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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ 

ยูไนเต็ด จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด 

จํากัด  

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนหญิง อายุ 31-40ป สถานะภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู

ในชวง 35,001 - 60,000บาท คาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 35,000 บาท 

ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท ประสบการในการทํางาน 10 ปขึ้นไป 

และการถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินเปนเจาของ พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา 

แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก ในดานรูปแบบการออมที่มากที่สุด คือ ทองคํา ในดาน
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จุดมุงหมายที่มากที่สุด คือเพื่อซื้อทรัพยสิน ในดานปจจัยทางดานการเงินที่มากสุด คือผลตอบแทนที่ไดรับ

จากการออม โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานมีความตางกัน เมื่อพนักงานมี

คาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สําหรับพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได

เฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดิน แตกตางกัน ไมทําให

พฤติกรรมการออมของพนักงานแตกตางกัน 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม, พนักงานบริษัท,การออม 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the employees of Bonduba&Ningki 

United Co., Ltd. in the areas of their saving behavior and to compare their saving behavior 

among themselves. The population of this research was the employees of Bonduba&Ningki 

United Co., Ltd. 

The research revealed that the majority of the respondents were female aged 

between 13 to 40 years with single status who held bachelor degree or equivalent with 3-4 

family members. Their average monthly income was in between 35,001 to 60,000 Baht and 

their monthly living expenses were in between 10,001 to 35,000 Baht. Their average 

liability was in the range of less than or equal to 10,000 Baht per month. These 

respondents have had more than 10 years of work experiences with the ownership in 

house and land. The overall saving behavior of the employees of the Bonduba&Ningki 

United Co., Ltd. was considered to be in high level. The majorities of saving instruments 

were gold. Their purposes of saving were to acquire the asset. The factors to saving were 

from the yield on investment.hypothesis revealed that their saving behaviors were 

different when their living expenses and liabilities were different and these 

factorsgenerated the significance at 0.05 level whereas the differences in gender, age, 

marital status, educational level, number of family member, average monthly income, 

work experience and the ownership in house and land, would not affect their saving 

behaviors. 

Keywords: saving behavior, employee, saving 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การออม คือ สวนที่เหลืออยูของรายไดเมื่อหักรายจายแลว หรือคือ การกันทรัพยสินบางสวนเอาไว

ไมนํามาใชจายในการอุปโภคบริโภคในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความสามารถในการที่จะบริโภคในยามจําเปนหรือ

ในอนาคต การออมอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน การฝากเงินไวกับธนาคารในรูปของการฝากออมทรัพย การ

ฝากประจํา หรือการออมในรูปแบบตราสารทางการเงิน เชน พันธบัตร หุนกู หุนบุรินทรสิทธิ์ หุนสามัญ 

ประกันชีวิต กองทุนรวม สลากออมสิน หรือการออมในรูปแบบสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย 

สังหาริมทรัพย เปนตน  

ขอมูลจากการประมาณการของหนวยงานตาง ๆในหลายประเทศ มีแนวโนมวาประชากรจะเขาสู

สังคมผูสูงอายุมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทย จึงเกิดประเด็นคําถามที่สําคัญวา บุคคลในวัยที่ยังสามารถทํางาน

นั้นไดตระหนักในเรื่องของการจัดการเงินออมโดยใชไปในการลงทุนตาง ๆ มากนอยเพียงใด และมีการ

จัดการอยางไรเพื่อทําใหเงินออมที่มีอยูงอกเงยใหผลตอบแทนเปนที่นาพอใจ ที่สําคัญยังเปนการสะสมเงิน

ออมเพื่อใหมีเงินที่เพียงพอกับการใชจายในอนาคต เมื่อบุคคลเหลานั้นไมมีรายไดจากการทํางานแลว ทั้งนี้

การที่จะบริหารเงินออมใหงอกเงยก็ตองมีกลยุทธในการเลือกการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

สําหรับแตละบุคคล เพื่อที่จะทําใหเปาหมายที่ไดวางไวประสบความสําเร็จ 

ดังนั้นการวางแผนในการใชเงินออมเพื่อการลงทุนในระยะยาวจึงเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับบุคคลที่

ยังอยูในวัยที่สามารถทํางานได เพื่อเปนหลักประกันในชีวิตวาจะมีเงินเพียงพอสําหรับการใชจายของบุคคล

นั้น ๆ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาบุคคลนั้นไดใหความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตวัยหลังเกษียณมากนอยเพียงใด 

และมีการบริหารเงินออมเพื่อการลงทุนอยางไรภายใตสภาวะที่แตกตางกันและอาจจะปรับเปลี่ยนไปตาม

ภาวะเศรษฐกิจ หรือความจําเปนในการใชจายในดานตาง ๆ อยางไรเพื่อที่จะสามารถบรรลุเปาหมายที่ได

ตั้งใจไวใหสําเร็จ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษทั บอนดบูา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด 

3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด 

จํากัด 
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา (Research Content) การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการออมของ

พนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกการศึกษาออก เปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือน 

ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทาํงาน และการถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดิน   

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการออมเงินของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด  นิงกิ ยูไนเต็ด จํากดั 

ประกอบดวย รูปแบบการออมเงิน จุดมุงหมายของการออมเงิน และปจจัยทางดานการเงิน  

2. ขอบเขตการศึกษาดานประชากร (Population) ไดแก กลุมพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิง

กิ ยูไนเต็ด จํากดัจํานวนทั้งหมด 80 คน  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา มีระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เริ่มตั้งแต 1เมษายน – 30 

มิถุนายน พ.ศ.2562 

สมมติฐานการวิจัย  

ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทีแตกตาง 

ปจจัยดานดานรูปลักษณ  ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ  ดานการตอบสนองลูกคา  ดานการ

รับประกัน/ความมั่นใจ  ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา  สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมใหพนักงานรูจักวางแผนการออม โดยมีการเลือกรูปแบบการออมได

ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีความสนใจในการออมเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยที่ไดเปนแนวทางในการสงเสริมการออมในรูปแบบตางๆ ให

เกิดความเหมาะสมกับพนักงานและพัฒนาพนักงานใหมีพฤติกกรรมที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 

3. เพื่อใหพนักงานจัดการรายรับ รายจาย และเงินออมของแตละบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การออมคือการเก็บสะสมทีละนอยใหพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผานไปซึ่งการออมสวนใหญมักจะอยูใน

รูปแบบของเงินฝากกธนาคารหรือบริษัทเงินทุนโดยไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนเมื่อเรามีเงินเหลือใชทุก

เดือนสิ่งที่เราควรคํานึงถึงคือเราจะจัดการกับเงินที่เหลือใชนั้นอยางเหมาะสมไดอยางไรเพื่อใหงอกเงยเพิ่ม

มากขึ้นโดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสดหรือฝากธนาคารบริษัทเงินทุนซึ่งเราจะเรียกวิธีการนี้วาการออม

หรือถาใชวิธีการซื้อทองรูปพรรณทองแทงหรือที่ดินเก็บไวซื้อพันธบัตรรัฐบาลหุนกูหรือหลักทรัพยอื่นๆก็จะ

เขาลักษณะที่เรียกวาการลงทุน 

ความสําคัญของการออมคือเงินออมเปนปจจัยที่จะทําใหเปาหมายซึ่งบุคคลกําหนดไวในอนาคต

บรรลุจุดประสงคนอกจากนี้เงินออมยังใชสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอยาง

คาดไมถึงของบุคคลไดดวยดังนั้นบุคคลควรมีการออมอยางสม่ําเสมอในชีวิตซึ่งระดับของการออมของแตละ

บุคคลอาจจะแตกตางไปตามเปาหมายของแตละบุคคลกลาวคือเปาหมายยิ่งสูงระดับการออมก็ยิ่งสูงตามไป

ดวย 

1.แนวคิดการออมสวนบุคคล 

พื้นฐานของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพื่อปองกันการมีรายจายฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยทั่วไป

การออมเปนการสะสมเงินไวใชจายในยามที่บุคคลไดเกิดปญหาตาง ๆ เชน การมีรายไดลดลง รายไดไม

เพียงพอกับรายจายที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟอถูกใหออกจากงานไรความสามารถหรืออยูในวัยชรา

ภายหลังจากที่เกษียณอายุไปแลว ถาบุคคลนั้นมีเงินออมสะสมไวอยางเพียงพอก็อาจจะไมประสบปญหาทาง

การเงินงกลาวมากนัก จึงเปนความจําเปนที่บุคคลจะตองพยายามสะสมเงินไวในขณะที่ยังสามารถทํางานได  

1.1 ปจจัยสําคัญในการออม 

การออมเปนการปองกันปญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นไดดีที่สุด และทุกคนควรมีเงินในออม

จํานวนหนึ่งที่เพียงพอใหกับตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งไมจําเปนตองเปนจํานวนเงินที่มากมาย ในขณะ

ที่บุคคลยังคงมีความสามารถหารายไดและมีกําลังพอที่จะออมไดก็ควรกันเงินออมไวสวนหนึ่ง ซึ่งบุคคลอาจมี

ความตองการออมเงินมากขึ้นหรือลดลงได ทั้งที่ยังคงมีรายไดและรายจายเทาเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัย

สําคัญดังนี้ผลตอบแทนจากการออมจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหบุคคลมีการออมมากขึ้น

เทานั้น 

1.1.2 มูลคาของอํานาจซื้อของเงินที่มีอยูในปจจุบันอาจจะไมเทากับมูลคาของเงินในอนาคตซึ่ง

อาจจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได หมายความวา จํานวนเงิน 1บาทในวันนี้อาจไมสามารถซื้อสินคาและ

บริการไดในจํานวนเทากับปจจุบันซึ่งอาจจะตองใชเงินมากกวาหรือนอยกวาเดิมก็ได 



6 
 

1.1.3 รายไดสวนบุคคลสุทธิ ผูที่มีรายไดแนนอนเปนประจําทุกเดือนในจํานวนที่ไมสูงมากนัก เชน 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชนระดับต่ําจํานวนเงินออมจะตางจากจํานวนเงินออมของ

ผูบริหารระดับสูง หรือนักการเมืองที่นาจะมีเงินออมเหลือมากกวา อีกทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การ

ถูกปลดออกจากงาน เหลานี้ก็เปนสวนสําคัญที่สงผลตอระดับการออมเชนกัน 

1.1.4 ความแนนอนของจํานวนรายไดในอนาคตภายหลังเกษียณอายุถาหากหนวยงานที่ทานเคย

ทํางานอยูมีนโยบายในการใหความชวยเหลือในวัยชราหลังจากที่เกษียณอายุไปแลว เชน นโยบายการให

บํานาญ บําเหน็จ เงินชดเชย เปนตน ในกรณีนี้บุคคลก็จะทราบวามีรายไดแนนอนในอนาคตก็จะมีการออม

ในปจจุบันนอยลง ตางกับบุคคลที่ไมไดรับการชวยเหลือดังกลาว เชน ดารานักแสดง นักกีฬา เปนตน บุคคล

เหลานี้สวนใหญมีรายไดคอนขางสูง ซึ่งอาจจะมีการออมในปจจุบันมากตามรายไดที่มีอยูได 

 

ลักษณะการออมของประเทศไทย 

ลักษณะการออมของประเทศไทย แบงออกเปนลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้(สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง,2551) 

1.การออมทางตรง หมายถึง การออมที่เกิดขึ้นจากผูมีเงินออม(ผูที่มีรายไดมากกวารายจาย) ซึ่งทํา

การออมผานเคร่ืองมือการออมในรูปแบบตางๆ ไดโดยตรงโดยที่ไมตองผานนายหนาหรือตัวกลางทางการเงิน 

จึงทําใหผูออมทราบวาผูที่มีความตองการเงินไปลงทุนในรูปแบบใดบาง ดังนั้นจึงพบวาการออมทางตรงใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หมายถึง การออมที่อยูในตลาดการเงินประเภทตางๆ ไดแก ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยใหม และศูนยซื้อขายตราสารหนี้แหงประเทศไทย รวมทั้งการ

ออมในระบบสหกรณ 

2.การออมทางออม หมายถึง การออมที่เกิดขึ้นจากผูมีเงินออมทําการการออมผานเครื่องมือ การ

ออมประเภทตางๆ ที่เสนอโดยตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงิน สวนใหญไดแก สถาบันการเงินไดออก

เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อทําการระดมเงินออกจากหนวยเศรษฐกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ หลังจากตัวกลาง

ทางการเงินไดทําการระดมเงินออมมาแลว ตัวกลางทางการเงินนําเงินออมเหลานั้นมาใหผูที่มีความตองการ

เงินลงทุนกูยืมเพื่อนําเงินทุนไปลงทุนในโครงการของตนเองตอไป ดังนั้นผูที่มีออมเงินจะไมสมารถทราบไดวา

ผูที่ทําการกูเงินไปลงทุนนั้น นําเงินไปลงทุนทําอะไรและผูใดเปนผูกูเงิน ซึ่งการออมทางออมจะประกอบไป

ดวย การออมแบบผูกพันและการออมแบบไมผูกพัน ดังนี ้
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2.1 การออมแบบผูกพัน หมายถึง การออมที่เปนสัญญาระหวางผูออมกับตัวกลางทางการเงินมี

ความยาวนาน ผูออมไมสามารถเรียกเงินออมของตนเองคืนไดจนกวาจะครบกําหนดสัญญา สวนใหญการ

ออมเงินประเภทนี้จะเปนผูที่ออมเงินไวใชในยามชรา ซึ่งการออมแบบผูกพันนี้สามารถแบงออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 

2.1.1 การออมแบบผูกพันที่เกิดจากการบังคับ ซึ่งเกิดจากรัฐบาลกําหนดใหมีการออม โดย

รัฐบาลมีวัตถปุระสงคทําใหเกิดการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานสําหรับแรงงานในภาคตางๆ ไดแก ระบบ

กองทุนประกันสังคมซึ่งเปนการออมบังคับของภาคเอกชนและการออมในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) เปนการออมภาคบังคับของขาราชการ 

2.1.2 การออมแบบผูกพันที่เกิดขึ้นแบบสมัครใจ หมายถึง การออมที่เกิดขึ้นจากการที่ผูออม

ตองการที่จะออมเองโดยที่ไมไดถูกบังคับ ซึ่งเกิดจากการที่ผูออมตองการออมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการออม

ในแบบบังคับ เพื่อที่จะใหปริมาณเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเองเพิ่มมากขึ้น ทําใหมั่นใจไดวา

ปริมาณเงินออมมีเพียงพอ 

2.2 การออมแบบไมผูกพัน หมายถึง การออมที่เปนสัญญาผูกพันระหวางผูออมกับตัวกลางทางการ

เงินนั้นไมยาวนาน ผูออมสามารถเรียกเงินออมที่ฝากไวกับตัวกลางทางการเงินคืนเมื่อใดก็ได ไดแก การออม

ผานสถาบันการเงินตางๆ 

3.รูปแบบการออมในสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน คือ สถาบันที่ทําหนาที่ระดมเงินออกจาก

ประชาชนใหผูที่ตองการกูยืมเพื่อการลงทุน การบริโภค การประกอบธุรกิจตางๆ และรับภาระความเสี่ยงจาก

การใหกูเงินนั้นแทน โดยอาศัยเครื่องมือตราสารทางการเงิน ดังนั้นสถาบันการเงินจึงทําหนาที่เปนตัวกลาง

ระหวางผูออมและผูลงทุนโดยมีกฎหมายคุมครอง ทําใหสามารถลดการเอาเปรียบจากผูที่เปนเจาหนี้และ

สถาบันการเงิน ซึ่งสามารถแบงประเภทของสถาบันการเงินได 2 ประเภท ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย,2552) 

3.1 สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) ธนาคารพาณิชยเปนสถาบัน

การเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวกลางระหวางผูมีเงินออมและผูตองการเงินทุน โดยจะมีบริการหลักที่สําคัญ 

ดังนี ้

3.1.1 บริการรับฝากจากองคกร บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป และใหผลตอบแทนแกผูฝากเงินใน

รูปของดอกเบี้ยเงินฝาก  



8 
 

3.1.2 บริการสินเชื่อ โดยการนําเงินฝากที่ไดรับมาจากผูฝากเงินไปปลอยสินเชื่อใหแกผูที่มีความ

ตองการใชเงินดังกลาว ไมวาจะเปนบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรอื่นๆโดยมีวัตถุประสงคของการใชสินเชื่อ

เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการลงทุน และมีการจายผลตอบแทนการใชสินเชื่อดังกลาวใหแกธนาคาร

พาณิชยในรูปของดอกเบี้ยเงินกู 

3.1.3 บริการทางการเงินอื่นๆ เชน การใหบริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การ

เปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการรับประกันการจําหนายตราสารหนี้ เปนตน 

3.2 สถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-Bank Financial Institution) สถาบันการเงิน

ที่ไมใชธนาคารพาณิชย เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวกลางระหวางผูมีเงินออมและผูตองการเงินทุน

เชนกัน โดยสวนใหญจะมีบทบาทและมีหนาที่คลายคลึงกับบริการของธนาคารพาณิชยแตจะมีรายละเอียด

ปลีกยอยที่แตกตางกันในเรื่องของชองทางและรูปแบบของการระดมเงินฝากโดยสถาบันการเงินที่ไมใช

ธนาคารพาณิชยจะไมใชธนาคารพาณิชยจะไมสามารถรับฝากเงินดวยสมุดฝากเงิน เหมือนกับธนาคาร

พาณิชย ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชยยังสามารถแบงเปนประเภทตางๆไดดังตอไปนี้ 

3.2.1 บริษัทเงินทุน (Finance Company) เปนสถาบันการเงินที่มีบริการรับฝากเงินจากผูที่มี

เงินออมสวนเกิน โดยที่รูปแบบของการฝากเงินไมไดอยูในรูปของสมุดเงินฝาก แตจะอยูในรูปของการซื้อตั๋ว

สัญญาใชเงิน (Promissory Note) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) และใบรับฝากเงินที่มีการกําหนดจํานวน

เงินฝากและระยะเวลาในการฝากเงินไวแนนอน (Certificate of Deposit) รวมทั้งอาจระดมเงินทุนจากการ

กูยืมจากธนาคารพาณิชย หลังจากนั้นจะนําเงินทุนที่ระดมไดไปปลอยสินเชื่อใหกับธุรกิจตางๆที่มีความ

ตองการใชเงินทุน 

3.2.2 บริษัทหลักทรัพย (Finance and Securities Company) เปนบริษัทเงินทุนที่สามารถ

ใหบริการทางการเงินเหมือนกับบริษัทเงินทุนทุกประการ นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

หลักทรัพยไดอีกดวย โดยใหบริการดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย

ใหแกผูลงทุนและผูสนใจทั่วไป 

3.2.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร (CreditFoncier Company) เปนสถาบันการเงินที่ใหบริการรับ

ฝากเงินในรูปของการขายตั๋วสัญญาใชเงินแตเพียงอยางเดียวเทานั้นและสามารถนําเงินฝากที่ไดไปปลอย

สินเชื่อเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพยเทานั้น 

3.2.4 บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (Life and Non-Life Insurance 

Company) เปนสถาบันการเงินที่มีบริการการรับประกันทั้งในสวนของการประกันชีวิตและการประกันวินาศ
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ภัยใหแกบุคคลและนิติบุคคลหรือองคกรธุรกิจที่สนใจ ในรูปแบบของการขายกรมธรรม และนําเงินที่ไดรับ

จากการขายกรมธรรม ดังกลาวหรือเงินคาเบี้ยประกันที่ไดรับไปลงทุนสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทและผูถือ

กรมธรรม 

3.2.5 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund Management Company) เปน

สถาบันการเงินที่ใหบริการดานการลงทุนแกผูลงทุนบุคคล โดยการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนและ

ประชาชนผูสนใจทั่วไป แลวนําเงินลงทุนที่ไดรับจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวไปลงทุนในหลักทรัพย

ประเภทตางๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นและจะมีการจายกลับคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนใน

อนาคต 

3.2.6 สหกรณออมทรัพย (Saving Cooperative) เปนสถาบันการเงินที่จดทะเบียนเปนสหกรณ

โดยคณะบุคคลตั้งแต 10 คนขึ้นไป มีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 

ก.ระดมเงินออมจากสมาชิกของสหกรณในรูปของการขายหนวย ซึ่งสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน

จากการเงินออมดังกลาวในรูปของเงินปนผลปลายป อันเปนผลเนื่องมาจากการปลอยกูใหแกสมาชิกของ

สหกรณ 

ข. บริการเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณที่มีความตองการใชเงิน โดยสมาชิกผูกูเงินดังกลาวจะตองมี

การจายดอกเบี้ยเงินกูซึ่งเปนตนทุนในการกูยืมคืนใหแกสหกรณ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยกูดังกลาวจะเปนอัตราที่

ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูในระบบเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณไดรับจะนําไปจายคืนใหแก

สมาชิกในรูปของเงินปนผลตอไปในปลายป 

3.2.7 โรงรับจํานํา (Pawn Shop) เปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีบริการสินเชื่อใหกับบุคคล

ทั่วไป โดยมีหลักทรัพยค้ําประกันซึ่งเปนสินทรัพยที่มีคาตางๆ เชน ทองคํา นาฬิกา เพชร ฯลฯ ทั้งนี้การขอ

เชื่อจากโรงรับจํานําจะมีความรวดเร็วในการพิจารณา แตในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากสินเชื่อ

ดังกลาวจะมีอัตราที่สูง 

3.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institution) เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

เปนตัวกลางระหวางผูมีออมเงินและผูตองการเงินลงทุนเชนกัน มีบริการที่คลายกับบริการของธนาคาร

พาณิชย แตการระดมเงินออมหรือการจัดสรรเงินทุนอาจมีเงื่อนไขพิเศษเปนการเฉพาะ ทําใหการจัดตั้งตอง

ทําขึ้นภายใตกฎหมายพิเศษ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัท
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ตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

(บบส.) เปนตน 

4. การออมในรูปสินทรัพยที่ไมใชสถาบันการเงิน หมายถึง การนําเงินออมไปทําการลงทุนใน

รูปแบบตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีที่สุดกลับคืนมา โดยการซื้ออสังหาริมทรัพยและสิ่งที่เปนทรัพยที่มีคา

อื่นๆ ทองคํา เพชร พลอย พระเครื่อง ทั้งนี้สิ่งที่ตองคํานึงถึงควบคูกันอยูเสมอในการนําเงินออมไปลงทุน นั่น

คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยแตละประเภท 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

จุฑามาส อินทเศียร (2559) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของพนักงาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงคหลักของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของ

พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี

ชวงอายุต่ํากวา 30 ป สถานภาพโสด มรการศึกษาในระดับปรญิญาตรี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนในชวง 10,001-20,000 บาท มี

ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินสวนใหญเปนเจาของ และ

ไมมีภาระหนี้สิน เมื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนเงิน

ออมในชวง 1,001-5,000 บาทตอเดือน มีรูปแบบการออมในสถาบันการเงินมากที่สุด สวนใหญมีจุดมุงหมาย

การออมเงินเพื่อเก็บไวใชจายฉุกเฉิน และปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชน พบวา 

ปจจัยดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจาย

ตอเดือน จํานวนปของประสบการในการทํางาน การถือครองกรรมสิทธิ์บานและที่ดิน และหนี้สิน มี

ความสัมพันธกับจํานวนเงินออม ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชน โดยใชเทคนิค

วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยทางดานรายไดตอเดือน การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดิน 

มีผลในทิศทางเดียวกันกับจํานวนเงินออมและมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยดานคาใชจายตอเดือน จํานวน

ปของประสบการณืในการทํางาน และหนี้สิน มีผลในทิศทางตรงกันขามและมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการ

ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาประยุกตใชกับการวิจัยครั้งนี้ โดยนําตัวแปรอิสระบางตัวของงานวิจัย

ดังกลาว ไดแก ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมเงิน และตัวแปรตามของงานวิจัยดังกลาว ไดแก จํานวน

เงินออมและรูปแบบการออมเงิน 

บุษบง ศรีสันต (2542) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงคหลักของการวิจัย คือ เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมการออม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อคนหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีการออมทรัพยนอยลงและเก็บไวในรูปของ

สินทรัพย ทางการเงินในระบบมากที่สุด รองลงไปเปนสินทรัพยทางการเงินนอกระบบ และสินทรัพยถาวร 

ตามลําดับ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการออม ไดแก รายได ภาระพึ่งพิง อายุ อาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัว และผลตอบแทน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการออมในรูปของสินทรัพย ทางการเงินในระบบ 

ไดแก ผลตอบแทน อายุ การเขาถึงสถาบันการเงิน รายได และความมั่งคงของสถาบันการเงิน ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการออมในรูปของสินทรัพยทางการเงินนอกระบบ ไดแก การเขาถึงสถาบันการเงิน อาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ผลตอบแทน และระดับการศึกษา สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับรูปแบบการออมดวย

สินทรัพยถาวรนั้น ไดแก อายุ ภาระพึ่งพิง รายได และระดับการศึกษา จุดประสงคในการเก็บออมเงิน พบวา

สวนใหญเก็บไวเพื่อไวใชในยามเจ็บปวยหรือชราและในยามฉุกเฉิน ตามลําดับ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด

จํานวนทั้งหมด 80 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยสรางขึ้นให

สอดคลองครอบคลุมกับพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด ซึ่ง

ประกอบไปดวย 

สวนที่ 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายในการ

ดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือน ภาระหนีส้ินเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน และการถือครองกรรมสิทธิ์ใน

บานและที่ดนิ  มีจาํนวน  10ขอ 

สวนที่ 2แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพฤติกรรมการออมเงินของพนักงานบริษัท บอนดบูา แอนด  

นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด ประกอบดวย รูปแบบการออมเงิน จุดมุงหมายของการออมเงิน และปจจัยทางดาน

การเงิน มีจํานวน 25ขอโดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

1 เมษายน– 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่ตอบแบบสอบถามดวยความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัดดวย

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด 

จํากัด สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน 2 กลุม โดยใชการทดสอบที (t-test) 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด 

จํากัดสําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) 

ผลการวิจัย 

 พนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด สวนใหญเปนหญิง ชวงอายุ 31 – 40 ป  

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน สวนใหญ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 35,001 - 60,000 บาท คาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 

10,001 - 35,000 ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท ประสบการณใน

การทํางานอยูในชวง 10 ปขึ้นไป และการถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินสวนใหญเปนเจาของ  

วิเคราะหพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก  ดานรูปแบบการออมที่มากที่สุด คือ ทองคํา ดานจุดมุงหมายของการออมที่มาก

ที่สุด คือ เพื่อซื้อทรัพยสิน ดานปจจัยทางดานการเงินที่มีคามากที่สุด คือ ผลตอบแทนที่ไดรบัจากการออม  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พนักงานที่มีเพศ,อายุ,สถานภาพสมรส,ระดับการศึกษา,จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว,รายไดเฉลี่ยตอเดือน,ประสบการณในการทํางาน,การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดิน ที่

แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออม ไมแตกตางกัน พนักงานที่มีคาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือน,

ภาระหนี้สินตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออม แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การถือครองกรรมสิทธิ์ใน

บานและที่ดินสวนใหญเปนเจาของ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของจุฑามาส อินทเศียร(2559) 

ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร” พบวา 

กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ เปนเพศหญิง  สถานภาพโสด สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินสวนใหญเปนเจาของ 

พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด โดยรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ในดานรูปแบบการออม ในระดับมาก ดานจุดมุงหมายของการออม 

ในดานจุดมุงหมายของการออม ในระดับปานกลาง ในดานปจจัยทางดานการเงิน ในระดับมาก  

ดานรูปแบบการออมที่มีคามากที่สุด คือ ทองคํา ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของจุฑา

มาส อินทเศียร(2559) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ รูปแบบการออมเปนแบบทองคํามากที่สุด 

ดานจุดมุงหมายของการออมที่มีคามากที่สุด คือ เพื่อซื้อทรัพยสิน รองลงมา คือ เพื่อเปนมรดกให

ครอบครัว และนอยที่สุด คือ เพื่อการทองเที่ยว/ชอปปง  

ดานปจจัยทางดานการเงินที่มีคามากที่สุด คือ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมซึ่งเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับ งานวิจัยของจุฑามาส อินทเศียร(2559) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการออมเงินของ

พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ ปจจัยทางดานการเงินที่มาก

ที่สุด คือผลตอบแทนที่ไดจากการออม 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัด โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพนักงานที่มีเพศ,อายุ,สถานภาพสมรส,ระดับการศึกษา,จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว,รายไดเฉลี่ยตอเดือน,ประสบการณในการทํางาน,การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดิน ที่

แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออม ไมแตกตางกันพนักงานที่มีคาใชจายในการดํารงชีพเฉลี่ยตอเดือน,

ภาระหนี้สินตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออม แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 1.จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยไูนเต็ด จาํกดั 

พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวน
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สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน การถือครองกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินสวนใหญเปนเจาของ ดังนั้น บริษทัควร

กําหนดนโยบายหรือสงเสริมการออมเงินใหพนักงานรูจักวางแผนการเงิน โดยเลือกรูปแบบไดตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ  

2.จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท บอนดูบา แอนด นิงกิ ยไูนเต็ด จาํกดั 

ในดานรปูแบบการออม พนักงานมีความนยิมนอยที่สดุ คือการซื้อประกันชีวิต ในดานจุดมุงหมายของการ

ออม พนักงานมีความนิยมนอยที่สุด คือ เพื่อการทองเที่ยว/ชอปปง ในดานปจจัยทางดานการเงิน พนักงานมี

ความนิยมนอยที่สุด คือ สภาพคลองในการขาย ดังนั้นทางบริษทัควรมีนโยบายใหทางแผนก HR ใหความรู

เร่ืองเร่ืองการวางแผนการเงิน เพื่อใหพนักงานเขาใจ และควรสงเสริมใหพนักงานมีลักษณะนสิยัที่ประหยัดคู

กันไปดวย  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาในอนาคตควรศึกษาพฤติกรรมการออมเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการบริโภควาสงผล

ตอกันอยางไร เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการดํารงชีวิต 

 การศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมมูลของผูตอบแบบสอบถามในระยะเวลาที่สัน้ หาก

ทําการศึกษาครั้งตอไปควรทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรในชวงระยะเวลาที่ยาวกวานี้ เพื่อดู

การเปลี่ยนแปลงทางดานการใชจายของพนักงานบริษทั บอนดบูา แอนด นิงกิ ยูไนเต็ด จํากัดและการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
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