลี่ย  1,001 – 2,000  บาทตอเดือน  ซึ่ง
ใชวิธีฝากแบบออมทรัพยกับธนาคารพาณิชย  มีเหตุผลหลักใน การออมคือเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยหรือ
ชรา 

นางสาวปรารถนา เหลาคนดี (2558) การศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน กรณีศึกษา  :  
พนักงานบริษัทฟูดโปรเจ็ค (สยาม) จํากัด   และ พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด  การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการออมและการลงทุน ของคนวัย
ทํางาน ตลอดจนศึกษาระดับความรูความเขาใจในเรื่องการเงิน (FinancialLiteracy) ของ คนกลุมดังกลาว 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับการศึกษา ระดับ รายได และเพศ
สภาพ ลวนสงผลทําใหระดับความรูความเขาใจในเรื่องทางการเงิน (FinancialLiteracy) ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อทําการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการออมของ คนวัยทํางานโดยใชแบบจําลอง
ถดถอยหลายตัวแปร (MultipleRegressionModel) พบวา ณ ระดับ รายไดต่ํา กลุมวัยทํางานจะมีคาใชจาย
ในการบริโภคมากกวาระดับรายได ซึ่งสงผลทําใหระดับการออม ของคนกลุมนี้มีคาเปนลบ (Dissaving)  และ
เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่  โดยเฉลี่ยแลวหากบุคคล นั้นมีรายไดเพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 บาทตอเดือน ระดับ
การออมจะเพิ่มขึ้น 575.05 บาทตอเดือน นอกจากนี้ เมื่อทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหวางผูที่
ทํางานในบริษัทที่มีความเกี่ยวของ กับการออมและการลงทุนและผูที่ทํางานในบริษัททั่วไป พบวาโดยเฉลี่ย
แลวกลุมคนในบริษัทที่มีความ เก่ียวของกับการออมและการลงทุนจะมีระดับการออมติดลบ (Dissaving) ต่ํา
กวาพนักงานบริษัท ทั่วไป 2,664.16 บาทตอเดือน และเมื่อพิจารณาปจจัยเรื่องระดับการศึกษา พบวา ผูที่มี
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จะมีระดับเงินออม     ติดลบ (Dissaving) มากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญา ตรีโดยเฉลี่ย 1,429.83 บาทตอเดือน เนื่องจากคนกลุมนี้อยูในชวงเริ่มตนชีวิตการท างานและสราง
ฐานะ อยางไรก็ตาม เมื่อระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสูงขึ้นกวาระดับปริญญาตรี ระดับการออม ติดลบ
(Dissaving) จะลดลงโดยเฉลี่ย 2,447.23 บาทตอเดือน  ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้มีความ สอดคลองกับ
ทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชีวิต(LifeCycleTheoryofConsumption) 

อนงนาฎศุภกิจวณิชกุล (2558) : พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุ 
กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอน เกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา     

1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกใน ครอบครัว 
จํานวนบุตร บุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร หนวยงานที่สังกัด รายได ตอเดือนและ
รายจายตอเดือนสงผลตอพฤติกรรมการออม   
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2. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของ
บุคลากร หนวยงานที่สังกัด รายไดตอเดือนสงผลตอการบริหารการเงิน สวนขอมูลสวน บุคคลในดานเพศ 
อายุ จํานวนบุตร บุคคลหลักในครอบครัวที่อยูในความรับผิดชอบและรายจายตอ เดือนไมสงผลตอการ
บริหารการเงิน   

3. พฤติกรรมการออม ไดแก อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงคในการออม การเลือก
รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหลงขอมูลในการเก็บออมและการบริหารเงิน เพื่อการเกษียณ
สงผลตอการบริหารการเงิน ยกเวนพฤติกรรมการออมดานแนวโนมการออมเงินใน อนาคตไมสงผลตอการ
บริหารการเงิน 

นเรศ หนองใหญ (2560) : พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  การ
วิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรม การออมของ
ประชากรเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการออม
ของประชากรเขตพื้นที่เมืองพัทยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จังหวัดชลบุรีกลุม
ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท วัตถุประสงค
การจายเงินโดยเฉลี่ยแตละเดือน เพื่อซื้อสินคา/ บริการที่จําเปนสําหรับชีวิตเพื่อใหเงิน กับบุพการีหรือ
ครอบครัวภาระรับผิดชอบ โดยเฉลี่ยแตละเดือนโดยเฉลี่ยแตละเดือน สวนใหญเพื่อน ญาติ พี่นอง หนี้สิน
เฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท ลักษณะทรัพยสินที่ออม ออมในรูปทรัพยสินเงินฝาก หุน พันธบัตร บาท 
ออมในรูปทรัพยสินนทองคํา อัญมณี รูปทรัพยสินทางการเงินที่ออมในระบบ ฝากกับธนาคารประเภทฝาก
ออมทรัพย เก็บเงินสดไวในมือ และทําประกันชีวิตโดยมีการจายเงิน เพื่อสะสมระยะยาว รูปทรัพยสินทาง
การเงินที่ออมนอกระบบ เลนแชร และออกเงินกู วัตถุประสงค ของการออม เพื่อซื้อทรัพยสิน เพื่อใชจาย
ยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไวใชในยามชราเกษียณอายุ ตามลําดับ 

อนงนาฎศุภกิจวณิชกุล (2558) : พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุ 
กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอน เกษียณอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน327 คน ใช วิธีการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการออมและ การบริหารการเงินกอนเกษียณอายุ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหามีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93 วิเคราะหขอมูล
โดยใชการทดสอบไครสแควร (Chi-Square), T-test และ F-test (ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกใน ครอบครัว 
จํานวนบุตร บุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร หนวยงานที่สังกัด รายได ตอเดือนและ
รายจายตอเดือนสงผลตอพฤติกรรมการออม   

2. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของ
บุคลากร หนวยงานที่สังกัด รายไดตอเดือนสงผลตอการบริหารการเงิน สวนขอมูลสวน บุคคลในดานเพศ 
อายุ จํานวนบุตร บุคคลหลักในครอบครัวที่อยูในความรับผิดชอบและรายจายตอ เดือนไมสงผลตอการ
บริหารการเงิน   

3. พฤติกรรมการออม ไดแก อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงคในการออม การเลือก
รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหลงขอมูลในการเก็บออมและการบริหารเงิน เพื่อการเกษียณ
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สงผลตอการบริหารการเงิน ยกเวนพฤติกรรมการออมดานแนวโนมการออมเงินใน อนาคตไมสงผลตอการ
บริหารการเงิน 

กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent variables) ดังตอไปนี้  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวน
สมาชิกในครอบครัว อายุงาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน คาใชจายในการซื้อสินคาและ
บริการ คาใชจายดานสุขภาพ จํานวนเงินออม รูปแบบการออม 

2. จุดมุงหมายในการออม ไดแก เพื่อเปนแหลงเงินทุนในอนาคต เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อ
สินทรัพย เพื่อเปนมรดกใหครอบครัว เพื่อการลดหยอนภาษี เพื่อผลตอบแทน เพื่อเปน
ทุนการศึกษา เพื่อผลตอบแทนอื่นๆ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุมนครหลวง 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณ ยามาเน (TaroYamane)  และ
กําหนดความเชื่อมั่นที่ รอยละ 95 ความผิดพลาด ไมเกินรอยละ 5 จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 405 ตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 2  สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหนงงาน รายได และคาใชจายตอ
เดือน โดยเปนแบบปลายเปด(Open-endedquestion) และแบบสอบถามคําถามแบบปลายปด (Close-
endedquestion) 

สวนที่ 2 ขอมูลดานการออม จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และจุดมุงหมายในการออมโดยเปน
แบบปลายเปด (Open-endedquestion) 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

1 เมษายน– 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 

 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจิยไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาดําเนินการ วิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการทดสอบ สมมติฐาน โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้   
1.  จัดระเบียบขอมูล และลงรหัส 
2.  นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้    
2.1  ตรวจสอบความสมบูรณและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามหลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูล    
2.2  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.4  ประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการคํานวณคาสถิติตางๆ ที่ใชในการวิจัย และการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลตอไป โดยใชการคํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1.ตามความมุงหมายที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ที่เกี่ยวกับรูปแบบการออม จํานวนเงินออม และจุดมุงหมายในการออม ซึ่งผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงตารางแบบรอยละ 
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2.ตามความมุงหมายที่  2 เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอปริมาณเงินออม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนเงินออม ซึ่งตัวแปรอิสระ
ประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistice) สําหรับอธิบายความแตกตางของตัวแปร เกี่ยวกับจํานวนเงินออม รูปแบบ
การออม และจุดมุงหมายในการออม ในการวิเคราะหโดยใช t-test , F-test ในการทดสอบ(Multiple 
comparisons) โดยใชวิธี Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

 ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน เปนหญิง เปนผูที่มีอายุ 26 - 30 ป เปนผูที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิก 3 – 4 คน เปนผูที่มีอายุงาน 4 - 6 ป ตําแหนงเจาหนาที่
อาวุโสขึ้นไป เปนผูที่รายได 20,001 - 30,000 บาท บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 40. กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีจํานวนคาใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ 5,001 – 10,000 บาทตอ กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวน
คาใชจายดานสุขภาพ 0 – 2,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนเงินหลังหักคาใชจายแลวมี
เงินเหลือสําหรับออม ไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีเงินออมในสถาบันการเงินใน
รูปแบบซื้อกองทุนตางๆ กลุมตัวอยางสวนใหญออมเงินที่ไมใชในสถาบันการเงินในรูปแบบทองคํา  

ความพึงพอใจของลูกคามีความแตกตางกัน เมื่อลูกคามีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก 
อายุงาน ตําแหนงงาน รายได คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการ คาใชจายดานสุขภาพ จํานวนเงินออม 
ทําใหจุดมุงหมายในการออมแตกตางกันสําหรับพนักงานที่มีสถานภาพ รูปแบบการออมแตกตางกัน
จุดมุงหมายในการออมมีความไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

 1. พนักงานที่มี เพศที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 2. พนักงานที่มีอายุที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน  

 3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 4. พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ไมแตกตางกัน 

 5. พนักงานที่มีจํานวนสมาชิกที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 6. พนักงานที่มีอายุงานที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 7. พนักงานที่มีตําแหนงงานที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 8. พนักงานที่มีรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 9. พนักงานที่มีคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายใน
การออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 10. พนักงานที่มีคาใชจายในดานสุขภาพที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออม
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 11. พนักงานที่มีจํานวนเงินออมที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายในการออมของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกัน 

 12. พนักงานที่มีรูปแบบการออมในสถาบันการเงินที่แตกตางกัน สงผลตอจุดมุงหมายใน
การออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ไมแตกตางกัน 

 13. พนักงานที่มีรูปแบบการออมไมใชในสถาบันการเงินที่แตกตางกัน สงผลตอ
จุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ไมแตกตางกัน 

 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีรายได 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน และ
การออมที่ไมใชในสถาบันการเงินในรูปแบบของทองคํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ 
(2560) : พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายได
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท ออมในรูปทรัพยสินทองคํา อัญมณ ี

 จุดมุงหมายในการออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคตที่พนักงานธนาคารมีจุดมุงหมายสูงที่สุด รองลงมาเพื่อใชจายในยาม
ฉุกเฉิน และจุดมุงหมายที่นอยที่สุด คือ เพื่อผลตอบแทนอื่นๆ โดยทุกดานมีระดับพึงพอใจในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการออมเพื่อเปนเงินทุนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นายวิโรจน เจษฎาลักษณ , ธนภรณ เนื่องพลี  (2561) พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุ การที่ผูสูงอายุมีการวางแผนสําหรับการออม
ในอนาคต เพราะ ตองการใหลูกหลานสบายแมวาจะ เสียชีวิตไป และออมไวใชยามฉุกเฉินหรือเจ็บปวย
เพื่อใหตนสามารถใชชีวิตบั้นปลายไดอยางมีความสุข โดยที่ไม ตองพึ่งพาลูกหลาน ผูสูงอายุสวนใหญ คิดวา 
การออมเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน เพียงแคเราตองมีวินัยในการออม ในการยอมรับความเสี่ยง ผูสูงอายุสวนใหญ
จะเลือกออมในสถาบันการเงินที่เชื่อถือได เพราะ มีความปลอดภัยและ มั่นคง  

 ผลจากการศึกษาการเปรียบเทียบจุดมุงมายของพนักงานในการออม ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร จุดมุงมายของพนักงานในการออม มีความแตกตางกัน เมื่อพนักงานมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุงาน รายได คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการ คาใชจายดาน
สุขภาพ จํานวนเงินออมที่ตางกัน สําหรับพนักงานที่มีสถานภาพ รูปแบบการออมในสถาบันการเงิน รูปแบบ
การออมไมใชสถาบันการเงินที่ตางกัน ทําใหจุดมุงหมายในการออมไมแตกตางกัน ผลการศึกษาสอดคลองกับ  
อนงนาฎศุภกิจวณิชกุล (2558) : พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุ กรณีศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกใน ครอบครัว จํานวนบุตร บุคคลที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ประเภทของบุคลากร หนวยงานที่สังกัด รายได ตอเดือนและรายจายตอเดือนสงผลตอ
พฤติกรรมการออม   
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 1. รูปแบบการออม โดยสวนใหญมีพฤติกรรมการออมโดยการฝากเงินกับ สถาบันการเงินตางๆ 
ดังนั้น สถาบันการเงินควรใหความสําคัญในเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากและ สงเสริมการออมในระยะยาว
เพื่อใหเกิดความมั่นคงรวมถึงสถาบันการเงินควรสรางความเชื่อมั่นและ ความไววางใจใหแกผูเขาไปใชบริการ 
เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสนใจและเกิดการออมทรัพยมากขึ้น  

 2. เปาหมายการออม โดยสวนใหญมีการบริหารการเงินโดยแบงตามรายได หากมีรายไดมากก็จะ
ชวยใหบรรลุเปาหมายการออมเร็วขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรเขามามีบทบาทในการ ชวยเหลือประชาชน โดยควร
มีมาตรการหรือแนวทางในการเพิ่มรายไดของประชาชน เพื่อสงผลถึงการ เพิ่มปริมาณเงินออมในอนาคตและ
ทําใหประชาชนมีการบริหารการเงินที่ดียิ่งขึ้น  

 3. ผลตอบแทน โดยสวนใหญการบริหารการเงินนั้นมักมีอัตราการออมที่เพิ่ม สูงขึ้น ทั้งนี้เปน
สาเหตุมาจากการไดรับผลตอบแทนที่สูงโดยเฉพาะสถาบันการเงินตาง ๆ  ดังนั้น สถาบันการเงินควรมีการ
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พิจารณาพฤติกรรมการออมของผูเขามาใชบริการ เพื่อใหผูเขามาใชบริการ ไดรับประโยชนทางดาน
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะสงผลใหเกิดการบริหารการเงินที่ดี  

 4. ธนาคารกรุงไทยควรสนับสนุนชองทางการใหความรูเกี่ยวกับการ ออมในรูปแบบตาง ๆ ที่
ทันสมัยและเขาถึงบุคลากรทุกกลุมประเภท และหนวยงานที่สังกัดภายใน ธนาคารเพื่อสนับสนุนการออม
ของบุคลากรใหมีมากยิ่งขึ้น  
 5. ธนาคารกรุงไทยควรเพิ่มมาตรการลดรายจายคาครองชีพของ พนักงานกรุงไทย เนื่องจากจะ
สงผลใหบุคลากรมีอัตราการออม และแนมโนมการ ออมในอนาคตที่สูงขึ้นได 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษากับธนาคารกรุงไทย ในแตละภาค เชน ภาคเหนือ ภาคใต 
ภาคอีสาน เพื่อศึกษาความไม แปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance Model)  
 2. การวิจัยครั้งตอไปควรทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของการบริหารการเงินของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  
 3. การวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ของการออมเงินของ
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