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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออม
เงินกอนเกษียณอายุของบุคลากร กรมบังคับคดี (สวนกลาง)  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรภายใน จํานวน 320 คน ซึ่งทําการศึกษาจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบุคลากรในกรมบังคับคดี (สวนกลาง) จํานวน 320 คน และวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการออมเงินกอนเกษียณอายุ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.75 วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบไครสแควร (Chi-Square) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีสมาชิกในครอบครัว 2 -3 เปนพนักงานราชการมีรายได 15,001 – 20,000 บาท มีรายจายตอเดือน 5,001 
– 10,000 บาท มีรายไดตอเดือนของครอบครัวมากกวา 60,000 บาท มีรายจายตอเดือนของครอบครัว
มากกวา 20,000 บาท และมีสาเหตุรายจายหลักเพื่อการบริโภค เชน อาหาร เครื่องดื่ม ของทานเลน เปนตน 
ขอมูลพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถามปจจุบันมีการออมเฉลี่ยตอเดือน 1,001 – 10,000 บาท 
เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน ไมไดตั้งวงเงินที่แนนอน เลือกรูปแบบการออมแบบฝากเงินกับสถาบันการเงิน มี
ระยะเวลาการออมตั้งแต 5 ปขึ้นไป มีแนวโนมในการออมเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีแหลงขอมูลการออมจาก
อินเตอรเน็ต ผลการวิจัยดานความสัมพันธโดยจําแนกขอมูลสวนบุคคลอธิบายตามตัวแปร พบวาปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทบุคลากร รายไดตอ
เดือน รายจายตอเดือน รายไดตอครอบครัว รายจายตอครอบครัวและสาเหตุรายจายหลักมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบังคับคดี (สวนกลาง) 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการออม; การเกษียณอาย; บุคลากรกรมบังคับคดี(สวนกลาง) 
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The objective of this research is to study about the relationship between personal 
factors and retirement saving behavior of Legal Execution Department employees. The 
sample group ofthis research is 320employees of Legal Execution Department; which were 
selected by stratified sampling technique. The research was conducted by the analysis of 
information gathered from the answers to retirement saving behavior questionnaires, which 
is the research instrument that were completed by the sample group. The retirement 
saving behavior questionnaire was content validity measured. The result of the 
measurement is 0.75 reliability. The data analysis was conducted by using Chi-Square test 
with significance level of 0.05 

The majority of the respondents are single females with bachelor degrees. They 
have about 2 – 3 family members. They are government employees with 15,001 Baht – 
20,000 Baht income and 5,001 Baht – 10,000 Baht of monthly expense. They have more 
than 60,000 Baht of household income and more than 20,000 Baht of household expense; 
which are mainly food, drinks, and snacks. 

The average saving amount of the respondents is 1,001 Baht – 10,000 Baht per 
month. The saving is for emergency use. They did not set a specific saving amount. They 
chose saving method of depositing into financial institutions; with saving period of 5 or 
more years. They have the tendency of increasing their saving amount in the future. They 
also have saving information found from internet searching. 

From the research of the relationship between retirement saving behavior and 
personal factors,datacategorized by each personal factors and described by each variables, 
it can be found that personal factors (sex, age, marital status, education, number of family 
member, type of personnel, monthly income, monthly expense, household income, 
household expense, and major cause of expense) are related to saving behavior of Legal 
Execution Department employees. 

 
Keyword: SAVING BEHAVIOR; RETIREMENT; THE LEGAL EXECUTION DEPARTMENT (CENTRAL) 

บทนํา 
การออมถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการเงินซึ่งมีระบบแบบแผนและมีวินัยในการออม เพราะ

ในอนาคตเราไมสามารถคาดการณไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้น การมีรายจายมากกวารายรับ วิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะ
เงินเงินเฟอ การออมจะเปนหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัว วัตถุประสงคของการออม ไดแก การออม
เพื่อเก็บไวใชจายกรณีเจ็บปวย การออมเพื่อลดภาระของลูกหลาน การออมเพื่อบริหารภาษีและการลงทุน 
เมื่อทํางานดวยความมุงมั่นขยันหมั่นเพียรตลอดมา อยากใหลองวาดภาพตนเองหลังเกษียณจากการทํางาน  
ดูบาง ทุกคนลวนใฝฝนที่จะใชชีวิตสบายๆ มีเงินพอใชจาย มีสุขภาพที่ดี และมีเวลาวางสําหรับทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เปนความสุขของชีวิต ไมวาจะเปนการอยูบานกับลูกหลาน ดูแลสัตวเลี้ยง ทําสวน ทํางานอดิเรกที่
ชอบ เดินทางทองเที่ยวพักผอน พบปะสังสรรคกับเพื่อนเกา หรือทํางานชวยเหลือสังคมตามที่กําลังและ
โอกาสเอ้ืออํานวย การใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข จําเปนตองมีเงินเพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปน
และสรางความสุขเล็ก ๆ นอย ๆ โดยไมเปนภาระของลูกหลานนาเสียดายที่หลายคนยังเขาใจผิดวาการเตรียม
ความพรอมสําหรับการเกษียณเปนเร่ืองของคนอายุมาก ใกลเกษียณทั้งที่จริงแลวการเกษียณสุขตองอาศัยการ
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วางแผนลวงหนาในระยะยาวตั้งแตเริ่มตนทํางานเลยทีเดียว การวางแผนเมื่อใกลเกษียณนอกจากจะลําบาก
และตองกดดันตัวเองมากกวาการเตรียมความพรอมไวตั้งแต    เนิ่น ๆ แลวยังอาจไมทันการณอีกดวย(ศูนย
คุมครองผูใชบริการทางการเงิน,2562)  

ประชาชนที่ทํางานราชการจะตองพบกับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งจําเปนตองมีระบบการบริหาร
การเงินที่ดีเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและในปจจุบันจะเห็นไดวารัฐบาลมียุทธศาสตรที่จะ
ชวยใหประชาชนเกิดการออมที่ประสบความสําเร็จ โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนและสงเสริม
การออมในการดํารงชีวิตของประชาชน(จริยา  กํายอด,2544:1-3) 

"เกษียณ" คําที่บอกจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตวา คนเรามีเวลาหาเงินกับใชเงินไมเทากันโดยเฉลี่ยคน
ไทยเมื่อกาวเขาสูวัยทํางานตอนอายุ 20 ปจะมีเวลาหาเงิน 40 ปและมีเวลาใชเงิน 60 ป จึงทําใหผูสูงอายุเกิน
ครึ่งมีเงินไมพอใชหลังเกษียณ เพราะเวลาใชเงินยาวนานกวาหาเงินถึง 20 ป ตองใชชีวิตลําบากยามที่รางกาย
ออนแรง สําหรับคนรุนใหมอายุยังไมมากมองเกษียณเปนเรื่องไกลตัวแตทานรูหรือไมวาเวลาผานไปเร็วกวาที่
คิด พอถึงวันใกลเกษียณก็เก็บเงินไมทันซะแลว การเริ่มเก็บเงินทันทีเปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มจากเงิน
จํานวนนอยไปมากเอาที่ไมลําบากจนเกินไป เปรียบเหมือนการออกกําลังกายหักโหมมากไปจะทอจนเลิกทํา 
เคล็ดลับอยูที่การเปลี่ยนโฟกัสจากมีความสุขเวลาใชเงินเปนมีความสุขเวลาหาเงิน ยิ่งมีเปาหมายวาเก็บเงิน
เพื่อใครเพื่ออะไรดวย ยิ่งมีความสุขเวลาทําสําเร็จ ดังนั้นกอนเก็บเงินตองเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหมเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนในการเก็บเงิน เคล็ดลับอีกอยาง คือ ตั้งเปาหมายระยะสั้น เชน มีเงินเก็บใหครบ 1 ลานบาทภายใน 5 ป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอนเกษียณอายุของ
บุคลากรกรมบังคับคดี (สวนกลาง)โดยคาดหวังวาผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูที่ยังไมเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารการเงินและเพื่อใหมีแนวทางการสงเสริมการออมที่ดี มีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่
ดีในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรในกรมบังคับคด(ีสวนกลาง) 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออมเงินกอนเกษียณอายุของ

บุคลากรกรมบังคับคดี(สวนกลาง) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออม 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินกอน

เกษียณอายุ พรอมทั้งศึกษารูปแบบการออม 
2. ขอบเขตการวิจัยดานประชากรที่ตองการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากร

กรมบังคับคดี (สวนกลาง) 
3. ขอบเขตการวิจัยดานตัวแปรที่ตองการวิจัย ตัวแปรที่นํามาใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ตัวแปร 

ไดแก ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ตัวแปรพฤติกรรมการออมเงิน 
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4. ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย พื้นที่ทําการศึกษา คือ กรมบังคับคดี(สวนกลาง) 
ระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนพฤษภาคม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุใหเหมาะกับรูปแบบการดํารง

ชีวิตประจําวัน 
2. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารเงินของคนวัยทํางานกอนเกษียณอายุ เชน การออมทรัพยกับสถาบัน

การเงิน การทําประกันชีวิต เปนตน 
3. เพื่อใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการออมเงินกอนเกษียณอายุ มีความรูความเขาใจและเริ่ม

วางแผนบริหารการเงิน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การออมสวนบุคคลหรือการออมครัวเรือน ไดมีผูใหคําจํากัดความไวหลายความหมายซึ่งสามารถ

สรุปไดดังนี ้
 การออมสวนบุคคลในทางบัญชี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิ ( Net Worth) ของ
บุคคลในรอบบัญชีแตละรอบ โดยไมรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย (Revaluation) 
และหนี้สินที่มีอยูแลว ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถิต ิ
 การออมภาคครัวเรือน ตามคําจํากัดความของกองบัญชีประชาชาติ หมายถึง รายไดของภาค
ครัวเรือน หัก ดวยรายจายของภาคครัวเรือน โดยภาคครัวเรือนจะครอบคลุมถึง ครัวเรือนตามปกติ เอกชนที่
มิไดแสวงหาผลกําไร กิจการที่มิใชนิติบุคคล และผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ  สวนรายได หมายถึง รายได
รวมของครัวเรือน หักดวยภาษีเงินไดและคาธรรมเนียม สวนรายจายของครัวเรือน หมายถึง รายจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ดอกเบี้ย และรายจายโอนไปตางประเทศ ฯลฯ 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักเคนส (Keynes อางถึงใน อรุณ  ภาณุพงษ, 2502,หนา316-320) ให
คําอธิบายเรื่องการออมเงินวา การออมหมายถึงการมีเงินสวนที่เหลือจากการบริโภค หรือสวนที่ไมไดจับจาย
ใชสอยไปไมวาดวยเหตุใด หรือสวนออม คือสวนที่เหลือจากรายได 
 เฟรนด (Friend, 1962 อางถึงใน อรุณ  ภาณุพงษ, 2502, หนา 316-320) กลาววา ความหมาย
ดั้งเดิมของการออม คือ รายไดหักดวยคาใชจายในการบริโภค ในอีกความหมายหนึ่งคือ การออมสามารถ
นิยามไดวา “เปนรายไดสวนเกิน” ที่เปนความหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในทรรศนะของนักธุรกิจ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2547) ตามแนวคิดทฤษฎีการออม (saving) มีนักเศรษฐศาสตรได
กลาวไวหลายทฤษฎีดวยกันโดยมีรายละเอียดของทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ การออมตามแนวคิดทฤษฎีของ 
John Maynard Keynes เห็นวาความตองการถือเงินมี 3 ประเภท ไดแก 

1. ความตองการที่จะถือเงินไวใชจายในชีวิตประจําวัน หมายถึง สวนของ 
รายไดสําหรับครัวเรือน การใชจายที่เกิดขึ้นประจําวัน 

2. ความตองการถือเงินไวใชยามฉุกเฉิน หมายถึง สวนที่เหลือของรายไดหัก 
คาใชจายในปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉินโดยสรุปแลวจาก
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายของการออมอยางที่เขาใจกันไดงายๆ คือ การเก็บเงินบางสวนที่
คงเหลือจากรายไดหักคาใชจายตางๆออกแลว เพื่อเปนเงินสํารองไวใชจายในกรณีที่จําเปนในอนาคต 

รูปแบบการออม 



 
 

5 
 

ประกอบดวย 3 รูปแบบ โดยแตละแบบจะใหผลตอบแทนที่แตกตางกันออกไป (ศุภวรรณ           
มณีพันธวงศ,2552: 14-18) ไดแก 

1. การออมในรูปแบบของสินทรัพยถาวร เปนการสรางหลักประกันในอนาคต เชน ที่ดิน อาคาร
และสิ่งปลูกสรางเปนตน 

2. การออมในรูปแบบของทรัพยสินทางการเงิน ซึ่งมีสภาพคลองสูง เชน เงินสด กองทุนเลี้ยงชีพ 
พันธบัตร เปนตน 

3. การออมเงินฝากกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชยตางๆ 
สรุปแนวคิดทฤษฎีดานการออม ทําใหทราบวาการออมมีความสําคัญอยางมาก ซึ่งการออมสามารถ

เลือกออมไดหลายรูปแบบตามความตองการและความเหมาะสมของแตละบุคคล โดยการออมจะมีปจจัย
ตางๆเขามามีบทบาทโดยเฉพาะในสวนของรายไดและคาใชจาย 

การออมในภาคครัวเรือน 
วัตถุประสงคของการออมในภาคครัวเรือน มีอยูหลายประการแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

โดยทั่วไปแลวมีดังนี้ (วิไลลักษณ และวลัยภรณ,2531) 
1. เพื่อใชในยามชรา ถือเปนเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการออมเงินของบุคคลทั่วไป ซึ่ง

ทราบกันดีวาในยามชรานั้น รายไดประจําจะลดลงจนถึงขั้นหมดไปเลยก็ได จึงจําเปนตองมีการ
เก็บออมเงนิไวในขณะที่ยังมีรายไดอยู 

2. เพื่อใชในยามฉุกเฉิน หมายถึง ยามที่เกิดเหตุที่ไมคาดคิดมากอนหรือเกิดอยางกะทันหันซึ่งทําให
จําเปนตองใชเงินจํานวนหนึ่ง เชน การประสบอุบัติเหตุการเจ็บปวย เปนตน 

3. เพื่อใชในการศึกษา ผูที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีนั้นยอมมีความตองการที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา 
จึงจําเปนตองเก็บออมเงินไวเพื่อเปนการศึกษาสําหรับตนเองหรือสําหรับบุตรหลาน การออม
เงินเพื่อการศึกษาถือวาเปนสิ่งที่จําเปนมิใชนอย 

การออม เปนการแบงรายไดสวนหนึ่งเก็บสะสมไวสําหรับวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อไวใชใน
อนาคต เผือ่เวลาฉุกเฉิน เพื่อใชในสิ่งที่อยากไดหรืออยากทํา การออมสวนใหญมักอยูในรูปแบบที่มีความเสี่ยง
ตอการสูญเสียเงินตนต่ํา และไดรับผลตอบแทนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เชน การฝากออมทรัพย การ
ฝากประจํา การซื้อสลากออมทรัพย สัดสวนที่เหมาะสมในการออม โดยทั่วไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 
ของรายไดแตละเดือน อยางไรก็ตามอัตราสวนนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับรายได
ปจจุบันและแผนทางการเงินที่วางไว เชน หากเรามีแผนที่จะใชเงินกอนใหญในระยะเวลาอันใกล อาจ
จําเปนตองออมเงินมากกวา 1 ใน 4 เพื่อใหเราถึงเปาหมายทางการเงินเร็วขึ้น แตถาเรามีรายไดนอยและ
หนี้สินเยอะ ก็อาจลดการออมลง เพื่อนําเงินจํานวนนี้ไปทยอยผอนชําระหนี้สินที่มีใหหมดกอน แลวคอยออม
เพิ่มขึ้น เปนตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
อนงนาฎศุภกิจวณิชกุล (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินกอน 

เกษียณอายุ ผลการวิเคราะหความสัมพันธขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออม พบวา พฤติกรรมการออม
นั้นขึ้นอยูกับเพศและอายุ ทําใหมีทัศนคติดานการออมที่แตกตางกัน จึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมการออมที่
แตกตางกัน พฤติกรรมการออมของครัวเรือนถาหัวหนาครอบครัวมีการศึกษาสูงพียงใดก็มีแนวโนมที่จะเกิด
การออมที่มากขึ้น และปจจัยดานรายไดและรายจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทั้งดานประมาณ
การออมและดานจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน  

สุวันดี  พาณิชสาสน (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การออมเงินผานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน): กรณีศึกษาอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย
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ใชวิธีการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากกลุมประชากรในอําเภอพระพุทธบาท ดวยแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง 
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติรวมกับการทดสอบสมมติฐานโดยใชไครสแควร เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ 
 ผลการศึกษา พบวา สวนใหญของกลุมตัวอยางเปนผูหญิง อายุ 25-45 ป วัตถุประสงคเพื่อใชเปน
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจากการออมเงินผานธนาคารแลวยังมีการออมเงินในรูปแบบการซื้อประกัน
ชีวิต ฝากสหกรณ และซื้อกองทุนรวม ขอเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มเติมในธนาคารอื่นๆ 
หรือขยายพื้นที่ในการทําการศึกษา เพื่อจะไดทํากาดรเปรียบเทียบถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการออมเงินวา
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ปยะกานต  อาจารียวุฒิ (2554) ไดศึกษาถึงการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของ
เจาหนาที่กรมศุลกากร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของ
เจาหนาที่กรมศุลกากร เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช
วิธีการสรางทฤษฎีฐานราก กําหนดพื้นที่ที่จะทําการศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว จํานวน 20 คน ผลการวิจัย พบวา การใหความหมายของคําวา
การออมเงินของเจาหนาที่กรมศุลกากร หมายถึง การวางแผนเก็บเงินเพื่อไวใชในอนาคตหรือไวใชเมื่อยาม
เกษียณอายุ การออมพรอมกับการลงทุนเพื่อผลตอบแทนและเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและ
ครอบครัว พบวารูปแบบของการออมเงินมี 2 รูปแบบ คือ การออมแบบถูกบังคับจากหนวยงานของรัฐและ
การออมแบบเลือกออมตามความตองการของผูออม ทั้งนี้ยังพบวามีกระบวนการออมที่มีความแตกตางกัน คือ 
กระบวนการออมแบบวางแผนและแบบไมมีการวางแผนการออม 
 ธันยชนก  ขันธพงษ (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนของลูกคาธนาคารออมสิน
โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายปในชวงป พ.ศ. 2529 – 2548 โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ พบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมทั้งประเภทเงินฝากเผื่อเรียก ประเภทเงินฝากประจํา และสลากออมสิน ไดแก 
รายไดสุทธิที่สามารถนําไปใชจายไดจริง อัตราเงินเฟอ จํานวนสาขาธนาคารออมสินที่เปดใหบริการในประเทศ
ไทย 
 ใจเดียว  โกมลเพ็ชร (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม รูปแบบการออม และการวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอการออมโดย
การแจกแบบสอบถามเพื่อทําการเก็บขอมูลจากบุคคลการวิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 218 คน จาก
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบเปนผูหญิงมากกวาผูชาย ชวงอายุสวนใหญอยูระหวาง 26 – 30 ป มีรายได
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 18,649 บาท รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 49,090 บาท มีระดับ
การศึกษาอยูที่ปริญญาตรีและมีสถานภาพโสด ดานพฤติกรรมและรูปแบบการออม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีหนี้สินรอยละ 20 ของรายได มีเงินออมรอยละ 10 ของรายได โดยมีวิธีการออมเงิน
โดยวิธีการออมแบบใชกอนหากมีเงินเหลือจึงคอยออม เหตุผลในการออมเงิน คือ เพื่อเก็บไวใชรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บปวย มีการออมทรัพยในรูปของบัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงิน พบวาปจจัยที่มีความสําคัญ
มากที่สุดในการเลือกรูปแบบการออม คือ ปจจัยดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมเชนอัตราดอกเบี้ย ดาน
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินและดานความพึงพอใจในการใหบริการของสถาบันการเงิน 
 อรนุช  เชาวสุวรรณกิจ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย พบวา พฤติกรรมการ
ออมของครัวเรือนไทยมีความสัมพันธกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจตางๆ คือ รายไดถาวร รายไดชั่วคราวของ
ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนหรือครอบครัว และอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํา 12 เดือนโดยเฉลี่ย ซึ่งพบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย และอัตราเงินเฟอพื้นฐานนั้นมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการออมของครัวเรือนไทยในทิศทางตรงกันขามกัน 
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 วราภรณ  กิติวรบุตร (2549) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออมของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการออมและ
พฤติกรรมการออมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผล
ตอการออมมีดังนี ้
 ปจจัยดานรูปแบบการออมที่สงผลกระทบตอการออม จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานรูปแบบการ
ออมมีคาเฉลี่ยรวมอยูมาก ไดแก รูปแบบการออมในตลาดการเงิน คือ สามารถทําการฝาก/ถอนไดทุกวัน 
รูปแบบการออมในตลาดตราสารหนี้ คือ ชื่อเสียงและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารหนี้ และรูปแบบ
การออมในตลาดทุน คือ สวนตางของราคาหลักทรัพยที่ซื้อขาย 
 ปจจัยดานรูปแบบการออมที่สงผลตอการออม จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานนี้มีคาเฉลี่ยรวมอยู
มาก ไดแก ดานความเสี่ยงของการออมในตลาดเงิน คือ ระยะเวลาในการออม ดานความเสี่ยงของการออมใน
ตราสารหนี้ คือ ระยะเวลาในการออม ดานความเสี่ยงของการออมในตลาดทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาวะตลาด 
 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการออมจากการศึกษา พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัย
ยอยที่สําคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจ 
 ดลพร  ศิริสารกูล (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการออมของพนักงานธนาคารในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานธนาคาร การเลือกรูปแบบ
การออม และปจจัยตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงปลกระทบตอากรออมของพนักงาน จากการศึกษาพบวา พนักงานสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-40 ป อายุงานไมเกิน 5 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีรายไดประจําตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท สวนใหญไมมีรายไดพิเศษ 
หรือถามีจะไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน มีรายจายในการบริโภคตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท และมีภาระ
หนี้สินรวมไมเกิน 500,000 บาท เมื่อพิจารณาการออมและรูปแบบการออมแลว พบวา มีการออมไมเกิน 
10,000 บาทตอเดือนและสวนใหญเลือกออมแบบฝากธนาคารและปจจัยที่สงผลตอการออม คือ ปจจัยดาน
รายไดถาวร รายไดชั่วคราว สถานภาพสมรส และมูลคาทรัพยสินรวมทั้งหมดของพนักงาน มีผลในทิศทาง
เดียวกันกับการออมและมีนัยสําคัญทางสถิติ  ปจจัยที่มีผลในทิศทางตรงกันขามและมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 
ดานเพศ จํานวนบุตร ภาระหนี้สิน และรายจายเพื่อการบริโภค สวนปจจัยอื่นๆที่ไมไดกลาวในขางตนพบวาไม
มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

จากงานวิจัยดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาใชเปนแนวคิดในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
การศึกษาถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการออมเงินกอนเกษียณอายุ 

 

กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent variables) ดังตอไปนี้  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ประเภทบุคลากร รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม รายจายตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม รายไดตอเดือนของครอบครัว รายจายตอเดือนของครอบครัว สาเหตุรายจายหลัก 

2. พฤติกรรมการออมไดแก อัตราการออม วัตถุประสงคในการออม ลักษณะการออม รูปแบบการออม 
ระยะเวลาในการออม แนวโนมการออมเงินในอนาคต แหลงขอมูลการออม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

คนจํานวนมากดวยแบบสอบถาม 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรกรมบังคับคดี(สวนกลาง) โดยใชวิธีการกําหนด 

ตัวอยาง (Simple Size) ตามสูตรการคํานวณของ Yamane (1967) ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 312 คน 
เพื่อปองกันความผิดพลาดจึงดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 320 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมกอนเกษียณอายุของบุคลากรกรมบังคับคดี  

(สวนกลาง) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
1. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกบุคลากรกรมบังคับคดี(สวนกลาง) จําแนกตามหนวยงาน 
2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป โดยไดรับแบบสอบถาม

กลับมาจํานวน 320 ฉบับ 
3. นําแบบสอบถามตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับแลวดําเนินการประมวลผล

แบบสอบถาม  
การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้นจะนําผลที่ไดจากการโปรแกรมมาเสนอใน 2 รูปแบบ 
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) และสถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) แลวอธิบาย
ออกมาในรูปแบบของตารางที่ใชประกอบในการอธิบาย ไดแก ขอมูลความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) และทําการทดสอบ Chi-Square ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาวาสมมุติฐานที่ตั้งไวเปนจริง
หรือไมแบงออกเปน 2 สวน  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เปนสถิติที่ใชในการบรรยายลักษณะของตัวแปรในกลุม 
ตัวอยาง โดยแบงเปนสวนที่ 1 และ 2 เปนขอมูลแบบ Ordinal scale and nominal  scale ซึ่งคําถามและ
คําตอบจะเปนแบบใหเลือกคําตอบแบบจํากัด จึงใหการวิเคราะหแบบหาความถี่และรอยละแลวนํามาแสดงใน
รูปแบบของตาราง 

2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางเพื่อสรุปผล 
อางอิงขอมูลไปยังกลุมประชากรโดยการทดสอบไครสแควร (Chi-Square) เปนสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุติฐาน กรณีที่ตัวแปรตนเปนขอมูลแบบ Nominal Scale หรือขอมูลแบบ Ordinal scale และตัวแปร
ตามที่เปนขอมูลแบบ Nominal scale หรือขอมูลแบบ Ordinal scale เหมือนกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรกรมบังคับคดี (สวนกลาง) ผูวิจัยนําเสนอ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  

53.40 อายุ 30 –40 ป คิดเปนรอยละ 39.70  มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 70.90 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 81.30 มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน คิดเปนรอยละ 48.20 เปนพนักงานราชการ 
คิดเปนรอยละ 37.50 มีรายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.80 มีรายจายตอเดือน 5,001 – 
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10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 มีรายไดตอเดือนของครอบครัวมากกวา 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 40 
มีรายจายตอเดือนของครอบครัวมากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.10 และมีสาเหตุรายจายหลักเพื่อ
การบริโภคเชนอาหารเคร่ืองดื่มของทานเลนเปนตน คิดเปนรอยละ 42.20 

2. ขอมูลพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามปจจุบันมีการออมเฉลี่ยตอ 
เดือน 1,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.20 เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 43.40 ไมไดตั้ง
วงเงินที่แนนอน คิดเปนรอยละ 63.10 เลือกรูปแบบการออมแบบ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 
41.90 มีระยะเวลาการออมตั้งแต 5 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.40 มีแนวโนมในการออมเพิ่มขึ้นในอนาคต 
คิดเปนรอยละ 66.30 และมีแหลงขอมูลการออมจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 44.4 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมกอนเกษียณอายุของบุคลากรกรมบังคับคดี (สวนกลาง) โดย

จําแนกขอมูลสวนบุคคลอธิบายตามตัวแปร ดังนี ้
1. เพศสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานวัตถุประสงคการออมรูปแบบการออมและแนวโนมการออม

ในอนาคต 
2. อายุสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออมวัตถุประสงคการออม รูปแบบการออม

ระยะเวลาการออม แนวโนมการออม และแหลงขอมูลการออม 
3. สถานภาพสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม ลักษณะการออม 

ระยะเวลาการออม แนวโนมการออม และแหลงขอมูลการออม 
4. ระดับการศึกษาสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม รูปแบบการ

ออม และแนวโนมการออม 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัวสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานวัตถุประสงคการออม รูปแบบการ

ออม แนวโนมการออม และแหลงขอมูลการออม 
6. ประเภทของบุคลากรสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม 

ลักษณะการออม รูปแบบการออม ระยะเวลาการออม แนวโนมการออม และแหลงขอมูลการออม 
7. รายไดตอบุคคลสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม รูปแบบการ

ออม ระยะเวลาการออม แนวโนมการออม และแหลงขอมูลการออม 
8. รายจายตอบุคคลสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม ลักษณะ

การออม รูปแบบการออม และระยะเวลาการออม  
9. รายไดตอครอบครัวสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม ลักษณะ

การออม รูปแบบการออม ระยะเวลาการออม และแนวโนมการออม 
10. รายจายตอครอบครัวสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานอัตราการออม วัตถุประสงคการออม 

ลักษณะการออม รูปแบบการออม ระยะเวลาการออม และแนวโนมการออม 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมเงินกอนเกษียณอายุของบุคลากร กรมบังคับคดี  

(สวนกลาง)  ทําใหทราบความสัมพันธที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเปนเพศอายุ 30 –40 ป มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 15,001 – 20,000 บาท มีรายจายตอเดือน 5,001 – 
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10,000 บาท  มีรายไดตอเดือนของครอบครัวมากกวา 60,000 บาท มีรายจายตอเดือนของครอบครัว
มากกวา 20,000 บาท และมีสาเหตุรายจายหลักเพื่อการบริโภคเชนอาหารเครื่องดื่มของทานเลนเปนตน 
สอดคลองกับดลพร  ศิริสารกูล (2554) พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-40 ป มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดประจําตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มีรายจายในการ
บริโภคตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท  
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอายาง พบวาปจจุบันผูตอบแบบสอบถามมีการออม
เฉลี่ยตอเดือน 1,001 – 10,000 บาท มีการออมแบบเพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน ไมไดตั้งวงเงินที่แนนอน เลือก
รูปแบบการออมแบบ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน สอดคลองกับดลพร  ศิริสารกูล (2554) พบวา สวนใหญมี
การออมไมเกิน 10,000 บาทตอเดือนและสวนใหญเลือกออมแบบฝาก สอดคลองกับใจเดียว  โกมลเพ็ชร
(2554) พบวา สวนใหญมีวิธีการออมแบบใชกอนหากมีเงินเหลือจึงคอยออม เหตุผลในการออมเงิน คือ เพื่อ
เก็บไวใชรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย มีการออมทรัพยในรูปของบัญชีเงนิฝากธนาคารกับสถาบันการเงิน  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออม กลุมตัวอยางทั้งหมด 320 คน  
พบวา ขอมูลสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมกอนเกษียณอายุ สอดคลองกับ อนงนาฎศุภกิจ
วณิชกุล (2558) พบวา พฤติกรรมการออมนั้นขึ้นอยูกับเพศและอายุ ทําใหมีทัศนคติดานการออมที่แตกตาง
กัน จึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน พฤติกรรมการออมของครัวเรือนถาหัวหนาครอบครัวมี
การศึกษาสูงพียงใดก็มีแนวโนมที่จะเกิดการออมที่มากขึ้น และปจจัยดานรายไดและรายจายมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการออมทัง้ดานประมาณการออมและดานจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดและรายจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินกอน
เกษียณอายุ สอดคลองกับ อรนุช  เชาวสุวรรณกิจ (2550) พบวา พฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยมี
ความสัมพันธกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจตางๆ คือ รายไดถาวร รายไดชั่วคราวของครัวเรือน ขนาดครัวเรือน
หรือครอบครัว และอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํา 12 เดือนโดยเฉลี่ย ซึ่งพบวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน สวนขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย และอัตราเงินเฟอพื้นฐานนั้นมีความสัมพันธกับปริมาณการออมของ
ครวัเรือนไทยในทิศทางตรงกันขามกัน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 
จากผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดังปรากฏในรายละเอียดขางตน ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะ  

ซึ่งสามารถมาสรุปและเสนอแนะไดดังนี ้
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30 –40 ป มีสถานภาพโสด  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 เปนพนักงานราชการ มีรายได 15,001 – 20,000 
บาท มีรายจายตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท มีรายไดตอเดือนของครอบครัวมากกวา 60,000 บาท มี
รายจายตอเดือนของครอบครัวมากกวา 20,000 บาท และมีสาเหตุรายจายหลักเพื่อการบริโภคเชนอาหาร
เคร่ืองดื่มของทานเลนเปนตน ผูวิจัยจึงเสนอแนะวากรมบังคับคดีควรสนับสนุนชองทางการใหความรูเกี่ยวกับ
การออมในรูปแบบตางๆ ที่ทันสมัยและเขาถึงบุคลากรที่เปนพนักงานราชการทุกหนวยงานเพื่อสนับสนุนการ
ออมของบุคลากรใหมีมากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามปจจุบันมีการออมเฉลี่ยตอเดือน 1,001 – 10,000 บาท  
เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน ไมไดตั้งวงเงินที่แนนอน เลือกรูปแบบการออมแบบฝากเงินกับสถาบันการเงิน มี
ระยะเวลาการออมตั้งแต 5 ปขึ้นไป มีแนวโนมในการออมเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีแหลงขอมูลการออมจาก
อินเตอรเน็ต ผูวิจัยจึงเสนอแนะวารูปแบบการออมสวนใหญมีพฤติกรรมการออมโดยฝากเงินกับธนาคาร
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พาณิชยตางๆดังนั้น สถาบันการเงินควรใหความสําคัญกับเรื่องอัตราออกเบี้ยเงินฝากและสงเสริมการออมใน
ระยะยาวเพื่อใหเกิดความมั่นคงรวมถึงสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับผูเขาใชบริการ เพื่อให
ผูใชบริการเกิดความสนใจในการออมเพิ่มขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา  
ธนาคารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีรูปแบบการออมที่หลากหลายและรวมไปถึงการจัดการการออมให
เหมาะสมกับรายไดตอประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสัดสวนของรายไดและควร
สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาในเรื่องของผลตอบแทน ความมั่นใจไดวาจะไดรับเงินตอบแทนที่คุมคาเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นใหกับผูที่จะนําเงินมาออม 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไปควรใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกหรือสนทนากลุมเพื่อใหทราบถึงทัศนคดีในการ 

ออม การแสดงออกทางอารมณ คานิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและอุปสรรคในการออม เพื่อให
เกิดความแตกตาง 

2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางบุคลากรของหนวยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกับ 
บุคลากรของหนวยงานเอกชนเพื่อจะไดทราบรายละเอียดของขอมูลที่ครอบคลุมทั่วถึง โดยสามารถนําผลที่
ไดมาประยุกต หรือปรับปรุงการสงเสริมการออมของประชาชนทั่วไปใหมีความเหมาะสม 
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