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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำเร่ือง พฤติกรรมกำรออมของพนักงำน บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั เพื่อศึกษำ
พฤติกรรมกำรออมของพนักงำน บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกัด ได้แก่ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั ด้ำน
วตัถุประสงค์กำรออม ด้ำนกำรออม และด้ำนกำรลงทุน โดยจ ำแนกตำมปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อำย ุ
สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรท ำงำน รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทพนกังำน ประชำกรใน
งำนวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังำน บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั จ ำนวน  312 คน ฐำนขอ้มูลเดือน มีนำคม 
2562 จำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีกำรค ำนวณขนำดตวัอยำ่งดว้ยวิธีกำรใชสู้ตรของ ทำโร่ ยำ
มำเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอยำ่งเท่ำกบั 
5% ได้กลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 175.28 คน โดยผูว้ิจยัคิดเป็นกลุ่มตวัอย่ำงอยู่ท่ีจ  ำนวน 300 คน ในกำรเก็บ
แบบสอบถำม เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถำม (Questionnaire) ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ 1)พนกังำนบริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั ผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน 300 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชำย จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
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36.7 ส่วนใหญ่ มีอำยุ 31-40 ปี จ  ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมำคือ 20-30 ปี จ  ำนวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 , 41-50 ปี จ  ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 51 ปีข้ึนไป จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมำคือสถำนภำพ
สมรส จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และสถำนภำพหยำ่ร้ำง/หมำ้ย  จ  ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 
ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสูงสุดระดบัปริญญำตรี จ  ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมำคือ ต ่ำ
กวำ่ปริญญำตรีจ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 , ปริญญำโท จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และสูง
กว่ำปริญญำโท จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลำในกำรท ำงำน 1-5 ปี 
จ  ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมำคือ 6-10 ปี จ  ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 , 11-15 ปี 
จ  ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 , ต ่ำกวำ่ 1 ปี จ  ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 , 16-20 ปี จ  ำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ21 ปีข้ึนไป จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บำท จ ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมำคือ 20,001-30,000 ปี จ  ำนวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 , 30,001-40,000 ปี จ  ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 , 40,001 บำทข้ึนไป จ ำนวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และไม่เกิน 10,000 ปี จ  ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มี
ประเภทพนกังำนเป็นพนกังำนรำยเดือน จ ำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และพนกังำนรำยวนั จ ำนวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตำมล ำดบั 

 2) พฤติกรรมกำรออมพนักงำนบริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั โดยรวมอยู่ในระดบัมำก คือ 
ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม ดำ้นค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั ดำ้นกำรลงทุน และดำ้นกำรออม ตำมล ำดบั 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมกำรออม; กำรออม 
 

ABSTRACT 

The research of Saving Behavior Of Employees Of Siam Pole & Pile  Company Limited.The 
objective is to study Saving Behavior Of Employees Of Siam Pole & Pile  Company Limited.The factors 
of research included Personal expenses, Savings objectives, Savings and Investments. That are classified 
by Personal factors were including sex, age, status, education, working period, Average monthly income, 
employee type. The population used is employees Of Siam Pole & Pile  Company Limited. The samples 
used in this research amount of 300 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 
analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation.  

 The results found that 1.) The employees Of Siam Pole & Pile  Company Limited all respondents 
300 people. Most are female, 190 persons, representing 63.3% and male 110 persons, representing 36.7%. 
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Most aged 31-40 years old 127 peoples representing 43.2% followed by the 20-30 years old 111 peoples 
representing 37.0%, 41-50 years old 53 peoples 17.7%, and over 51 years old 9 peoples representing 3.0% 
respectively. Most have a bachelor's degree, 106 people, representing 55.5%. Followed by 72 
undergraduates, representing 37.7%, Master's degree 11 people. representing 5.8%, others 2% 1% 
respectively, most are single status 99 people, representing 51.8%, followed by marriage 86 persons 
representing 45%, divorced 6 people, representing 3.1%, others 0 people, representing 0%, with the 
average monthly income of 10,001 - 20,000 baht, 100 people or 52.4%, followed by 20,001 - 30,000 baht, 
46 people, representing 24.1%, 40,000 baht up to 24 people, representing 12.6%, 30,001 - 40,000 baht, 17 
people, representing 8.9%, and less than 10,000 baht, 4 people, equivalent to 2.1%. General staff positions 
are 123. People representing 64.4%, followed by supervisors. 34 persons representing 17.8%, up to 15 
managers representing 7.9%, 11 department heads representing 5.8%, and 8 assistant managers 
representing 4.2%, respectively. The average monthly expense is 10,001 - 20,000 baht, of 79 people or 
41.4%. Followed by less than 10,000 baht, 56 people, representing 29.3%, 20,001 - 30,000 baht, 25 
people, representing 13.1%, 400,001 baht, up 22 people, representing 11.5 percent, and 30,001 - 40,000 
baht, number 9 The people, representing 4.7%, respectively, most have a bachelor's degree, a total of 106 
people, representing 37.50%, master's degree is 11 people, representing 5.8%, others are 2 people, 
representing 1% respectively. 

 2.) The factors that affect the saving in the provident fund of the employees of Decoplast Industry 
Company Limited are in the high level. When considering in each aspect The aspect at a high level is the 
purpose of saving. Public relations and fund information Savings Policy Regarding the rate of return 
respectively. 
 

บทน า 

  กำรด ำเนินชีวิตในสภำวะท่ีเศรษฐกิจมีควำมผนัผวนและยำกท่ีจะควบคุมนั้น พนกังำนบริษทัมีรำยได้
ประจ ำจำกเงินเดือนเพียงช่องทำงเดียวเพื่อด ำรงชีวิต อีกทั้งมีค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวนัท่ีตอ้งจ่ำย ท ำให้
ค่ำใชจ่้ำยในชีวิตประจ ำวนักบัรำยไดไ้ม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำก หรือบำงคนอำจมีค่ำใชจ่้ำยท่ีมำกกวำ่รำยได้
จนตอ้งกูห้น้ียมืสิน ดงันั้นจึงเกิดปัญหำตำมมำวำ่พนกังำนควรท ำอยำ่งไรเพื่อให้มีเงินส ำรองไวใ้ชจ่้ำยในยำม
ฉุกเฉิน เพียงพอส ำหรับออมไวใ้ช้ในยำมเกษียณ และส ำหรับใช้เป็นทุนกำรศึกษำของบุตรหลำน สำมำรถ
ดูแลคนในครอบครัวไดอ้ย่ำงไม่เดือดร้อน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะตอ้งมีวินยัในกำรออมเท่ำนั้น ยงัตอ้งมีแผนกำร
ลงทุนท่ีดีและมีประสิทธิภำพ 
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  เน่ืองจำกในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมส ำคญักบักำรกำรออมเงินเท่ำไหร่ ท ำให้เกิดควำม
ประมำท ไม่ระมดัระวงั อำจมีกำรใชจ่้ำยเงินท่ีมำกเกินควำมจ ำเป็น เช่น ค่ำบตัรเครดิต หน้ีนอกระบบ เป็นตน้ 
อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน กำรแตกแยกทำงครอบครัว กำรแกปั้ญหำโดยวธีิท่ีผดิกฎหมำย รวมทั้ง
อำจส่งผลท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลง ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังำน  

  ทำงผูบ้ริหำรบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั ไดต้ระหนกัถึงปัญหำท่ีจะเกิดในอนำคตหำกพนกังำน
ไม่มีวนิยักำรออมเงินท่ีดี จึงมีนโยบำยสนบัสนุนให้พนกังำนมีพฤติกรรมกำรออมเพื่อลดควำมเสียหำยท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกควำมผิดพลำดในกำรใช้จ่ำยเงินของพนักงำน กำรสร้ำงพฤติกรรมกำรออมเงินจึงเป็นเหมือน
กรอบก ำหนดขอบเขตในกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อให้บุคคลนั้นสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ง่ำยข้ึน และสำมำรถ
รับมือกบัปัญหำท่ีไม่แน่นอนไดเ้ป็นอยำ่งดี ยิง่หำกมีรู้จกักำรออมเงินท่ีเร็วมำกเท่ำไร ยิ่งท ำให้ถึงจุดหมำยเร็ว
ข้ึนเท่ำนั้น  

จะเห็นไดว้่ำพฤติกรรมกำรออมนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองขำ้มควรปลูกฝังให้มีวินยั จึงเป็นเหตุให้
ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั  จึงได้
ก ำหนดตวัแปรตำม 4 ดำ้น คือ 1.ดำ้นกำรใชจ่้ำยส่วนตวั 2.ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม 3.ดำ้นกำรออม 4.ดำ้น
กำรลงทุน โดยใชแ้บบสอบถำมระดบัควำมคิดเห็นซ่ึงจะสะทอ้นถึงกำรใชจ่้ำยเงินของพนกังำนในดำ้นต่ำงๆ 
มำกนอ้ยเพียงใด เหมำะสมกบัเงินเดือนของพนกังำนประจ ำหรือไม่ และเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงศึกษำ ในกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จัดอบรม โดยอำศัยสถำบันกำรเงินเข้ำมำดูแลให้ค  ำแนะน ำแก่พนักงำน เก่ียวกับ
พฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในกำรศึกษำวจิยั เร่ือง พฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอสิระ คือ  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรท ำงำน รำยไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และประเภทพนกังำน  
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ตัวแปรตาม คือ 
1. ส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นกำรใชจ่้ำยส่วนตวั ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม ดำ้นกำรออม- 

และดำ้นกำรลงทุน 
 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั คือ พนกังำนบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั   
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 กำรวจิยัคร้ังน้ีจะท ำกำรวจิยั ตั้งแต่ พฤษภำคม 2563 - มิถุนำยน 2563 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ท ำใหท้รำบถึงพฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั 
2. ท ำให้ทรำบถึงกำรใช้จ่ำยเงินของพนกังำนบริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั โดยหน่วยงำน

ภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงประชำชนสำมำรถน ำไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและท ำ
ใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของพฤติกรรมกำรออมส่วนบุคคล 

3. ท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั โดยสถำบนั
ทำงกำรเงินทั้ งภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรพฒันำรูปแบบกำรออมให้
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
  ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมกำรออมของพนกังำน    
1.เพศ      บริษทั สยำมโพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั 
2.อำย ุ      1.ดำ้นกำรใชจ่้ำยส่วนตวั 
3.สถำนภำพ     2.ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม 
4.ระดบักำรศึกษำ    3.ดำ้นกำรออม 
5.ระยะเวลำในกำรท ำงำน    4.ดำ้นกำรลงทุน 
6.รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7.ประเภทพนกังำน 
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แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการออม 

Gkeng Investment (2552) กำรออมเงินนั้น ในทำงเศรษฐศำสตร์มองวำ่เป็นกำรลงทุนเช่นกนั โดยมี
สมกำรวำ่ (S = I) กำรออมเท่ำกบักำรลงทุน เพรำะวำ่ กำรออมเงินส่วนใหญ่ไดผ้ลตอบแทนโดยสำมำรถ
น ำไปลงทุนทำงออ้ม เช่น น ำเงินออมไปใชใ้นกำรฝำก ซ้ือพนัธบตัร หรือซ้ือกองทุนรวม เงินท่ีส่วนใหญ่เรำ
เก็บออมไวท้ำงเรำน ำไปฝำกในธนำคำรก็ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเรำเรียกว่ำ ดอกเบ้ีย หรือ เงินปันผล ซ่ึงเป็น
ผลประโยชน์ท่ีเรำไดรั้บจำกกำรออมเงิน เม่ือเรำมีเงินออม ก็ เท่ำกบัวำ่เรำมีเงินลงทุน ไวเ้พื่อให้เงินออมกอ้น
นั้น เติบโต ออกดอกออกผล นั้นเอง 

ส่วนอีกขอ้หน่ึงคือเงินออมสำมำรถน ำมำใชใ้นกรณีฉุกเฉินของชีวิตไดด้ว้ยครับ ในขณะเดียวกนัเรำ
ก็น ำมนัไปจดักำรควำมเส่ียงดำ้นน้ีดว้ยกำรไปซ้ือประกนัชีวิต หรือ ซ้ือประกนัสุขภำพไดค้รับ ผมไม่ไดเ้ป็น
คนขำยประกนันะครับ แต่อยำกให้เพื่อนๆ ไดจ้ดักำรทุกอยำ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินไวใ้ห้คอยสนบัสนุนในชีวิต
ของเรำนั้นสำมำรถผำ่นไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืนครับ 

ส่วนวธีิกำรออมก็อยำกใหทุ้กคนเร่ิมท ำใหเ้ป็นนิสัยนะครับ ท ำแรกๆอำจจะยำก แต่ท ำไปหลงัมนัจะ
เป็นนิสัยเอง แลว้สักวนัคุณอำจเขำ้ใจวำ่ เงินออมมนัส ำคญักบัชีวติเรำแค่ไหนนะครับ 

ศตวรรษ ท่ำช้ำง (2554) กล่ำวถึงกำรออมว่ำ กำรออมนั้นก็คือกำรออมทรัพย์ซ่ึงกำรออมของ
ครัวเรือนจะมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัรำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริงและกำรบริโภคของครัวเรือน
อยำ่งมำก ดว้ยเหตุท่ีวำ่ หลงัจำกครัวเรือนไดรั้บรำยไดม้ำแลว้เม่ือน ำไปหกัภำษีออกจ่ำยรำยไดด้งักล่ำวถือเป็น
รำยไดท่ี้ครัวเรือนสำมำรถน ำไปจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง ครัวเรือนจะจดัสรรรำยไดส่้วนน้ีไปใชเ้พื่อกำรบริโภค 
ส่วนท่ีเหลือจึงค่อยเก็บไวเ้ป็นเงินสะสม เรียกกำรออมส่วนท่ีเหลือวำ่ “กำรออมทรัพย”์ หำกพิจำรณำกำรออม 

กำรออมจะเป็นเปรียบเป็นส่วนท่ีร่ัวของวงจรกำรหมุนเวียนของกระแสรำยไดซ่ึ้งเป็นผลให้กระแส
รำยไดใ้นช่วงระยะเวลำใดเวลำหน่ึง มีค่ำไม่เท่ำกบักระแสรำยจ่ำยในช่วงเวลำนั้น สำมำรถเขียนสมกำรแสดง
ควำมสัมพนัธ์รำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริงค่ำใช่จ่ำย และปริมำณกำรออมไดด้งัน้ี 

Yd = C + S 

ก ำหนดให ้ 

Yd = รำยไดท่ี้สำมำรถจบัจ่ำยใชส้อยไดจ้ริง 

C = ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรบริโภค 

S = ปริมำณกำรออม 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเร่ืองการออม 

นเรศ หนองใหญ (2560) หนำ้ 6  ดำ้นกำรออม คือ เป็นกำรสละเงินในส่วนท่ีสำมำรถน ำไปใชจ่้ำยได้
ในปัจจุบนั เพื่อเก็บไวใ้ช้ ในอนำคตหรือเป็นกำรน ำรำยได้ท่ีเหลือจำกกำรหักรำยจ่ำยจำกกำรบริโภคใน
ชีวติประจ ำวนัอยำ่งประหยดั มธัยสัถ์และคุม้ค่ำ 

พฒันี ทองทึง (2556) หนำ้ 6 ดำ้นกำรออม คือ กำรแบ่งรำยไดส่้วนหน่ึงมำท ำกำรเก็บสะสมท่ีละนอ้ย 
แลว้ค่อยๆเพิ่มจ ำนวนจนกลำยเป็นปริมำณเงินท่ีมีมำกข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อให้ สำมำรถใชจ่้ำยกบัวตัถุประสงคต่์ำง 
ๆตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไวไ้ด ้เช่น เพื่อใชใ้นอนำคต เพื่อใชใ้นยำมฉุกเฉิน กำรออมถือเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัท่ีจะ
ท ำใหบุ้คคลประสบควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรมีวินยัในกำรใชจ่้ำย ไม่ฟุ่มเฟือย จะสำมำรถ
ส่งผลท ำใหบุ้คคล ประสบควำมส ำเร็จในกำรออมเงินได ้

 

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ชุลีรัตน์ คงเรือง และประกำษิต อินสุวรรณ (2552) ท ำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมของขำ้รำชกำร
ในกรุงเทพมหำนครสถำนภำพท่ีแตกต่ำงกนัมีสัดส่วนกำรออมท่ีแตกต่ำงกนัทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะปัจจุบนั
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่ว่ำ จะอยูใ่นสถำนภำพแบบใดก็อำจมีในเร่ืองของใชจ่้ำย ในกำรรับผิดชอบ 
และกำรอุปกำระครอบครัว เช่น คนโสดอำจตอ้งดูแลบิดำมำรดำหรือคนท่ีสมรส ก็อำจตอ้งรับผิดชอบคู่
สมรสและลูกเป็นตน้  

ฐำนียำ กมัพลำวลี (2552) ท ำกำรวิจยัเร่ือง เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรออมและรูปแบบกำรออม 
ระหว่ำงพนกังำนสถำบนักำรเงินและขำ้รำชกำร กำรด ำรงชีวิตในแต่ละวนัปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่ำกำรบริโภค
อุปโภคนั้นเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกๆ และหำกในอนำคตควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดอ้ำจจะลดลง ซ่ึงสำเหตุ
อำจมำจำกอำย ุท่ีมำกข้ึนรำยไดล้ดลง แต่ค่ำใชจ่้ำยกบัเพิ่มข้ึน กำรมีเงินออมไวเ้พื่อใชจ่้ำยจริงเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ี
ตอ้งค ำนึงถึงหำกมองถึงวตัถุประสงคข์องกำรออมหรือเป้ำหมำยของกำรออมเงินนั้นมีหลำยประกำร  

ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินซ่ึงคือค่ำใชจ่้ำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในอนำคต หำกมีควำมตอ้งกำร
ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่ำน้ีก็จ  ำเป็นตอ้งมีกำรออมไวต้ั้งแต่ปัจจุบนัในตอนท่ียงัมีรำยได ้และกำรออมควร
ท่ีจะมีควำมสอดคลอ้งกบัประเภทของวตัถุประสงคน์ั้นๆ 

นำยไกรวิชญ์ ประชุมพนัธ์ รองศำสตรำจำรย ์ดร. ธนสุวิทย ์ทบัหิรัญรักษ ์และ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
ดร. สุคนธ์ เครือน ้ำค  ำ (2561) ท ำกำรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของผูบ้ริโภคเพื่อใชจ่้ำยใน
อนำคตของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร กล่ำวว่ำดำ้นโอกำสในกำรลงทุน ทำงธนำคำรหรือสถำบนั
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ ควรมีกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ท่ีค่อนขำ้งสูง และควรมีกำรศึกษำและให้ควำมรู้เก่ียวกบั
ควำมเส่ียงในกำรลงทุน (Risk) อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อสนบัสนุนในกำรตดัสินใจร่วมลงทุนของประชำชนไดอี้ก
ทำงหน่ึง 
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วิยะดำ จิตวิริยำวฒัน์ (2552) ไดศึ้กษำภำวะหน้ีสินและกำรออมของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำใน
ต ำบลทุ่งต ำเสำ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำสภำพทัว่ไปของเศรษฐกิจทัว่ไปและ
สังคมของเกษตรกร ภำวะหน้ีสินและกำรออมของเกษตรกร และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อหน้ีสินและกำรออม
ของเกษตร โดยกำรศึกษำน้ี ได้ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ ในต ำบลทุ่งเสำ อ ำเภอ
หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ โดยท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบบงัเอิญ โดยเนน้ผูท่ี้สำมำรถให้ขอ้มูลของครัวเรือนไดดี้ 
จ  ำนวน 120 รำย จำกนั้นท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ ผลกำรวิเครำะห์ คือ เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยรุะหวำ่ง 41–50 ปี จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำและมีสถำนภำพสมรส ส่วนพื้นท่ี
ในกำรถือครองทีดินเฉล่ีย 19 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มีกำรใช้ท่ีดินเพื่อปลูกยำงพำรำเฉล่ีย 17 ไร่ต่อ
ครัวเรือน อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีไวส้ ำหรับกรีดยำงพำรำเฉล่ีย 13 ไร่ต่อครัวเรือน ทั้งน้ียงัพบอีกวำ่เกษตรกรมีรำยได้
รวมมำกกว่ำรำยจ่ำย จ ำนวน 60,707 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนใหญ่ฝำกเงินไว้กับสหกรณ์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อไวใ้ชใ้นยำมเจบ็ป่วยและเพื่อเป็นกำรศึกษำใหก้บัลูกหลำน 

วิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2557) ไดศึ้กษำงำนวิจยัเร่ืองปัจจยัในกำรท ำนำยพฤติกรรมกำรออมของ
นกัศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออม และปัจจยัในกำร
ท ำนำยพฤติกรรมกำรออมของนกัศึกษำ ปัจจยัท่ีน ำมำพิจำรณำประกอบดว้ย เพศ ระดบักำรศึกษำของบิดำ 
ฐำนะทำงกำรเงินของครอบครัว เงินท่ีไดรั้บจำกผูป้กครอง ทศันคติของนกัศึกษำท่ีมีต่อกำรออมและกำรใช้
จ่ำย โดยใชว้ิธีกำรวิจยัเชิงส ำรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำมจำกนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี ใน
เขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 455 คน 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ นกัศึกษำร้อยละ 73 มีกำรออมเงิน และเก็บเงินออมดว้ยวธีิกำรฝำกธนำคำร โดยจะ
ออมไวป้ระมำณร้อยละ 10 - 25 ของรำยไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบโลจิ
สติคทวิพบวำ่ กำรท่ีนกัศึกษำมีทศันคติท่ีดีต่อกำรออมเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมพฤติกรรมกำรออมของนกัศึกษำ 
ในขณะท่ีกำรมีทศันคติชอบกำรใชจ่้ำยและกำรมีทศันคติไม่สนใจเงินทองมีผลทำงลบต่อพฤติกรรมกำรออม
ของนักศึกษำ ส่วนเพศ ระดับกำรศึกษำของบิดำ ฐำนะทำงกำรเงินของครอบครัวและเงินท่ีได้รับจำก
ผูป้กครองไม่มีผลในกำรท ำนำยพฤติกรรมกำรออมของนกัศึกษำ 

Laily, Mohd & Sabri (2010) ไดศึ้กษำงำนวิจยัเร่ืองกำรออมเพื่อชรำภำพของพนกังำนในประเทศ
มำเลเซียโดยส่งแบบสอบถำมไปยงัพนกังำน 2,246 คน ท่ีท ำงำนใน 23 หน่วยงำนโดยแยกเป็นรำชกำร 12 
แห่ง และเอกชน 11 แห่ง ไดรั้บแบบำสอบถำมคืนประมำณร้อยละ 90.6 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลใชว้ิธีกำร Binary 
Logistic โดยมีกำรออมเพื่อยำมชรำเป็นตวัแปรตำม ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย เพศ อำยุ กำรศึกษำ เช้ือชำติ 
สถำนภำพกำรสมรส รำยไดร้วมของครัวเรือน กำรรับมือภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ ควำมรู้ดำ้นกำรเงินพฤติกรรม
ทำงกำรเงิน ผลิตภำพในกำรท ำงำน ผลกำรศึกษำพบวำ่ ลูกจำ้งทั้งภำครัฐและภำคเอกชนส่วนใหญ่มีกำรออม
เพื่อชรำภำพ รำยไดไ้ม่ใช่ตวัแปรส ำคญัในกำรออม พฤติกรรมทำงกำรเงินมีผลต่อโอกำสในกำรออม กำร
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เขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงินและควำมรู้เก่ียวกบับริกำรทำงกำรเงินเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรออมขอ้เสนอแนะจำก
คณะผูว้จิยัก็คือควรจดัใหมี้กำรอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นกำรเงินแก่พนกังำน 

 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 กำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใชก้ำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey Research) และใช้
วธีิกำรเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ พฤติกรรมกำรออมของพนกังำน บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั 
จ ำนวน  312 คน ฐำนขอ้มูลเดือน มีนำคม 2562 จำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กลุ่มตวัอยำ่งโดยใชสู้ตรของ ทำโร่ 
ยำมำเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอย่ำง
เท่ำกบั 5% ดงันั้น ผูว้ิจยัใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งโดยไม่ใชค้วำมน่ำจะเป็น (Nonprobability sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เลือกวธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจง (Purposive sampling) 

การรวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถำมให้แก่ประชำกรท่ีก ำหนดไว ้โดยใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำมท่ีเป็นกระดำษ 
และผำ่นทำงออนไลน์โดยใช ้Google Form 

2. ตอบขอ้ซกัถำมบำงประกำรท่ีผูต้อบแบบสอบถำมอำจตอ้งกำรค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถำมท่ีได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน ำไปจดัท ำและเตรียมส ำหรับกำร
วเิครำะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยท ำกำรประมวลวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
คอมพิวเตอร์ 

 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ 
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1. ค่ำร้อยละ (Percentage) ส ำหรับวเิครำะห์เพื่อกำรบรรยำยส่วนบุคคล 

2. ค่ำเฉล่ีย ( ̅) ส ำหรับวิเครำะห์พฤติกรรมกำรออมของพนักงำน บริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล ์
จ ำกดั 

3. ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) ส ำหรับวิเครำะห์พฤติกรรมกำรออมของพนกังำน บริษทัสยำม
โพล ์แอนด ์ไพล ์จ ำกดั 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พฤติกรรมกำรออมพนกังำน บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั มีผู ้
ท่ีตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศ
ชำย จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่ มีอำยุ 31-40 ปี จ  ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมำคือ 20-30 ปี จ  ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 , 41-50 ปี จ  ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 
51 ปีข้ึนไป จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.7 รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และสถำนภำพหยำ่ร้ำง/หมำ้ย  
จ  ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสูงสุดระดบัปริญญำตรี จ  ำนวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมำคือ ต ่ำกวำ่ปริญญำตรีจ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 , ปริญญำโท จ ำนวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และสูงกว่ำปริญญำโท จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลำในกำรท ำงำน 1-5 ปี จ  ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมำคือ 6-10 ปี จ  ำนวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.7 , 11-15 ปี จ  ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 , ต ่ำกวำ่ 1 ปี จ  ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 , 16-20 ปี จ  ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ21 ปีข้ึนไป จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บำท จ ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
รองลงมำคือ 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 , 30,001-40,000 บำท จ ำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 , 40,001 บำทข้ึนไป จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และไม่เกิน 10,000 ปี จ  ำนวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีประเภทพนกังำนเป็นพนกังำนรำยเดือน จ ำนวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.3 และพนกังำนรำยวนั จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 

 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พฤติกรรมกำรออมพนกังำนบริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั มี
องคป์ระกอบ 4 ดำ้น ดว้ยค่ำเฉล่ีย( ̅)และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) พบวำ่ บริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล ์
จ ำกดั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของพนกังำนบริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดั โดยรวมอยูท่ี่ระดบั
มำก  ̅ = 3.65 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม ดำ้นกำรใชจ่้ำยส่วนตวั และดำ้น
กำรลงทุน (  ̅= 3.99,  ̅ = 3.71,  ̅ = 3.52) ตำมล ำดบั และดำ้นท่ีอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ ดำ้นกำรออม         
(  ̅ = 3.40) 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 กำรวิจัย เ ร่ืองพฤติกรรมกำรออมพนักงำนบริษัทสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์  จ  ำกัด มีผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชำย 
จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่ มีอำย ุ31-40 ปี จ  ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมำ
คือ 20-30 ปี จ  ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 , 41-50 ปี จ  ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 51 ปีข้ึน
ไป จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.7 รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และสถำนภำพหย่ำร้ำง/หม้ำย  
จ  ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสูงสุดระดบัปริญญำตรี จ  ำนวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมำคือ ต ่ำกวำ่ปริญญำตรีจ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 , ปริญญำโท จ ำนวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และสูงกว่ำปริญญำโท จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลำในกำรท ำงำน 1-5 ปี จ  ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมำคือ 6-10 ปี จ  ำนวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.7 , 11-15 ปี จ  ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 , ต ่ำกวำ่ 1 ปี จ  ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 , 16-20 ปี จ  ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ21 ปีข้ึนไป จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บำท จ ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
รองลงมำคือ 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 , 30,001-40,000 บำท จ ำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 , 40,001 บำทข้ึนไป จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และไม่เกิน 10,000 ปี จ  ำนวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีประเภทพนกังำนเป็นพนกังำนรำยเดือน จ ำนวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.3 และพนกังำนรำยวนั จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
  

พฤติกรรมการออมพนักงานบริษัทสยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จ ากดั 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีมีควำมส ำคญัอยู่ระดบัมำก คือ ด้ำน
ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั ดำ้นวตัถุประสงคก์ำรออม ดำ้นกำรลงทุน ตำมล ำดบั และดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัอยู่ในระดบั
ปำนกลำง คือ ดำ้นกำรออม 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 1. ด้านการใช้จ่ายส่วนตัว  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำบขอ้ พบวำ่ ขอ้ท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือใช้

จ่ำยเงินไปกบักำรอุปโภคและบริโภคท่ีจ ำเป็น ใชจ่้ำยส่วนตวัผำ่นช่องทำงแอปพลิเคชนัของธนำคำรเป็นส่วน
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ใหญ่เพื่อควำมสะดวกสบำย สำมำรถใชจ่้ำยเงินแบบจ ำเป็นและมีเงินส ำรองไวใ้ช้ในส่วนน้ี มีภำระหน้ีสินท่ี

ตอ้งใชจ่้ำยต่อเดือน สำมำรถจ่ำยเงินเพื่อเป็นกำรให้ของรำงวลัแก่ตวัท่ำนเอง รำยไดเ้พียงพอกบัค่ำใชจ่้ำยใน

ปัจจุบนั ภำระทำงบำ้นท่ีส่งให้เป็นประจ ำ ใชจ่้ำยในกำรซ้ือเคร่ืองแต่งกำยเพื่อเสริมบุคลิกภำพและเพิ่มควำม

มัน่ใจใหก้บัท่ำน ตำมล ำดบั ส่วนขอ้ท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ ใชจ่้ำยส่วนตวัผำ่นบตัรเครดิต

มำกกวำ่เงินสด ใชจ่้ำยไปกบักำรออกก ำลงักำยเพื่อใหมี้สุขภำพท่ีแขง็แรง ตำมล ำดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ ชุลีรัตน์ คงเรือง และประกำษิต อินสุวรรณ (2552) ท ำวิจยัเร่ือง พฤติกรรมกำรออมของขำ้รำชกำรใน

กรุงเทพมหำนคร และวิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2557) ไดศึ้กษำงำนวิจยัเร่ืองปัจจยัในกำรท ำนำยพฤติกรรม

กำรออมของนกัศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. ด้านวตัถุประสงค์การออม 

โดยรวมอยูท่ี่ระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ควำมท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ 

ออมเงินเพื่อใช้ยำมเกษียณในอนำคต ออมเงินเพื่อควำมมัน่คงดำ้นกำรเงินไม่เป็นภำระให้ครอบครัว มีเงิน

เก็บไวใ้ชย้ำมฉุกเฉิน ออมเงินให้ลูกและครอบครัวไวใ้ชจ่้ำยในอนำคต ออมเงินเผื่อเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน

ไม่แน่นอนในอนำคต ออมเงินเพื่อใช้จ่ำยนอกเหนือจำกรำยจ่ำยประจ ำ ท ำรำยรับร่ำยจ่ำยสม ่ำเสมอเพื่อ

ระมดัระวงัในกำรใชเ้งิน ออมเพื่อไวใ้ชท้ำงดำ้นกำรศึกษำในกำรน ำมำสร้ำงควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน 

ออมเงินเพื่อไวใ้ช่ในกำรท่องเท่ียว ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิยะดำ จิตวิริยำวฒัน์ (2552) ท ำวิจยั

เร่ือง ภำวะหน้ีสินและกำรออมของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำในต ำบลทุ่งต ำเสำ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดั

สงขลำ และฐำนียำ กมัพลำวลี (2552) ท ำกำรวิจยัเร่ือง เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรออมและรูปแบบกำรออม 

ระหวำ่งพนกังำนสถำบนักำรเงินและขำ้รำชกำร  

3. ด้านการออม 

โดยรวมอยู่ท่ีระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ควำมท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มำก คือ ออมเงินโดยกำรฝำกบญัชีออมทรัพย ์ออมเงินในกองทุนเงินสะสมกบัทำงบริษทั ออมเงินโดยกำร

ฝำกประจ ำ ออมเงินในกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมล ำดบั ส่วนขอ้ท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ 

ออมเงินโดยกำรซ้ือสินทรัพย ์เช่น ทองค ำ ออมเงินกบัทำงธนำคำรเพื่อใชใ้นกำรลดหยอ่นภำษี ออมเงินโดย

กำรซ้ือสลำกออมสิน/ธกส. ออมเงินในกองทุนระยะสั้น ตำมล ำดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Laily, Mohd 

& Sabri (2010) ท ำกำรวจิยัเร่ือง กำรออมเพื่อชรำภำพของพนกังำนในประเทศมำเลเซีย 
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4. ด้านการลงทุน 

โดยรวมอยูท่ี่ระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ควำมท่ีมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ 

กำรลงทุนในประกนัชีวติ/ประกนัสุขภำพเพื่อเป็นกำรสะสมเงินลงทุนในอนำคต กำรลงทุนในกองทุนต่ำงๆ

ของธนำคำรเพื่อให้ได้ผลก ำไร กำรลงทุนในกองทุนระยะยำวเพื่อเก็บเงินไวใ้ช้ในอนำคต กำรลงทุนใน

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อเกร็งก ำไรใน ตำมล ำดบั ส่วนขอ้ควำมท่ีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัปำนกลำง คือ กำร

ลงทุนในหุ้นเพื่อให้ไดผ้ลก ำไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นำยไกรวิชญ์ ประชุมพนัธ์ รองศำสตรำจำรย ์

ดร. ธนสุวทิย ์ทบัหิรัญรักษ ์และ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. สุคนธ์ เครือน ้ ำค  ำ (2561) ท ำกำรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมกำรออมของผูบ้ริโภคเพื่อใชจ่้ำยในอนำคตของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ จ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวผ่ำนช่องทำงแอปพลิเคชันของธนำคำรเพื่อควำม

สะดวกสบำยและสำมำรถบนัทึกขอ้มูลไวดู้ยอ้นหลงัได ้หรืออำจท ำกำรจดบนัทึกรำยรับร่ำยจ่ำย เพื่อท่ีจะเป็น

กำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นได ้

 ด้านวตัถุประสงค์การออม  

 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ต้องมีกำรแบ่งเงินส ำหรับกำรออมไวบ้้ำงเล็กน้อย เพื่อจะให้ส ำเร็จตำม

วตัถุประสงคข์องกำรออมท่ีตั้งเป้ำหมำยไวโ้ดยง่ำย 

 ด้านการออม 

 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเข้ำใจกำรออมในแต่และแบบ อำจต้องมีกำรให้สถำบนั

กำรเงินมำใหค้วำมรู้กบัพนกังำนบริษทัสยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดัเพื่อกำรเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งมำกข้ึน และเป็น

กำรออมเงินท่ีมีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน จดัท ำกำรเปิดบญัชีเพื่อให้มีกำรออมเงินกนัเพิ่มมำกข้ึน และสะสมเงิน

กบัทำงบริษทัเพื่อไวใ้ชใ้นอนำคตได ้

 ด้านการลงทุน  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คลำ้ยกบัดำ้นกำรออม กล่ำวคือ พนกังำนบริษทั สยำมโพล์ แอนด์ ไพล์ จ  ำกดัยงั

ขำดควำมรู้ท่ีจะท ำกำรลงทุน ซ่ึงอำจมีควำมเส่ียง บริษทัอำจมีกำรอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำนเพื่อให้เป็น

แนวทำงในกำรลงทุนท่ีถูกตอ้งประสบผลส ำเร็จ 
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