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บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครั Hงนี H มีวตัถปุระสงค์ L) เพืOอศกึษาพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่

วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน R) เพืOอศกึษาพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่

วยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชนจําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 กลุ่มตัวอย่างทีOใช้ในการวิจัย คือกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน จํานวน TUU คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครืOองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีOใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถีO ค่าร้อยละ 

คา่เฉลีOย และสว่นเบีOยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test และสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี

ของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชนทีOมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างกัน ทําให้เป็นผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณ

ต่างกัน แต่กลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชนทีOมีสถานภาพต่างกัน ทําให้เป็นผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงิน 

เพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณไมต่า่งกนั 

คาํสําคัญ : พฤติกรรมการออมเงิน; เตรียมความพร้อมเกษียณอาย;ุ คนทํางานบริษัทเอกชน 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study about saving behavior for prepare to the 
retirement age of a group of people working in private company 2) to study about saving 
behavior for prepare to the retirement age of a group of people working in private company 
separated by personal factors. 
 The sample group was 400 people of working in private company. The questionnaire 
was used as a tool for collecting the data which analyzed by using the frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypotheses was tested by Independent Sample (t-test), one 
way ANOVA (F-test), in case of it found differences, can be compare by pairs using the LSD 
method. 
 The result of hypothesis testing showed that the people working in private company 
with different gender, age, education level, monthly income and monthly expenses, making the 
saving behavior for prepare to retirement age differently. But the people working in private 
company with different marital status, making the saving behavior for prepare to retirement age 
is not different. 
Keywords: saving behavior; prepare to the retirement age; people working in private company 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนั โลกของเรามีประชากรราว p,qUU ล้านคน และจะเพิOมขึ Hนอีกประมาณ rs ล้านคนทุกปี 
นอกจากประชากรโลกทีOเพิOมขึ Hนแล้ว จํานวนของผู้สงูอายกุ็เพิOมขึ Hนด้วย สําหรับประเทศไทยมีประชากรราว 
qq ล้านคน แบ่งเป็นผู้สงูอาย ุt.r ล้านคน หรือ ร้อยละ Lu โดยในอีกสองปีข้างหน้า (พ.ศ. RuqT) ประเทศไทย
จะก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูวยัอย่างสมบรูณ์ (มีประชากรสงูอายมุากกวา่ร้อยละ RU) 
 จากโครงสร้างประชากรทีOเริOมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ อาจก่อให้เกิดความเสีOยงต่อการดําเนินชีวิต 
ในปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน และปัญหาทางสังคม ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐ เพืOอดแูลผู้สงูอาย ุโดยมีแนวโน้มเพิOมสงูขึ Hน เนืOองจากผู้สงูอายสุว่นใหญ่จะขาดรายได้ จงึต้องมีการ
พึOงพิงรายได้จากครอบครัว หรือขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ซึOงอาจไมเ่พียงพอ สง่ผลให้ผู้สงูอายุ
มีความเป็นอยู่ทีOลําบากมากขึ Hน 
 การวางแผนทางการเงินจึงเป็นเครืOองมือทีOช่วยเตรียมความพร้อม และนําชีวิตไปสู่ความมัOนคง
ทางการเงิน ซึOงควรเริOมจากการปลูกฝังนิสัยการออม และการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั Hงแต่วัยเด็ก 
เพืOอบ่มเพาะวินยัทางการเงินไว้ก่อน แม้กระทัOงเมืOอเกษียณอาย ุก็ยงัต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวยั
ทีOมีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ Hนในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล 
ซึOงหากไมมี่การวางแผนทีOดีอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
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 ดงันั Hน ผู้ วิจัยซึOงเป็นพนกังานในบริษัทเอกชนแห่งหนึOง มีความสนใจในเรืOองพฤติกรรมการออม
ของกลุ่มคนทํางานในบริษัทเอกชน โดยทําการศึกษาเกีOยวกบัการวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคล 
ว่ามีการวางแผนเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างไร ซึOงศึกษาในด้านการให้ความสําคัญ 
วตัถปุระสงค์การออมเงิน รูปแบบการออมเงิน การวางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณ และอตัราการออมเงิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 L. เพืOอศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน 

 2. เพืOอศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนจําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการวิจัยครังนี Hเป็นการศึกษาเรืOองพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณ
ของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการศกึษา ดงันี H 

L. ด้านเนื Hอหา การกําหนดตวัแปรทีOใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มตวัแปรอิสระ คือปัจจัย
ส่วนบุคคล อนัประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่วนตวัแปรตาม 
คือพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน มี u ด้าน 
อนัประกอบด้วย ด้านความสําคญั, ด้านวตัถุประสงค์ในการออมเงิน, ด้านรูปแบบการออมเงิน, ด้านการ
วางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณ และด้านอตัราการออมเงิน 

R. ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีOใช้ในการวิจัยครั Hงนี H เป็นกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน จํานวน TUU คน 

s. ด้านระยะเวลาในการศกึษา ใช้เวลาในการศกึษา ระหวา่งเดือนมีนาคม ถงึเดือนพฤษภาคม RuqR 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้ทราบถงึพฤติกรรมการออมเงิน เพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุม่คนทํางาน
บริษัทเอกชน 
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 R. ทําให้ทราบถงึพฤติกรรมการออมเงิน เพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุม่คนทํางาน
บริษัทเอกชน จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 s. เพืOอเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงิน ทั Hงภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนําผลการวิจยัในครั Hงนี H
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ทีOมีความหลากหลายให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ทีOต้องการวางแผนทางการเงิน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีOเกีOยวข้อง ผู้ วิจัยได้แยกพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียม
ความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชนออกเป็น u ด้าน ดงันี H 
ด้านความสําคัญ 

 จุฑาธิบดิ| ฤกษ์สนัทดั (Ruuu) กล่าวว่าการออมทําให้ผู้ออมบรรลเุป้าหมายตามทีOวางไว้ ซึOงการออม
ถือเป็นปัจจยัสําคญัต่อการบรรลเุป้าหมาย อีกทั Hงการออมยังช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน 
ทีOอาจเกิดขึ Hนได้ โดยทัOวไปการออมจะเกิดขึ Hนต่อเมืOอบุคคลนั Hนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย หรือการลด
รายจ่ายลง ซึOงเงินออม เกิดจากรายได้ หกัคา่ใช้จ่าย ประเภทอปุโภคบริโภค และคา่ใช้จ่ายอืOน ๆ 
 นันทพร จรัสสุขสวัสดิ| (RuqU) กล่าวว่า การออมถือเป็นการสร้างความมัOงคัOงให้กับชีวิต และ 
ถือได้วา่เป็นการสร้างชีวิต ความเป็นอยู่ทีOดีให้แก่ผู้ออมในอนาคตได้ นอกจากนี Hแล้วการออมยงัเป็นปัจจยั
ทีOมีความสําคัญ เพืOอให้ผู้ ออมสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีOตั Hงไว้ รวมทั Hงการออมยังสามารถช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินทีOอาจจะเกิดขึ HนโดยทีOไมค่าดคิดได้ด้วย 
ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงนิ 

ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้นจากสืOออิเลก็ทรอนิกส์เมืOอ 
RU มีนาคม RuqR) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ในการออม อาจจะจดัสรรตามวตัถุประสงค์หลกัได้เป็น T ส่วน 
ดังนี H (L) ออมเผืOอกรณีฉุกเฉิน เพืOอเก็บไว้ใช้กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน 
(2) ออมเพืOอเติมฝัน เพืOอนําไปใช้จ่ายในสิOงทีOต้องการ (s) ออมเพืOอวัยเกษียณ เป็นการออมระยะยาว 
เพืOอใช้จ่ายเมืOอพ้นวยัทํางาน และมีเพียงพอสําหรับการดแูลสขุภาพทํากิจกรรม เพืOอความสขุในชีวิต และ
ลดภาระของลกูหลาน (T) ออมเพืOอการลงทนุ เป็นการนําเงินออมไปลงทนุให้เงินงอกเงย 

ฐานียา กมัพลาวลี (RuuR) กลา่ววา่ การออมเงินโดยทัOวไปนั Hน หากต้องการให้ได้รับผลประโยชน์
สูงสุด จะต้องเลือกรูปแบบการออม และประเภทของการออมให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ในการออม 
ซึOงวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการออมเงินนั Hนมีหลายประเภท ดงันี H (L) เพืOอใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 
หรือเมืOอมีเหตุการณ์ทีOไม่คาดฝันเกิดขึ Hน และเกิดค่าใช้จ่ายขึ Hนอย่างกระทันหัน (R) เพืOอใช้จ่ายสําหรับ
การศกึษา (s) เพืOอใช้จ่ายในยามชรา นบัว่าเป็นวตัถุประสงค์ทีOสําคญัในการออมเงินของคนทัOวไป เพราะ
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วัยชราเป็นวัยทีOไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยลง ฉะนั Hนจึงจําเป็นต้องออมเงินไว้ตั Hงแต่ทีOยังมีรายได้ 
(T) เพืOอใช้ในการจดัหาหลกัประกนัในชีวิต (u) เพืOอแสวงหาผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนทีOจะได้จากการออม 
(q) เพืOอใช้เป็นทนุในการประกอบธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นการจดัตั Hงธุรกิจใหม ่หรือการขยายธุรกิจทีOมีอยู่เดิม 

ด้านรูปแบบการออมเงนิ 

กองบญัชีรายได้ประชาชาติ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (อ้างใน 
นเรศ หนองใหญ่, 2560) กล่าวว่า รูปแบบการออมเป็นหลายประเภท ดังนี H (L) การออมในรูปแบบ
ทรัพย์สินถาวร เป็นการออมโดยการนํารายได้ทีOเหลือจากการบริโภคใช้จ่าย โดยการซื Hอทรัพย์สินถาวร 
เพืOอป้องกันความเสีOยง และให้มีความมัOนคงในอนาคต (R) การออมในรูปแบบทรัพย์สินในทางการเงิน 
เป็นอีกรูปแบบหนึOงของการออม คือการเก็บเงินเป็นทรัพย์สินในทางการเงิน โดยเหตผุลของการออมไว้ใน
รูปแบบทรัพย์สินทางการเงินทีOแตกตา่งกนัไป 

ศภุวรรณ มณีพนัธุ์วงศ์ (RuuR) กล่าวว่า รูปแบบของการออม ประกอบด้วย s รูปแบบ ซึOงแต่ละ
รูปแบบได้ผลตอบแทนทีOต่างกนัออกไป (L) การออมในรูปแบบของสินทรัพย์ถาวร มีไว้เพืOอความจําเป็น 
และเป็นการสร้างหลกัประกนัในอนาคต (R) การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน ถึงแม้จะมีสภาพ
คล่องสงูแต่สามารถเปลีOยนเป็นเงินสดได้เร็ว (s) การออมเงินฝากทีOสถาบนัทางการเงินตา่ง ๆ ซึOงเป็นการ
ออมทีOมีบทบาทสําคญัมากทีOสดุ 
ด้านการวางแผนทางการเงนิเพื!อการเกษียณ 

 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2553) กล่าวว่า 
การวางแผนทางการเงิน เพืOอให้ความคุ้ มครองทางด้านรายได้แก่ผู้ สูงอายุทีOขาดรายได้ เนืOองจาก
เกษียณอายุ คือแนวทางทีOจะสามารถช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตเมืOอต้องสูญเสียรายได้ในช่วงหลงั
เกษียณให้เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกบัช่วงก่อนเกษียณได้เป็นอย่างดี คือการเตรียมความพร้อม และการ
วางแผนเพืOอวยัเกษียณทีOดีในช่วงก่อนเกษียณนัOนเอง 

 การวางแผนการเงินเพืOอการเกษียณ. (RuuT, สืบค้นจากสืOออิเล็กทรอนิกส์ เมืOอ LR มีนาคม RuqR) 
กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมายการเกษียณ การวางแผนการเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพนั Hน เริOมต้นด้วย
การวางเป้าหมายก่อน การตั Hงเป้าหมายเป็นสิOงสําคญั เพราะจะเป็นตวักําหนดทิศทางในการทีOจะวางแผน
เพืOอการเกษียณ ซึOงเป้าหมายนั Hนจะต้องชดัเจน และเป็นไปได้ และจะบอกได้ว่าเราต้องการคณุภาพชีวิต
แบบไหน หลงัจากทีOเราเกษียณแล้ว ไม่ว่าเป้าหมายนั Hนคืออะไร สิOงสําคญัทีOต้องพิจารณาเป็นอนัดบัแรก
คือเป้าหมายทีOตั Hงไว้นั Hนจะต้องสอดคล้องกับรายรับ รายจ่าย และความสามารถในการหารายได้ เช่น 
ถ้าในแตล่ะเดือนนั Hนรายได้หกัรายจ่ายแล้ว มีเงินเหลือแตล่ะเดือน T,UUU – u,UUU บาท ซึOงเป็นเงินเพืOอใช้จ่าย
หลงัเกษียณอายไุด้ 
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ด้านอัตราการออมเงนิ 

 คู่มือการออมเงิน (สืบค้นจากสืOออิเล็กทรอนิกส์ เมืOอวนัทีO Rs พฤษภาคม RuqR) กล่าวว่า การรู้จัก
รักษาคุ้มครองทรัพย์สินทีOหามาได้ไม่ให้หมดไป เพราะชีวิตมีการเปลีOยนแปลงตลอดเวลา จึงจําเป็นต้องมี
เงินออม เงินฉุกเฉิน การทีOจะทําให้ชีวิตมีความสุขต้องมีหลกัการออมเงิน โดยเปลีOยนแนวคิดจากเดิม 
คือเงินออม เท่ากับ รายได้ ลบด้วยรายจ่าย มาเป็น รายจ่าย เท่ากับ รายได้ ลบด้วย เงินออม ซึOงต้อง
กําหนดวา่จะออมเงินในอตัราเท่าไรต่อเดือน หากมีหลกัการทีOดี สามารถทําให้บรรลเุป้าหมายการออมได้ 
เมืOอมีเงินออมในจํานวนหนึOงแล้ว ก็สามารถเรียนรู้รูปแบบการลงทุน เพืOอนําเงินออมไปลงทุนเพิOมมลูค่าได้ 
เรียกวา่ “ใช้เงินทํางานให้” แทนการทํางานหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (2554) กล่าวว่า แนวทางการเพิOมรายได้ และลดรายจ่าย
เป็นการเพิOมปริมาณการออม ผู้ ทีOไม่สามารถลดรายจ่าย หรือยงัไม่อยากลดรายจ่ายจะเสมือนเป็นผู้ ทีOยัง 
ไม่เข้าใจหลกัการออม สําหรับผู้ ทีOไม่สามารถเพิOมรายได้ได้ ควรประกอบอาชีพเสริม เพืOอให้รายได้ของ
ตนเองสูงขึ Hน และต้องหันมาจริงจังกับการลดรายจ่าย การเลือกแนวทางการดํารงชีวิตนั Hนควรมีความ
พอเหมาะ ไม่ตงึเกินไป ไม่หย่อนเกินไป เพืOอไม่ให้เกิดความรู้สกึยากลําบาก รวมไปถึงการดแูลตนเองไมใ่ห้
เกิดความเครียด และปัญหาด้านสขุภาพจิตสขุภาพกายได้ 
 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  
 สุภาวดี ฮะมะณี (Ruuq) ได้ศึกษารูปแบบ และปัจจัยทีOมีผลต่อการออมของครัวเรือนใน 
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพืOอศึกษาข้อมูลของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครเกีOยวกับ 
เศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี Hสิน รูปแบบการออม วตัถุประสงค์ในการออม แนวโน้มการออม 
และปัจจัยทีOมีผลต่อการออม การศึกษานี Hทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Hนตอนจากกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีOมีรายได้ จํานวน TUU คน และนําข้อมลูทีOได้มาวิเคราะห์ โดยใช้คา่สถิติ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีOย และค่า F-TEST ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 
sp ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้เฉลีOยของครัวเรือนเท่ากบั Rtq,UrR บาทต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลีOยของครัวเรือน เท่ากบั RTu,qrq บาท
ต่อปี รูปแบบการออมของครัวเรือน โดยส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบของ การฝากธนาคารพาณิชย์ 
และวตัถุประสงค์ของการออมก็เพืOอใช้จ่ายในวยัชราหรือยามเจ็บป่วย อีกทั Hง พบว่าปัจจยัทีOมีผลต่อการ
ออมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ การออมเพืOองานสงัคม ออมเพืOอใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจํา 
และออมเพืOอใช้ในด้านการศกึษา และการงาน 

 ดลพร ศิริสารกูล (RuuT) ได้ศึกษาเรืOอง ปัจจัยทีOมีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพืOอศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานธนาคาร 
การเลือกรูปแบบการออม และปัจจยัตวัแปรอืOน ๆ ทีOมีผลกระทบต่อการออมของพนกังานธนาคารในเขต
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อําเภอเมือง จงัหวดัลําปางจากการศกึษาพบกว่าพนกังานธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นพนกังาน
ธนาคารพาณิชย์ มีอายุระหว่าง RL-TU ปี อายุงานไม่เกิน u ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว s-T คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดามีรถยนต์ และรถจักรยานต์ 
มีรายได้ประจําต่อเดือนไม่เกิน RU,UUU บาท ส่วนใหญ่มีรายได้พิเศษไม่เกิน LU,UUU บาทต่อเดือน 
มีรายจ่ายในการบริโภคต่อเดือนไม่เกิน LU,UUU บาท และมีภาระหนี Hสินรวมไม่เกิน uUU,UUU บาท 
เมืOอพิจารณาจากการออม และรูปแบบการออม พบว่ามีการออมไม่เกิน LU,UUU บาทต่อเดือน และ
ส่วนมากออมเป็นเงินฝากธนาคาร และปัจจยัทีOมีผลต่อการออม คือปัจจยัด้านรายได้ถาวร รายได้ชัOวครั Hง
ชัOวคราว สถานภาพสมรส และมูลค่าทรัพย์สินรวมทั Hงหมดของพนกังาน มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการ
ออมของพนักงานธนาคาร และมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยทีOมีผลในทิศทางตรงกันข้าม และมี
นยัสําคญัทางสถิติ คือ ด้านเพศ จํานวนบตุร ภาระหนี Hสิน และรายจ่ายเพืOอการบริโภค 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั Hงนี Hเป็นการวิจัยทีOเรียกว่า การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental 
Design) เป็นการวิจัยทีOมีการศึกษาตามสภาพทีOเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทํา หรือควบคุม 
ตวัแปรใด ๆ เป็นการรวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือการเก็บ
ข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึOงเพียงครั Hงเดียว โดยใช้เครืO องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรทีOทําการวิจยัในครั Hงนี H คือกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน แต่ผู้ วิจยัไม่สามารถระบุจํานวน
ประชากรทีOแน่นอนได้ ดังนั Hนผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – 
Probability) โดยใช้วิธีการสุม่แบบบงัเอิญ 

 การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยนั Hน เนืOองจากผู้ วิจัยไม่สามารถระบุจํานวนประชากร 
ทีOแน่นอนได้ ดงันั Hน ผู้ วิจัยจึงใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)ในการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ทีOความคลาดเคลืOอนของข้อมูลประมาณ u% ซึOงการวิจัยในครั Hงนี H ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
จํานวน TUU คน 
 แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงันี H  
 ส่วนทีO L ข้อมูลทัOวไปทางด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน และสาเหตุรายจ่ายหลักเพืOอเรืOองใด ลักษณะของคําถามจะเป็นการตั Hงคําถามแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) โดยใช้มาตรการวดัแบบ Nominal และ Ordinal จํานวน p ข้อ 

 ส่วนทีO  R พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน จะประกอบไปด้วย คําถามเกีOยวกบั L) ด้านความสําคญั R) ด้านวตัถปุระสงค์ในการออมเงิน 
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s) ด้านอตัราการออมเงิน T) ด้านการวางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณ และ u) ด้านอตัราการออมเงิน 
โดยลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นการตั Hงคําถามในลกัษณะการกําหนดค่าคําตอบ (Rating) จํานวน LR ข้อ 
และข้อคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) จํานวน L ข้อ ซึOงได้มีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
ระดบัความสําคญัมากทีOสุด = u, ระดบัความสําคญัมาก = 4, ระดบัความสําคญัปานกลาง = 3, ระดบั
ความสําคญัน้อย = R และระดบัความสําคญัน้อยทีOสดุ = L 

 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลีOยการประเมินความสําคญั กําหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดบัความสําคญั
มากทีOสุด, 3.41 – 4.20 = ระดบัความสําคญัมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบัความสําคญัปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 
ระดบัความสําคญัน้อย และ 1.00 – 1.80 = ระดบัความสําคญัน้อยทีOสดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 M  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ 
และความถีO ในการอธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ 
และค่าใช้จ่าย และใช้ค่าเฉลีOย และส่วนเบีOยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายพฤติกรรมการออมเงินเพืOอ
เตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน 

 2 สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน 
ทีOมีเพศต่างกนั ทําให้พฤติกรรมการออมเงินต่างกนั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ t – test และผู้ ทีOมีพฤติกรรม
การออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชนทีOมีด้านอายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างกัน ทําให้พฤติกรรมการออมเงินต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ One way ANOVA หากพบความแตกตา่งจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัย 

 L. ผลการวิเคราะห์ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่ม
คนทํางานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็นเกีOยวกบัการออมโดยรวมในระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน 
มีระดับความคิดเห็นมาก และปานกลาง โดยเรียงลําดับได้ ดังนี H L) ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
R) ด้านความสําคญั s) ด้านการวางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณ และ T) ด้านรูปแบบการออมเงิน 
 R. ผลการเปรียบเทียบของผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของ
กลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี H 
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  R.L ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน ทีOมีปัจจยัสว่นบคุคลด้านอาย ุระดบัการศกึษา รายได้ และคา่ใช้จ่ายตา่งกนั ทําให้พฤติกรรม
การออมเงินตา่งกนั 
  R.R ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน ทีOมีปัจจยัสว่นบคุคลด้านสถานภาพตา่งกนั ทําให้พฤติกรรมการออมเงินไมต่า่งกนั 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน สามารถสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ ดงันี H 
 L. ผลการศกึษา พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุม่คนทํางาน
บริษัทเอกชน มีความคิดเห็นเกีOยวกบัการออมโดยรวมในระดบัมาก และมีความคิดเห็นเกีOยวกบัการออม
รายด้าน ดงันี H 
  L.L ด้านความสําคญั ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของ
กลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน ให้ความคิดเห็นเกีOยวกบัความสําคญัของการออมเงินในระดบัมาก โดยสว่นใหญ่
เห็นว่าการออมสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนทีOอาจเกิดขึ Hน ซึOงสอดคล้องกับแนวคิดของจุฑาธิบดิ| 
ฤกษ์สนัทดั (Ruuu) ทีOวา่การออมทําให้ผู้ออมบรรลเุป้าหมายตามทีOวางไว้ ซึOงการออมถือเป็นปัจจยัสําคญั
ต่อการบรรลเุป้าหมาย อีกทั Hงการออมยงัช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินทีOอาจเกิดขึ Hนได้ และ
สอดคล้องกบัแนวคิดของนนัทพร จรัสสขุสวสัดิ| (RuqU) ทีOวา่การออมเป็นปัจจยัทีOมีความสําคญั เพืOอให้ผู้ออม
สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีOตั Hงไว้ รวมทั Hงการออมยงัสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน
ทีOอาจจะเกิดขึ HนโดยทีOไมค่าดคิดได้ด้วย 
  L.R ด้านวตัถุประสงค์ในการออมเงิน ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อม 
สู่วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน ให้ความคิดเห็นเกีOยวกบัด้านวตัถุประสงค์ของการออมเงิน 
ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการออมเงินเผืOอกรณีฉุกเฉิน สําหรับการเจ็บป่วย หรือมีเหตุ
ต้องใช้เงินก้อนเร่งด่วน ซึOงสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน, ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (สืบค้นจากสืOออิเล็กทรอนิกส์เมืOอ RU มีนาคม RuqR) ทีOว่าวตัถุประสงค์ในการออมเงินแบ่งได้เป็น 
T ส่วนคือ L) ออมเผืOอกรณีฉุกเฉิน เพืOอเก็บไว้ใช้กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตใุห้ต้องใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน 
R) ออมเพืOอเติมฝัน เพืOอนําไปใช้จ่ายในสิOงทีOต้องการ s) ออมเพืOอวยัเกษียณ เป็นการออมระยะยาวเพืOอใช้จ่าย
เมืOอพ้นวยัทํางาน และมีเพียงพอสําหรับการดแูลสขุภาพทํากิจกรรม เพืOอความสขุในชีวิต และลดภาระของ
ลูกหลาน และ T) ออมเพืOอการลงทุน เป็นการนําเงินออมไปลงทุนให้เงินงอกเงย ซึOงควรเลือกการลงทุน 
ทีOเหมาะสมภายใต้ความเสีOยงทีOยอมรับได้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของฐานียา กมัพลาวลี (RuuR) ทีOว่า
หากต้องการได้รับผลประโยชน์สงูสดุของการออมเงิน จะต้องเลือกรูปแบบการออมเงินและประเภทของ
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การออมให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ในการออมเงิน โดยวตัถุประสงค์ของการออมเงินมีดงันี H L) เพืOอใช้จ่าย 
ในยามฉุกเฉิน หรือเมืOอมีเหตุการณ์ทีOไม่คาดฝันเกิดขึ Hน และเกิดค่าใช้จ่ายขึ Hนอย่างกระทันหนั R) เพืOอใช้จ่าย
สําหรับการศกึษา s) เพืOอใช้จ่ายในยามชรา T) เพืOอแสวงหาผลประโยชน์ 
  L.s ด้านรูปแบบการออมเงิน ผู้ ทีO มีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัย
เกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน ให้ความคิดเห็นเกีOยวกบัด้านรูปแบบการออมเงิน ในระดบัปานกลาง 
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าออมกบัสถาบนัการออม ฝากธนาคารหรือทําประกนัชีวิต ซึOงสอดคล้องกบักองบญัชี
รายได้ประชาชาติ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (อ้างใน นเรศ หนองใหญ่, 
RuqU) ทีOวา่รูปแบบการออมทีOบคุคลทัOวไปรู้จกั ซึOงอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบของกฎหมาย คือการออมใน
สถาบันการออม มีดงันี H ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐบาลจัดตั Hง บริษัทเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ 
บริษัทประกนัชีวิต ธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ และสอดคล้องกับศุภวรรณ มณีพันธุ์วงศ์ (RuuR) ทีOว่า รูปแบบการออมโดยออมเงินฝาก 
ทีOสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ เป็นการออมทีOมีบทบาทสําคญัมากทีOสดุ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน 
บริษัทเงินทุน บริษัทประกนัชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารอง
เลี Hยงชีพเงินฝากสหกรณ์ เป็นต้น 
 L.T ด้านการวางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณ ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความ
พร้อมสู่วยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน ให้ความคิดเห็นเกีOยวกบัด้านการวางแผนทางการเงิน
เพืOอการเกษียณ ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่านําเงินจากการออมเพืOอมาใช้ในวัยเกษียณ 
ซึOงสอดคล้องกบัศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Ruus) ทีOว่า 
ในการวางแผนทางการเงินเพืOอวยัเกษียณ ต้องรวบรวมข้อมูลทีOเกีOยวกับสินทรัพย์ และแหล่งรายได้ของ 
ผู้ เกษียณอายุเพืOอนําไปใช้เป็นเงินทนุในการดําเนินชีวิตหลงัเกษียณอายุได้ ซึOงสามารถแบ่งแหล่งเงินออกได้
ดงันี H L) แหล่งเงินทีOมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นแหล่งเงินทีOได้สะสมไว้ R) แหล่งเงินทุนเพืOอการเกษียณ s) แหล่ง
เงินออม / เงินทนุประจํา เพืOอเกษียณอายุเป็นแหล่งเงินออม หรือลงทนุประจําทกุเดือน หรือทกุปี เพืOอเป็น
เงินทนุทีOนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตในช่วงหลงัเกษียณอาย ุและสอดคล้องกบั การวางแผนการเงินเพืOอการ
เกษียณ (สืบค้นจากสืOออิเลก็ทรอนิกส์ เมืOอ LR มีนาคม RuqR) ทีOวา่การกําหนดเป้าหมายการเกษียณ การวางแผน
การเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพนั Hน เริOมต้นด้วยการวางเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการคณุภาพชีวิตแบบ
ไหน หลงัจากทีOเราเกษียณแล้ว สิOงสําคญัทีOต้องพิจารณาเป็นอนัดบัแรกคือเป้าหมายทีOตั Hงไว้นั Hนจะต้อง
สอดคล้องกับรายรับ รายจ่าย และความสามารถในการหารายได้ เช่น ถ้าในแต่ละเดือนนั Hนรายได้หัก
รายจ่ายแล้วมีเงินเหลือแต่ละเดือน T,UUU – u,UUU บาท ซึOงเป็นเงินทีOสะสมไว้ ก็สามารถนําเงินนั Hนมาใช้
จ่ายหลงัเกษียณอายไุด้ 
  L.u ด้านอตัราการออมเงิน ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณ
ของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน มีอตัราการออมเงินในแตล่ะครั HงเฉลีOยอยู่ทีO q,uTp.RU บาท โดยอตัราการ
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ออมเงินจํานวนน้อยทีOสุด เท่ากับ U บาท และมีอัตราการออมเงินจํานวนมากทีOสุด เท่ากับ LUU,UUU บาท 
ซึOงผู้ วิจัยเห็นว่าอตัราการออมเงิน หรือจํานวนเงินทีOจะออมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป ขึ Hนอยู่กบั
หลาย ๆ ปัจจยั ซึOงบางคนสามารถกําหนดวงเงินการออมในอตัราทีOแน่นอนได้ บางคนไม่สามารถกําหนด
วงเงินได้อย่างชดัเจน ซึOงสอดคล้องกบัคู่มือการออมเงิน, คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (สืบค้น
จากสืOออิเลก็ทรอนิกส์ เมืOอ Rs พฤษภาคม RuqR) ทีOวา่หลกัการออมเงินทีOดี ต้องกําหนดวา่จะออมในอตัรา
เท่าไรต่อครั Hง อาจกําหนดเป็นจํานวนบาท หรือเป็นร้อยละของรายได้ เมืOอเก็บออมได้เงินจํานวนหนึOง
สามารถนําเงินออมนั HนไปลงทุนเพืOอเพิOมมูลค่า และสอดคล้องกับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(RuuT) ทีOวา่ เคลด็ลบัการออม มีหลายวิธีให้เลือกใช้ ขึ Hนอยู่กบักบัตวับุคคลทีOจะเลือกการออมโดยวิธีใด หรือ
อตัราเท่าใดทีOพอเหมาะ ไมต่งึเกินไป และไมห่ย่อนเกินไป 
 R. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
คา่ใช้จ่าย สามารถสรุปผลได้ ดงันี H 
  R.L ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีเพศตา่งกนั ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินต่างกนั ซึOงผู้ วิจยัมีความเห็นวา่ ผู้ ทีOมีพฤติกรรม
การออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน ทั Hงเพศชาย และเพศหญิง
ต่างมีพฤติกรรมการออมเงินเหมือนกัน ซึOงผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยาพร จันทร์เจริญ (Ruuu) 
ได้ศึกษาเรืOอง การออมของแรงงานวยัก่อนสูงอายุ และวยัสูงอายุทีOทํางานในระบบ และนอกระบบ พบว่า 
ลกัษณะประชากรทางสงัคม กลุม่แรงงานในระบบเพศชายวยัก่อนสงูอายุมีสดัส่วนไม่ออมมากกว่าเพศหญิง 
แต่ในวยัสูงอายุเพศหญิงมีสดัส่วนไม่ออมมากกว่าเพศชายซึOงต่างแรงงานนอกระบบ ทั Hงวยัก่อนสูงอายุ 
และวยัสงูอายเุพศหญิง มีสดัส่วนไม่ออมมากกว่าเพศชาย และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สนทยา เขมวิรัตน์ 
และดวงใจ เขมวิรัตน์ (2552) ได้ทําการศึกษาวิจัยการวางแผนทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาทีOมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 0.05 
  R.R ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีอายตุา่งกนั ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินตา่งกนั ซึOงผู้ วิจยัมีความเห็นวา่ ผู้ ทีOมีพฤติกรรม
การออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชนทุกช่วงอายุมีพฤติกรรม
การออมเงินไม่เหมือนกนั ซึOงผลไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ได้ทําการศกึษา
วิจัยพฤติกรรมการออมของบุคลากรในวิทยาลัย นครราชสีมา พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26– 30 ปี ด้านพฤติกรรมและรูปแบบการออม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี Hสินร้อยละ 20 ของรายได้ มีเงินออมร้อยละ 10 ของรายได้ โดยมีวิธีการออมเงิน
โดยใช้วิธีการการออมแบบใช้ก่อน เหลือแล้วค่อยออม เหตุผลในการออมเงิน คือ เพืOอเก็บไว้ใช้
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รักษาพยาบาลเมืOอเจ็บป่วย แตผ่ลสอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤษฎี ยิวคิม (Ruuu) ได้ศกึษาเรืOองทศันคติ
และพฤติกรรมการออมของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามคําแหง กรณีศกึษาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ พบว่า 
คณุลกัษณะสว่นบคุคลในด้านอาย ุและสถานภาพ มีผลตอ่พฤติกรรมในการออมบคุลากรคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทัศนคติพฤติกรรมในการออมของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได้แก่ ทศันคติในเรืOองการออมเพืOอสิทธิพิเศษการออมในเรืOองเกีOยวกบั เวลา ความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจ และทศันคติในเรืOองการออมเพืOอผลตอบแทนตามลําดบั 
  R.s ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีสถานภาพต่างกนั ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินไม่ต่างกนั ซึOงผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ผู้ ทีOมี
พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชนทีOมีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการออมไม่เหมือนกนั ซึOงผลสอดคล้องกบั วนัชยั แก้วสมุาลี (2552) ได้ทําการศึกษา
วิจัย ความเชืOอ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุทํางานของบุคคลทํางานวัย
ผู้ ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มทีOมีสถานภาพสมรสมีคู่ หรืออยู่ด้วยกนั และสถานภาพหม้าย 
หย่า หรือแยกกันอยู่ มีการเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุการทํางานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง มากกว่ากลุ่มทีOมีสถานภาพโสด แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑาธิบดิ| ฤกษ์สนัทดั 
(2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืO อง เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท เอกชนและ
ข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานบริษัทเอกชนและข้าราชการทีOมี การออมเงินสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด และไม่มีผู้ อยู่ในอุปการะเลี Hยงดูด้านพฤติกรรมการออม
พบวา่ทั Hง พนกังานเอกชนและข้าราชการไมมี่การวางแผนการออม คือ ไมมี่การกําหนดไว้แน่นอนในแตล่ะ
เดือนแตจ่ะออมตามเงินทีOเหลือ มีจํานวนเงินออมเฉลีOยตอ่เดือน 1,000 - 5,000 บาท 
  R.T ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีระดบัการศึกษาต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินต่างกัน ซึOงผู้ วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน ไม่ว่า
การศกึษาระดบัใด ย่อมมีพฤติกรรมการออมเงินเหมือนกนั ซึOงผลไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สนทยา 
เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี  คงเพ็ชร์ และพรประภา แสงสิน เจริญ (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัย 
เรืOองความรู้และทัศนะของนักศึกษา เกีOยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านกัศกึษาทีOระดบัชั Hนปีต่างกนั มีความรู้และพฤติกรรม
การออมเงินเกีOยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา วัลยานนท์ และศนินันท์ สุวรรณหงษ์ (2556) 
ได้ทําการศกึษาวิจยั เรืOองปัจจยัทีOมีผลต่อการวางแผนทางเงินเพืOอเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการ 
และลกูจ้างสงักดัสํานกังานเขตบางซืOอกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัการเตรียมตวัด้านการออม และการ
ลงทุนด้านความรู้ความเข้าใจ ประเภทการลงทุนในหลกัทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษา รายได้
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ต่อเดือน ระยะเวลาการออม และการลงทุนมีความสมัพันธ์ ระดบัการศึกษา สถานภาพในการทํางาน 
สดัส่วนในการออม และการลงทุนต่อรายได้มีความสมัพนัธ์กบัเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพใน
การทํางาน รายได้ตอ่เดือน 
  R.u ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีรายได้ต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินต่างกัน ซึOงผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ทีOมี
พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน ทีOมีรายได้
ต่างกัน ย่อมทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน ซึOงผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ 
บุญฉาย (RuuR) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืOอง การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยั
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสมัภาษณ์กลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
uLR คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายทีOไม่จําเป็นลง ซึOงสอดคล้องกนัในทกุระดบัของรายได้ 
กลุ่มตวัอย่างร้อยละ sU.r วางแผนเปอร์เซ็นต์การออมอยู่ในช่วง q-LU% ของรายได้ ซึOงกลุ่มนี Hส่วนใหญ่
สามารถออมได้เพียงระยะสั Hน ๆ  แตผ่ลสอดคล้องกบังานวิจยัของ อภิชญา จิ�วพฒันกลุ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, 
ศภิุณญา ญาณสมบูรณ์ (RuuT) ได้ทําการศกึษาวิจยัเรืOอง ปัจจยัทีOมีผลตอ่พฤติกรรมการออม และการใช้จ่าย
ของผู้ สูงอายุ พบว่าผู้ สูงอายุทีOมีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทํางาน และรายได้ส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการออมในด้านมลูค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในด้าน
มลูคา่การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบ และนอกระบบแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีO
ระดบั U.Uu 
  R.q ผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนทีOมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินต่างกัน ซึOงผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ทีOมี
พฤติกรรมการออมเงินเพืOอเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณของกลุม่คนทํางานบริษัทเอกชน ทีOมีระดบัการใช้จ่าย
ทีOแตกตา่งกนั ย่อมทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินต่างกนั ซึOงผลไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของสภุาวดี ฮะมะณี 
(Ruuq) ได้ทําการศกึษาวิจยัเรืOองรูปแบบ และปัจจยัทีOมีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลีOยของครัวเรือนเท่ากบั Rtq,UrR บาทตอ่ปี มีคา่ใช้จ่ายเฉลีOยของ
ครัวเรือน เท่ากบั RTu,qrq บาทตอ่ปี รูปแบบการออมของครัวเรือน โดยสว่นใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบ
ของการฝากธนาคารพาณิชย์ ปัจจยัทีOมีผลตอ่การออมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ การออมเพืOองานสงัคม 
ออมเพืOอใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจํา และออมเพืOอใช้ในด้านการศึกษา และการงาน แต่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลพร ศิริสารกูล (RuuT) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืOอง ปัจจัยทีOมีผลต่อการออม
ของพนกังานธนาคารในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง พบว่าส่วนใหญ่มีรายจ่ายในการบริโภคต่อเดือน
ไม่เกิน LU,UUU บาท และมีภาระหนี Hสินรวมไม่เกิน uUU,UUU บาท เมืOอพิจารณาจากการออม และรูปแบบ
การออม พบวา่มีการออมไมเ่กิน LU,UUU บาทตอ่เดือน และสว่นมากออมเป็นเงินฝากธนาคาร 
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ข้อเสนอแนะที�ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั Hงนี H มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพืOอเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน 
ทั Hงภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนําผลการวิจัยในครั Hงนี Hไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทีOมีความหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของผู้ ทีOต้องการวางแผนทาง
การเงิน ดงันี H 
 จากผลการวิจัยเห็นว่ากลุ่มคนทํางานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมเงิน 
เพืOอเตรียมความพร้อมรับวยัเกษียณในด้านความสําคญั ด้านวตัถุประสงค์ในการออมเงิน และด้านการ
วางแผนทางการเงินเพืOอการเกษียณในระดบัมาก แต่ในด้านรูปแบบการออมเงิน มีความคิดเห็นในระดบั
เพียงปานกลาง โดยผู้ออมจะเน้นการออมในรูปแบบฝากกบัสถาบนัการออม และทําประกนัชีวิต ซึOงการออม
โดยซื Hอทรัพย์สิน หรือออมในทรัพย์สินทางการเงิน  ถือเป็นรูปแบบของการออมเช่นเดียวกัน ดังนั Hน 
หน่วยงานทีOเกีOยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับบุคคลทัOวไป เพืOอให้รับทราบ
ประโยชน์จากการออมเงินในรูปแบบอืOน ๆ นอกเหนือจากการฝากธนาคาร และทําประกนัชีวิต 

 สว่นด้านปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน และคา่ใช้จ่ายต่อเดือน
ต่างกนั ทําให้มีพฤติกรรมการออมเงินทีOต่างกนั ดงันั Hน สถาบนัการเงินทั Hงภาครัฐ และภาคเอกชน ควรมี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีOหลากหลาย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีOมีอยู่แล้วให้ดียิOงขึ Hน เพืOอให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ทีOต้องการออมเงิน 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัTงต่อไป 
 L. ควรจะศึกษาตวัแปรอืOน ๆ ทีOอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของบุคคลกลุ่มวยัทํางาน
บริษัทเอกชนเพิOมเติม เช่น ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ปัจจัยทางด้านทศันคติ ปัจจัยทางด้านความเสีOยง 
เพืOอให้สามารถปรับปรุง พฒันา และออกแบบผลิตภณัฑ์เกีOยวกบัการออมให้มีความหลากหลายตรงกับ
ความต้องการของผู้ ทีOต้องการวางแผนทางการเงิน 
 R. การวิจัยในครั Hงนี Hเป็นการศึกษาเฉพาะผู้ ทีOมีพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนทํางาน
บริษัทเอกชนเท่านั Hน ดงันั Hน จึงควรขยายขอบเขตด้านกลุม่ประชากรให้ครอบคลมุมากยิOงขึ Hน เช่น กลุ่มคนทํางาน
ราชการ หรือ กลุม่คนทํางานอิสระ เป็นต้น เพืOอให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด และได้ผลการวิจยั
ทีOมีความหลากหลายมากยิOงขึ Hน 
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