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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
มีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั ท าให้การออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพ
มหานคร) ต่างกนั และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และทกัษะทางการเงินที่มีผลต่อการ
ออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)  
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) จ  านวน 
312 คน ไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตร Taro Yamane และด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบแบบ t – test แบบสถิติแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถา้
หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD และแบบสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุชั้นยศ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นบัตั้งแต่
วนัที่บรรจุ) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารออมเงินต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจยัด้านการเงิน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และหน้ีสิน และทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ 



ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินมีผลต่อการออมเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ทกัษะทางการเงิน การออมเงิน 
 
ABSTRACT 
 Research subject Factors Affecting Money Saving of Government officials under Signal Department 
of Royal Thai Army (Bangkok Area). The purposes of this research were (1) to study money saving of 
government officials under signal department of royal thai army (Bangkok area) , (2) to study the different 
demographic factors that affect money saving of government officials under signal department of royal thai 
army (Bangkok area) , and (3) to study financial, economy factor and financial skills that affects the money 
saving of government officials under signal department of royal thai army (Bangkok area). 
 The samples of this research were government officials under signal department of royal thai army 
(Bangkok area) of 312 people. The sample size was calculated by Taro Yamane and used random sampling. 
The questionnaire was used as a research tool. The statistics used in the analysis were percentage, frequency, 
mean and standard deviation. The hypothesis was tested with t-test, One way ANOVA, and if differences were 
found, paired tests were performed using LSD and Multiple Regression Analysis.   
 The study found that demographic factors such as different ages, ranks, education levels, service lifes 
(from the date of filling), average monthly incomes, average monthly expenses resulted in different money 
saving with a statistically significant level of 0.05. Financial such as compensation, expenses and debt and 
financial skills such as financial literacy, financial behavior and financial attitude affects money saving with a 
statistically significant level of 0.05. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ชะลอตวั เป็นผลมาจากการระบาดของโควดิ-19 ตลอดจนถึงผลกระทบ
จากสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครนประกอบกบัมาตรการคว  ่าบาตรที่มีแนวโน้มยดืเยื้อ ซ่ึง
ส่งผลท าให้ราคาพลงังานและราคาสินคา้ปรับตวัสูงขึ้นจนก่อให้เกิดแรงกดดนัอยา่งมากต่ออตัราเงินเฟ้อ และมี
แนวโน้มที่จะเป็นขอ้จ ากดัต่อการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในของประเทศต่าง ๆ 
อาทิ เกาหลีใต ้ไทย พจิารณาไดจ้ากสดัส่วนหน้ีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน  
 การเป็นหน้ีจะไม่ประสบปัญหาใดๆ หากมีวินัยในการผ่อนช าระหน้ีให้ตรงตามก าหนดระยะเวลา แต่
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือไม่มีเงินช าระหน้ีตามก าหนด และขาดทกัษะทางการเงิน
ที่ดี เม่ือเกิดปัญหาขึ้นจึงหาทางออกโดยการกู้ยมืเงินทั้งจากในระบบและนอกระบบ ซ่ึงแหล่งที่มาของเงินกู้
เอ้ืออ านวยความสะดวกมากยิง่ขึ้น 
 ดังนั้ น ผูว้ิจัยเลือกศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) เพื่อน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนและแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบั
การออมเงินใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั ท าให้การออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 
(พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ต่างกนั 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และทกัษะทางการเงินที่มีผลต่อการออมเงินของ
ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพือ่ให้ทราบถึงการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) เพือ่ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหาร
ส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และทกัษะทางการเงินที่มีผลต่อการออมเงิน
ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 



สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นยศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นับตั้งแต่
วนัที่บรรจุ) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การออม
เงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และทกัษะทางการเงิน มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการ
กรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมมติฐานรายได้สมบูรณ์ ของ Keynes (1936) ไดก้ล่าวไวว้า่ ค่าใชจ่้ายจากการบริโภคจะแปรผนัตรงกบั
ระดับรายได้ของบุคลนั้น คือ เม่ือมีรายได้เพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าใช้จ่ายจากการบริโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่
ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึ้นน้ีจะเพิม่ในสดัส่วนที่นอ้ยกวา่ระดบัรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น หรือเม่ือรายไดเ้พิม่ขึ้นจะท าใหเ้กิดผลต่าง
ระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมากขึ้น จากค ากล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า เม่ือรายไดเ้พิ่มขึ้นจะท าให้ระดบัการออม
เพิม่ขึ้นดว้ย หรือระดบัรายไดแ้ปรผนัตรงกบัระดบัการออม 
 สมมติฐานวัฏจักรชีวิต  ของ  Ando and Modigliani (1960) ได้กล่าวไว้ว่า  เป็นการเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัรายไดก้บัวฏัจกัรชีวิตของคน โดยในช่วงเร่ิมตน้ของชีวิตจะมีระดบัรายไดท้ี่ต  ่ากว่า
ค่าใชจ่้ายในการบริโภค ส่งผลใหร้ะดบัการออมอยูใ่นระดบัที่ต  ่า เม่ือช่วงชีวติเขา้สู่วยักลางคนจะมีระดบัรายไดท้ี่
เพิ่มมากขึ้นจนกระทัง่มากกว่าค่าใชจ่้าย ส่งผลให้เกิดการออมเพิ่มขึ้น และเม่ือช่วงชีวิตเขา้สู่วยัชราจะมีระดับ
รายไดจ้ะลดลงจนกระทัง่น้อยกว่าค่าใชจ่้าย ส่งผลใหร้ะดบัการออมลดลงจนอยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกคร้ัง กล่าวไดว้่า 
ช่วงอายมีุความสมัพนัธก์บัระดบัการออมของแต่ละบุคคล 
 ญาณิศา เผ่ือนเพาะ (2557) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้่า การออมเงิน หมายถึง การแบ่งเงินส่วนหน่ึงจาก
รายไดเ้พือ่เก็บไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต การออมเป็นการสร้างวนิยัในการเก็บเงิน
ซ่ึงรวมถึงการวางแผนทางการเงินเพือ่เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว โดยรูปแบบของการออมมี 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบการออมตามความสมัครใจของตนเอง และรูปแบบการออมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือครอบครัว 
 สุภาภรณ์ ปักเหนือ (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอ้ยใหเ้พิม่พนูขึ้น
เม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงการออมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับธนาคาร เช่น บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
บญัชีเงินฝากประจ า โดยจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการฝากเงิน ถึงแมว้่าเงินฝากธนาคารจะมีความ
สะดวก ปลอดภยั และมัน่คง ซ่ึงส่งผลให้ความเส่ียงจากการฝากเงินอยูใ่นระดบัต ่า อตัราผลตอบแทนจึงอยูใ่น
ระดบัที่ไม่สูงนกั 



 ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออม หมายถึง การออมทรัพย ์ซ่ึงการออมทรัพยน์ั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัรายไดแ้ละการใชจ่้ายหรือการบริโภคของครัวเรือนอยา่งมาก เน่ืองมาจากเม่ือครัวเรือนไดรั้บรายได้
มาแลว้ จะน ามาจบัจ่ายใชส้อยเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน และหากมีรายไดท้ี่เหลือจากการจบัจ่ายใชส้อย
เหลือจึงค่อยเก็บเป็นเงินออม เงินออมส่วนที่เหลือน้ี เรียกวา่ "การออมทรัพย"์ หากพิจารณาดูก็จะพบวา่การออม
เงินหรือการออมทรัพยน์ั้นเปรียบเสมือนส่วนที่ร่ัวของวงจรการหมุนเวยีนของกระแสรายได ้ซ่ึงส่งผลใหก้ระแส
รายได้หรือกระแสเงินเขา้ในช่วงเวลานั้นมีค่าไม่กับกระแสเงินออกในช่วงเวลาเดียวกัน เน่ืองจากส่วนที่ร่ัว
ออกไปก็คือเงินบางส่วนที่ถูกครัวเรือนเก็บออมไว ้ไม่ไดน้ าไปใชจ่้ายทั้งหมดนัน่เอง โดยสามารถเขียนสมการ
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดท้ี่สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดจ้ริง (Y) ค่าใชจ่้ายเพือ่การบริโภค (C) และปริมาณ
การออม (S) ได ้ดงัน้ี Y = C + S 
 กษวรรณ ขจรเสรี (2559) โดยทัว่ไปบุคคลจะมีรายได้รับ ซ่ึงตอ้งน ามาจดัสรรเป็น 2 ส่วน คือ รายจ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคเรียกว่า การบริโภค (Consumption: C) และรายไดท้ี่เหลือจากการอุปโภคบริโภคเรียกว่า 
การออม (Saving: S) เม่ือบุคคลเก็บสะสมเงินได้ระดับหน่ึงจะน าเงินไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่
เพิ่มพนูขึ้น อาทิ การน าเงินออมไปฝากที่สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย ์สหกรณ์ออมทรัพย ์เพือ่ตอ้งการ
รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย (Interest) หรือการน าเงินไปลงทุนในหุ้นเพื่อตอ้งการรับผลตอบแทนในรูป
ของเงินปันผล (Dividend) นอกจากผลตอบแทนที่คาดหวงัจะไดรั้บจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งพจิารณาถึงปัจจยั
ความเส่ียงดา้นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกบัผลตอบแทนดว้ย อาทิ เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีซ่ึงการฝากเงิน
กบัสถาบนัการเงินจะมีความเส่ียงและผลตอบแทนที่ต  ่ากวา่การน าเงินไปลงทุนในหุน้ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและรูปแบบการออมของขา้ราชการกลาโหมสงักดั
กองทพัอากาศ จากผลการศึกษาพบวา่ จากการทดสอบหาความสัมพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การออมเงิน ชั้นยศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีนยัส าคญัในการออมเงิน โดยใน
กลุ่มของผูท้ี่มีชั้นยศน้อย โสด ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี และรายได้น้อย ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะเก็บเงินไวเ้พื่อซ้ือส่ิงของที่ตอ้งการ ในขณะที่ผูท้ี่มีชั้นยศสูง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะเก็บออมเงินไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัและไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน ซ่ึงจะเก็บออมเงินแปร
ผนัตามระดบัรายไดท้ี่มี 
 จุฑามาส อินทเศียร  (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่ รายไดมี้ผลต่อจ านวนเงินในการออมในทิศทางเดียวกนั ส่วนค่าใชจ่้าย 
อายงุาน และภาระหน้ีสินมีผลต่อจ านวนเงินในการออมในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั โดยเก็บออมเงิน
ในรูปแบบของเงินฝากกบัสถาบนัการเงินมากที่สุด มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน  



 ธนกิจ บุญลือ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดั
ปทุมธานี จากผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการออม ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการ
ออมเงิน และด้านทัศนคติ มีผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพฤติกรรมการออมมีการเก็บสะสมเงิน
จากรายไดห้รือรายรับจากการท างานหรือรายไดอ่ื้นในทุกๆ เดือน ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการออมเงินเป็นส่ิง
ส าคญัที่จะช่วยในการตดัสินใจเร่ืองการออมเงินเพือ่ใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่เหมาะสมในอนาคต ซ่ึงความรู้ความ
เขา้ใจน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนต่างๆ อาจหาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต หนงัสือ หรือวารสาร 
ดา้นทศันคติการออมเงินมีการปลูกฝังความเช่ือมัน่ที่ดีเก่ียวกบัการออมเงิน จึงท าใหเ้กิดพึงพอใจในการออมเงิน
มากขึ้น 
 รุ่งนภา ศรีธัญญะโชติ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมเพือ่ใชจ่้ายในอนาคตของประชาชน จากผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการวางแผนการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตหรือไวเ้พื่อใชจ่้ายในยาม
ฉุกเฉิน โดยมีการฝากเงินอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ รองลงมาเป็นการออมไวใ้ช้จ่ายในยามชราภาพหรือ
เกษียณอาย ุ
 จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัเอกชนและ
ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานเอกชนและขา้ราชการส่วนใหญ่ออมเงินโดย
มีวตัถุประสงคไ์วเ้พือ่ใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เก็บออมในรูปแบบของเงินสดหรือการฝากผา่นธนาคาร 
 สุธาทิพย์ ก๋งอ่อน (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการออมของพนักงานธนาคารกรุง
ไทยกลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัเก่ียวกับผลตอบแทนและภาระหน้ีสินมีผลต่อ
รูปแบบการออมเงิน ในขณะที่ปัจจยัการยอมรับความเส่ียง เศรษฐกิจ และทศันคติการออมไม่มีผลต่อการออม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การออกแบบวิจัย 
 การวิจยัเป็นแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental Research ) ซ่ึงมุ่งเนน้ในการพิสูจน์ปัจจยั คน้หาปัจจยั 
ที่เป็นเหตุ (Cause) ที่น าไปสู่ผล (Consequences) โดยแสวงหาค าตอบและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานการณ์
ปัจจุบนั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยวธีิการทางสถิติ 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) จ  านวน 
1,406 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาได้จากการค านวณโดยใชสู้ตร Taro Yamane โดยมีจ านวนประชากร 
1,406 คน ยอมรับใหเ้กิดความผดิพลาดคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งได ้5% ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น
กลุ่มตวัอยา่งที่ได้เท่ากับ 311.41 คน ผูว้ิจยัจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 312 คน ด้วย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามที่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน า
ขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์และตอบขอ้ปัญหาการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวม และทบทวนเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัที่แสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรที่ใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะน าไปสู่ขั้นตอนของการใหค้  าจ  ากดัความของนิยามศพัทเ์ฉพาะและเป็นแนวทางในการสร้างขอ้
ค  าถามในแบบสอบถามซ่ึงจะครอบคลุมนิยามศพัท์เฉพาะ เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยั
ก าหนด การวจิยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจที่ใชแ้บบสอบถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีตวัเลือกใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ขอ้ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 
2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการเงิน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่ 4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะทางการเงิน และส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการออมเงิน 
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้ิจยัได้ขอ้มูลจากการตอบกลับแบบสอบแล้ว จึงได้น าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows ดงัน้ี 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ใช้ในการอธิบายด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นยศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นับตั้งแต่วนัที่บรรจุ) รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน ในส่วนของ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการอธิบายปัจจัยด้านการเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และหน้ีสิน ปัจจัยด้าน



เศรษฐกิจ ทกัษะทางการเงิน ไดแ้ก่ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงิน และการ
ออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)  
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ t – test กบัเพศ เน่ืองจากเพศมี 2 กลุ่ม คือ 
ชาย – หญิง ใชส้ถิติ One way ANOVA กับอาย ุชั้นยศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นับตั้งแต่วนัที่
บรรจุ) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากมี 3 กลุ่มขึ้นไป และ
ถา้หากพบความแตกต่างจะด าเนินการทดสอบดว้ยสถิติ LSD เป็นรายคู่ และใชส้ถิติ Multiple Regression กับ
ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ทกัษะทางการเงิน และการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 
(พื้นที่กรุงเทพมหานคร)  
 
ผลการวิจัย 
 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.9 อายตุ  ่า
กว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.8 ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. คิดเป็นร้อยละ 58.7 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.2 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.6 อายรุาชการ(นับตั้งแต่วนัที่บรรจุ) ระหว่าง 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 
29.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.1 
 1. ผลการวิเคราะห์การออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.876 เม่ือพจิารณารายขอ้ 
พบวา่ ออมเงินเพือ่ไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉินเป็นขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) จ  าแนก
ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีอายตุ่างกนั ท าใหก้ารออมเงินต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
 2.2 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีชั้นยศต่างกัน ท าให้การออมเงินต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  
 2.3 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การออมเงินต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 2.4 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีอายรุาชการ(นับตั้งแต่วนัที่บรรจุ) ต่างกนั ท าให้การออมเงิน
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  



 2.5 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การออมเงินต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 2.6 ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารที่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารออมเงินต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) กบัปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และทกัษะทางการเงิน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. F P - value 

(Constant) -0.339 0.246  -1.380 0.169 175.886 0.000* 
ปัจจัยด้านการเงิน (x2) -0.294 0.094 -0.195 -3.146 0.002*   
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (x3) -0.052 0.058 -0.037 -0.898 0.370   
ทักษะทางการเงิน (x4) 1.402 0.089 0.963 15.802 0.000*   

R2 = 0.632 , R = 0.795 , Adjuster R Square = 0.631 , SEE = 0.534 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 3.1 ปัจจยัดา้นการเงินและทกัษะทางการเงิน มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 
(พื้นที่กรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 3.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการออมเงินของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3.3 สามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี y = - 0.339 - 0.294 ( x2) + 1.402 (x4) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อการออมเงินของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) ผูว้ิจยัได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดย
สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หร้ะดบัความเห็น
ดว้ยในรายขอ้การออมเงินเพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉินเป็นขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภค 
ความเส่ียงและสภาวการณ์ในปัจจุบนัที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลต่อความมัน่คงในชีวติอยา่งมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนภา ศรีธญัญะโชติ (2550) และจุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) ที่พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการวางแผนการออมเงินเพื่อใชจ่้ายในอนาคตหรือไวเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เก็บออมในรูปแบบ



ของเงินสดหรือเงินฝากธนาคารอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงจะเพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกษวรรณ ขจรเสรี (2559) ที่พบวา่ บุคคลจะน ารายไดรั้บจดัสรรเป็น
รายจ่ายเพือ่การบริโภคและเก็บออมไวเ้พื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน โดยเม่ือสะสมเงินไดร้ะดบัหน่ึงจะน าเงินไปลงทุน
ต่อ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เพิ่มพูนขึ้น อาทิ การน าเงินออมไปฝากที่สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย ์
สหกรณ์ออมทรัพย ์เพือ่ตอ้งการรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย (Interest) หรือการน าเงินไปลงทุนในหุน้เพื่อ
ตอ้งการรับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) นอกจากผลตอบแทนที่คาดหวงัจะไดรั้บจากการลงทุน 
ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกบัผลตอบแทนดว้ย อาทิ เศรษฐกิจ 
สงัคม เทคโนโลย ีซ่ึงการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินจะมีความเส่ียงและผลตอบแทนที่ต  ่ากว่าการน าเงินไปลงทุน
ในหุน้ 
 2. ผลการศึกษาการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) จ  าแนกตาม
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นยศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นับตั้งแต่วนัที่
บรรจุ) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามที่อาย ุชั้นยศ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ(นบัตั้งแต่วนัที่บรรจุ) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้การออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) โดย
ภาพรวมต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของดาราภรณ์ โคสิริวิวฒัน์ (2558) และจุฑามาส อินทเศียร (2559) ที่
พบวา่ อาย ุชั้นยศ ระดบัการศึกษา รายได ้และค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจในการออมเงิน ซ่ึงการออม
เงินจะแปรผนักบัระดบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่มี นอกจากนั้นอายงุานที่เพิม่ขึ้นยงัส่งผลใหร้ะดบัรายไดเ้พิ่มสูงขึ้น
เช่นกนั จึงมีผลต่อการออมเงินอยา่งมีนยัส าคญั  
 3. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการเงินที่มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั -0.294 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีปัจจยัด้านการเงิน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่าย และหน้ีสิน มีผลต่อการออมเงินในทิศทางตรงกันขา้ม หมายถึง ถึงแมว้่าขา้ราชการกรมการทหาร
ส่ือสารจะมีการจดัสรรเงินเดือนและสวสัดิการที่ไดรั้บให้เหมาะสมกบัรายจ่าย โดยเปรียบเทียบราคาของสินคา้
หรือบริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีความระมดัระวงัในการก่อหน้ีให้ไม่เกินความจ าเป็น แต่ไม่ท าใหร้ะดบั
ของการออมเงินเพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควร เน่ืองจากการออมเงินเป็นการเก็บสะสมเงินที่ได้มาจากรายได้หลังหัก
รายจ่ายหรือไดจ้ากการแบ่งบางส่วนของรายได ้ดงันั้นถึงแมร้ายไดจ้ะเพิม่สูงขึ้น แต่ค่าใชจ่้ายและหน้ีสินก็เพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกนั เป็นผลมาจากค่าครองชีพ รายจ่ายประจ าวนั และค่านิยมในการบริโภคที่แสดงถึงฐานะทางสงัคม 
อนัได้แก่ การเขา้สังคม การแต่งกาย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานรายได้
สมบูรณ์ของ Keynes (1951) ที่กล่าววา่ ค่าใชจ่้ายจากการบริโภคจะแปรผนัตรงกบัระดบัรายไดข้องบุคลนั้น คือ 



เม่ือมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจะท าให้ค่าใชจ่้ายจากการบริโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงระดบัของการออมจะแปรผนักับ
ระดบัรายได ้ และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการออมกบักระแสรายไดแ้ละรายจ่ายของใจเดียว โกมลเพช็ร์ (2554) ที่
กล่าวว่า การออมทรัพยเ์ก่ียวขอ้งกบัรายไดแ้ละการใชจ่้ายหรือการบริโภคของครัวเรือน เน่ืองจากหากมีรายได้
เหลือจากการใชจ่้ายจึงจะเก็บเป็นเงินออม เปรียบเสมือนส่วนที่ร่ัวของวงจรการหมุนเวยีนของกระแสรายได้ ซ่ึง
ส่งผลให้กระแสรายได้หรือกระแสเงินเขา้ในช่วงเวลานั้ น มีค่าไม่กับกระแสเงินออกในช่วงเวลาเดียวกัน 
เน่ืองจากส่วนที่ร่ัวออกไปเป็นเงินบางส่วนที่ถูกครัวเรือนเก็บออมไวไ้ม่ไดน้ าไปใชจ่้ายทั้งหมด 
 4. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) เน่ืองจากเป็นปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถก าหนดหรือควบคุมได ้ซ่ึงส่งผลไดท้ั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ จึงไม่น ามาเป็นปัจจยัดงักล่าวมาตดัสินใจเก่ียวกบัการออมเงิน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุธาทิพย ์ก๋ง
อ่อน (2562) ที่พบว่า ปัจจยัการยอมรับความเส่ียง เศรษฐกิจ และทศันคติการออมไม่มีผลต่อการออม เน่ืองจาก
ถึงแมจ้ะมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อหรือภาษีเงินไดเ้พิม่สูงขึ้น การออมเงินก็ยงัคงด าเนินเช่นเดิม  
 5. ผลการศึกษาทกัษะทางการเงินที่มีผลต่อการออมเงินของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร (พื้นที่
กรุงเทพมหานคร) ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั 1.402 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีทกัษะทางการเงิน ประกอบดว้ย ความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินมีผลต่อการออมเงินในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ขา้ราชการ
กรมการทหารส่ือสารเห็นถึงความส าคญัของการมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินและมีทศันคติทางการเงินใน
เชิงบวก  จะสามารถช่วยลดความเส่ียงที่เกิดจากการเงินในอนาคตได ้จึงส่งผลใหมี้พฤติกรรมการเงินที่ดีดว้ย เช่น 
การใชบ้ตัรเครดิตให้เกิดประโยชน์ การท าประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพเพือ่เป็นหลกัประกนัในชีวติ รวมถึง
การออมเงินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนกิจ บุญลือ (2560) ที่พบว่า การมีความรู้
ความเขา้ใจและทศันคติที่ดีเก่ียวกับการออมเงินประกอบกบัการมีพฤติกรรมการออมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นส่ิง
ส าคญัที่จะช่วยใหก้ารออมเงินมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. ควรมีการจดัอบรมและใหค้วามรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงิน เพือ่ให้มีการวางแผนการออมเงินอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมใหแ้ก่ขา้ราชการ เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัขา้ราชการ  
 3. ควรก ากบัดูแลการสร้างหน้ีสินของขา้ราชการใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการจ่ายช าระ 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจท าให้
ผลการวจิยัคาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ดงันั้นเพื่อใหก้ารวิจยัมีความครบถว้น ถูกตอ้ง และสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 
การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือใชเ้ทคนิคในการวจิยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ 
การสงัเกตุ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ขึ้น 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ที่อาจจะมีความสัมพนัธก์บัการออมเงิน เช่น 
ความถ่ีในการออม จ านวนคนในครอบครัว เป็นตน้ 
 3. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการออมเงินของหน่วยอ่ืนที่ขึ้ นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกนักบักองทพับก เช่น กองทพัเรือ กองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัไทย และ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในประเด็นที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัของขา้ราชการแต่ละหน่วยงาน เพือ่ศึกษาเร่ืองการ
ออมเงินวา่เหมือนกนัหรือไม่ 
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