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บทคดัยอ่ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล จำนวน 118 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  

ผลการศึกษา ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคาร
ออมสินสำนักงานใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด/
หย่าร้าง/หม้าย  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 5 ปี  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ และด้านสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ได้แก่ ด้านเพศ ด้านจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน ด้านประเภทพนักงาน และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน  
คำสำคญั : พฤติกรรมการออม  
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ABSTRACT 
The objectives of this independent study were 1) to survey demographic 

characteristics, economic and social factors of personal loan approval department 

employees in the Government Savings Bank’s head office 2) to study the influence of 

demographic, economic and social factors that affect savings behavior of personal loan 

approval department employees in the Government Savings Bank’s head office. 

The sample group used in this independent study were 118 employees of personal 

loan approval department and using a questionnaire as a tool for collecting data. Statistics 

for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 

were tested by Independent Sample (t-test), one-way ANOVA, in case of its had statistical 

significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each 

pair in order to see which pair are different.  

The results of the study demographic factors data showed that the majority of the 

sample group of personal loan approval department employees in the Government Savings 

Bank’s head office were female, between 31 - 40 years, single/divorced/widowed status, 

number of household members 3-4 people. Economic and social factors data showed that 

bachelor’s degree, income per month approximately 20,001 to 30,000 baht, expense per 

month approximately less than or equal to 20,000 baht, as operation staff type and have 

working period of 1-5 years. 

The result of hypothesis testing showed that the demographic factors were different 

in age and marital status the overall savings behavior of personal loan approval department 

employees in the Government Savings Bank’s head office is no different, And demographic 

factors and economic and social factors were different gender, number of household 

members, education level, income per month, expense per month, employee type and 

working period causing differences the overall saving behavior of personal loan approval 

department employees in the Government Savings Bank’s head office. 

 

KEYWORDS : Savings behavior 
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บทนำ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตครั้งรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนทำให้เศรษฐกิจในหลายประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในขณะที่ภาพรวมของไทยแม้จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่
ในช่วงท้ายปีกลับต้องมาเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ซึ ่งมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าเดิม ทำให้
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งทางด้านการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการผลิต
และการส่งออก  

การออม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคคลควรตระหนักรับรู้และมีการวางแผนทางด้านการออมเงินอย่าง
สม่ำเสมอเนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การออมเงินนั้นนอกจากจะ
ทำให้บุคคลมีจำนวนเงินออมที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน
หรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ เช่น เพื่อใช้จ่ายในยามชราหรือเกษียณอายุ เพื่อใช้ในยาม
เจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ เพื่อเป็นมรดกให้ครอบครัว เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้
ตนเองหรือบุตรหลาน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหรือหลักประกันในอนาคต หรือเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ่งบุคคลนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยในการออมเท่านั ้นแต่ยังต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  

ธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการให้บริการในรูปแบบของเงินฝากที่มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีการส่งเสริมให้ประชาชนนั้น มีวินัยทางด้านการออม 
รวมถึงพนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ซึ่งทำให้แต่ละคนนั้นมีรูปแบบการออมและวัตถุประสงค์ใน
การออมที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติ
สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทางด้าน
การเงินให้เกิดประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการลงทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ในอนาคต รวมถึงเพื่อนำไปใช้ในการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมด้านการออมให้แก่พนักงาน
ต่อไป  
วตัถปุระสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อสิระ 

1. เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ของพนักงานฝ่าย
อนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
ขอบเขตการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
      1. ประชากร คือ พนักงานฝ่ายอนุมัตสิินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 167 คน  
     2. กลุม่ตวัอยา่ง คือ พนักงานฝ่ายอนุมัติสนิเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 118 คน   
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ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
1. ระดับการศึกษา 
2. รายได้ต่อเดือน 
3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
4. ประเภทพนักงาน 
5. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมการออมของพนกังานฝา่ยอนมุตัสินิเชือ่
บคุคล  ธนาคารออมสนิสำนกังานใหญ ่ 

  1. ด้านรูปแบบการออม 
  2. ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
        

 
 

    3.ขอบเขตระยะเวลา   ตัง้แต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา 
1.ตวัแปรอสิระ ประกอบด้วย ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จำนวน

สมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ค่าใชจ้่ายต่อเดือน 
ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

2.ตวัแปรตาม  ประกอบด้วย พฤติกรรมการออมของพนักงานฝา่ยอนุมัติสนิเชื่อบุคคล ธนาคารออม
สินสำนักงานใหญ่ ได้แก่ ดา้นรปูแบบการออม และด้านวตัถุประสงค์ในการออม 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เกิดประสทิธิภาพของ
พนักงานฝ่ายอนุมัติสนิเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตรงกับความตอ้งการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆได้ในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม  
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมการออม 
ความหมายของพฤติกรรมการออม 

พฤติกรรมการออม (Savings Behavior) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลต่อการออม ซึ่งเป็นผล
มาจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมในการเลือกรูปแบบการออมการลงทุน และเกิดความรู้สึกถึง
การเห็นความสำคัญความจำเป็นในการออมหรือมีวัตถุประสงค์ในการออม (พรทิพย์ เกิดขำและศิรภัสสร  
โรจนสัญชัยกุล, 2553) 
ดา้นรปูแบบการออมที่เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการออม 

ชารวี บุตรบำรุง (2555) กลา่วว่า ดา้นรูปแบบการออม หมายถึง ชนิดของการเก็บสะสมออมเงิน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต  
ดา้นวตัถปุระสงคใ์นการออมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการออม 

บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) กล่าวว่า ดา้นวัตถปุระสงค์ในการออม หมายถึง เป้าหมายของแต่ละคนที่
จะทำการเก็บออมแตกต่างกัน ขึ้นกับความจำเป็นและความต้องการของแต่ละคน 

พรพิมล จรุงวิศาลกลุ (2561) กล่าวว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการออม หมายถึง จุดมุ่งหมายในการ
ออม หรือประโยชนส์ุดทา้ยที่จะได้รับจากการออมไว้สำหรับอนาคต   
แนวคดิเกีย่วกบัปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์  

พรทิพย์ วรกิจโภคคาทร (2540) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลในแต่ละ
บุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน และมีความเก่ียวข้องต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล  
แนวคดิเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เกี่ยวกับระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ฯลฯ (สุนันทา เชื้อชาติ และศรัณยา บุนนาค, 2552) 
งานศึกษาค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้อง 

เบญญาภา สุขนึก (2562)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง  “ พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการออม พบว่า 
พนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมี
อายุงาน 1-3 ปี และเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ มีการออมเงินที่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน แต่ด้วยจำนวนรายได้ต่อเดือนนั้นยังไม่มากพอ ดังนั้น 
ควรมีมาตรการในการกระตุ้นการออมให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของการ
ออมเงินให้กับต้นสังกัดธนาคารที่พนักงานทำงานอยู่ เพื่อจูงใจให้พนักงานธนาคารมีความต้องการที่จะออม
เพิ่มข้ึน และให้แต่ละสถาบันการเงินติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการออมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์”  ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบว่า พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในสถาบันการเงิน และจำนวนออมเงินต่ำกว่า 5,000 บาท 
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คิดเป็นร้อยละ 29.37  ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งผู้ออมนั้นยังมี
ความต้องการที่จะออมในระยะยาว แต่จำนวนออมของผู้ออมนั้นยังต่ำอยู่ ดังนั้น ควรหามาตรการกระตุ้นการ
ออมให้เพิ่มขึ้น โดยอาจจะเพิ่มสิทธิประโยชน์จากการออมสูงขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมแก่ประชากร
กลุ่มนี้ให้มีความต้องการในการออมมากยิ่งขึ้น หรือสถาบันการเงินควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
จำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น 1 คน ทำให้การออมลดลง 1.756 จึงควรมีมาตรการในการวางแผน
ครอบครัว เพื่อไม่ให้มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวนั้นมีมากเกินไป และจำนวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จำนวนเงินออมลดลง 0.881 บาท จึงต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายที่มีความ
เหมาะสม 

จุฑาธบิดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงาน
บริษัทเอกชนและขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่มีการ
ออมเงินส่วนใหญ่นั้น เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ไม่มผีู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงด ู
พนักงานบริษัทเอกชนที่มีการออมเงินจะมีรายได้ อยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาท ส่วนข้าราชการที่มีการ
ออมเงินจะมีรายได้ อยู่ในชว่ง 15,001-20,000 บาท ด้านรายจ่ายพนักงานของบริษทัเอกชนมีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และข้าราชการมีรายจ่ายเฉลี่ยต่ำกว่าพนักงานเอกชน โดยมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่าที่ 10,000 บาท ส่วนด้านพฤติกรรม พบว่า ทั้งพนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ ไม่มีการวาง
แผนการออม คือ ไม่มีการกําหนดการออมไว้แน่นอนในแต่ละเดือน แต่จะออมตามเงินที่มีเหลอื มีจํานวนเงนิ
ออมต่อเดือนที่ 1,000-5,000 บาท และมีวัตถปุระสงค์การออม คือ เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน รูปแบบ
การออมส่วนใหญ่นั้น มีรูปแบบการออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์และมีแนวโน้มการออมในอนาคตเพิ่มขึ้น  

กรัณฑรัตน์ ดวงใจสบื (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศ
ไทย” ผลการศึกษา พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเปน็เพศชาย มีอายุมากกวา่ 50 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับที่ตำ่กว่าปริญญาตรี มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 1-3 คน มีรายได้อยู่ในชว่ง 10,001-50,000 บาท ส่วน
ใหญ่จะมีจำนวนหนี้สนิมากกว่า 100,000 บาท มีรูปแบบการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝาก
ธนาคาร สถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อเก็บไว้ใช้ยาม
เจ็บป่วยหรือชรา ข้อเสนอแนะ คือ ต้องการให้ครัวเรือนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น คือ การเพิ่มระดับการออม
ของภาคครัวเรือน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการดำเนนิงานในระยะยาว เพื่อให้ภาคครัวเรือนนั้น เห็นถึง
ความสำคัญในการออม  
 อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุลและประสพชัย พสุนนท์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีการศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จำนวน
สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร สังกัดของหน่วยงาน รายได้ต่อเดือนและรายจ่ายต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับด้านพฤติกรรมการออม และด้านพฤติกรรมการออม ได้แก่ จำนวนอัตรา
การออม ลักษณะของการออม วัตถุประสงค์ในการออม รูปแบบการออม ระยะเวลาการเก็บออม 
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แหล่งข้อมูลเพื่อการเก็บออมและการวางแผนด้านการออมเพื่อการเกษียณที่แตกต่างกัน จะมีการบริหารทาง
การเงินที่แตกต่างกัน 
 
วธิกีารดำเนนิการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระแบบไม่ทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบค ้นคว ้าอ ิสระต ัดขวาง โดยใช ้ เคร ื ่องม ือในการค ้นคว ้าอ ิสระเป ็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ คือ พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 167 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ คือ พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ จำนวน 118 คน จากการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (กฤตภาส 
เลิศสงคราม, 2555) เพื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05   

 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยแบบสอบถามถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 คำถามคัดกรองของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 
ส่วนที ่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามที ่เกี ่ยวข้องกับลักษณะปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสและจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 9 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ได้แก่ ด้านรูปแบบการออม และด้านวัตถุประสงค์ในการออม มี
จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 12 ข้อ ประกอบด้วยคำถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมายดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด = 5 ,ระดับความ
คิดเห็นมาก = 4 , ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3 , ระดับความคิดเห็นน้อย = 2 , ระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด = 1 ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าในส่วนที่ 3 ดังต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ย 
1.00-1.80 มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด , ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย , 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง , ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก , ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
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การวิเคราะหข์อ้มลู 
1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ในการอธิบายถึงตัวแปรตามทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการออม และด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Rating Scale โดยการแบ่งคะแนนตามลำดับชั้น ดังที่กล่าวใน
ส่วนของหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    2. สถติิเชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

  2.1 พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ และสถานภาพสมรส จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการ
ทดสอบ t-test 

  2.2 พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล คือ ด้านอายุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA)  หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดย
ใช้วิธีของ Least-Significant Different (LSD) 

 
สรปุผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื ่อง ศึกษาพฤติกรรมการออมของ
พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื ่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สามารถนำมาสรุปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษา ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื ่อบุคคล 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
พบว่า มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20 ,001 – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน  
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 5 ปี 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ พนักงานได้ให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.621 รองลงมา คือ ด้านรูปแบบการออม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.686 ตามลำดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส และจำนวน
สมาชิกในครัวเรือน จำแนกตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ได้ดังนี้ 

3.1 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศหญิงมีพฤติกรรมการออมที่มากกว่าเพศชาย ซึ่งมี
การคำนึงถึงการวางแผนการใช้จ่ายที่มากกว่าเพศชาย  

3.2 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุต่างมีความต้องการเลือกรูปแบบการออม
ในลักษณะฝากเงินไว้กับธนาคาร และมีวัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน
เช่นเดียวกัน 

3.3 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่ว่าจะสถานภาพโสด/หม้าย/หย่า
ร้าง หรือสมรส พนักงานต่างก็มีความต้องการเลือกรูปแบบการออมในลักษณะฝากเงินไว้กับธนาคาร และมี
วัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉินเช่นเดียวกัน  

3.4 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากหากจำนวนของสมาชิกใน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน จะทำให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่มากข้ึนตาม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการออมที่ลดลง 

3.5 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากการที่พนักงานมีระดับการศึกษาที่สูงนั้น 
จะมีความรู้ทางด้านการเงิน ทั้งด้านรูปแบบการออมและด้านวัตถุประสงค์ในการออมมากขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมมากข้ึน 

3.6 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนมาก จะทำให้
เขามีความสามารถในการออมเงินเพิ่มข้ึน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการออมมากข้ึนด้วย   

3.7 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากหากพนักงานมีค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนต่ำ ก็จะสามารถจัดสรรเงินที่เหลือไว้เก็บออมได้ ทำให้มี ผลต่อพฤติกรรมการออมที่มากกว่าผู้ที่มี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง 
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3.8 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีประเภทพนักงานทีแ่ตกตา่ง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากประเภทของพนักงานที่มีระดับตำแหน่ง
ที่สูงกว่า จะมีรายได้ที่มากกว่า ซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการออมมากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการออม
มากข้ึน 

3.9 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบคุคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน เนื่องจากหากพนักงานมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อย จึงทำให้มีรายได้จากการทำงานน้อย ดังนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการออมที่น้อยลง 

 
อภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
         1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงาน
ใหญ่ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื ่อบุคคล ธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคาร
ออมสินสำนักงานใหญ่ โดยเรียงลำดับทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม และด้านรูปแบบการ
ออม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถนำมาสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงาน
ใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการออมเพื่อใช้จ่ายในยามเจ็ บป่วยหรือฉุกเฉิน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิน มีอิทธิพลมากที ่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ (2555) กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ในการออม ซึ่งระดับครัวเรือนส่วนใหญ่นั้น นิยมเก็บออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย
หรือฉุกเฉิน เนื ่องจากหากเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ ่งมีความจำเป็นที ่ต ้องใช้จ่ายเง ินเกี ่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลต่างๆ ก็สามารถนำเงินที่เก็บออมไว้นั้นมาใช้จ่ายได้ 

 1.2 ด้านรูปแบบการออม ของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคาร
ออมสินสำนักงานใหญ่ ส่วนใหญ่มีความต้องการเลือกรูปแบบการออมในลักษณะฝากเงินไว้กับธนาคาร 
เนื่องจากพนักงานธนาคารนั้น มีรายได้ประจำที่สามารถนำเงินมาจัดสรรไว้เก็บออมในบัญชีเงินฝากรูปแบบ
ต่างๆได้ เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำ ท่ามกลางสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 ที่ทำให้
พนักงานที่มีรายได้ประจำ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปมีความตระหนักเกี่ยวกับการเก็บออมเงินมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร (2555) กล่าวว่า บุคคลวัยทำงานส่วนใหญ่ มีรูปแบบการออมในรูปของ
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บัญชีเงินฝากธนาคาร และ สอดคล้องกับ วันวิสาข์ จำรัส (2552) กล่าวว่า ส่วนใหญ่นั้นประชากรในทุกอาชีพ 
จะมีรูปแบบการออม โดยการการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันทาง
การเงิน มีการให้บริการด้านการฝากเงินที่ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงินที่เข้ามามีบทบาท เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลการให้
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่มีความหลากหลาย ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารที่น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งสามารถจูงใจและส่งเสริมในด้านการออมและการลงทุนได้อีกด้วย 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงาน
ใหญ่ จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า เพศหญิงนั้นมีความสามารถและมี
แนวโน้มในการออมมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงจะมีการคำนึงในเร่ืองของการใช้จ่ายมากกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกับ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) กล่าวว่า เพศของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร (2555) 
กล่าวว่า บุคคลในวัยทำงานที่มีเพศต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยทำงานแตกต่างกัน  ซึ่ง
เพศหญิงมีพฤติกรรมการออมที่มากกว่าเพศชาย  
            2.2 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า  พนักงานในแต่ละช่วงอายุนั้น 
ต่างก็มีความต้องการเลือกรูปแบบการออมในลักษณะฝากเงินไว้กับธนาคาร และมีวัตถุประสงค์ในการออม 
คือ เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉินเช่นเดียวกัน รวมถึงมีการวางแผนทางการเงินและมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณอายุไม่ต่างกัน เนื่องจากบุคคลทุกคนล้วนต้องการที่จะมีเงินไว้ใช้ในอนาคต เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสุขสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า ประชากรในชุมชน
เทศบาลเมืองลพบุรีที่มีอายุต่างกัน ไม่ทำให้มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน  
  2.3 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพสมรส ที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าจะ
สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง หรือสมรส พนักงานต่างก็มีความต้องการเลือกรูปแบบการออมในลักษณะ
ฝากเงินไว้กับธนาคาร และมีวัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉินเช่นเดยีวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา สมภารเพียร (2556) กล่าวว่า สถานภาพสมรสที่ต่างกัน ไม่ทำให้มีพฤติกรรมการ
ออมที่แตกต่างกัน 

2.4 พนักงานฝ่ายอนุมัตสิินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า จำนวนของ
สมาชิกในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่มากข้ึนตามไปด้วย ส่งผลให้การออมลดลง 
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สอดคล้องกับ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า จำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึน จะทำให้มีการออม
ลดลง จึงควรมีการวางแผนเก่ียวกับครอบครัวเพื่อไม่ให้มีจำนวนสมาชิกที่มากเกินไป  

2.5 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า การที่พนักงานมีระดับ
การศึกษาที่สูงนั้น จะมีความรู้ทางด้านการเงิน ทั้งด้านรูปแบบการออมและด้านวัตถุประสงค์ในการออม มาก
ขึ้น และยังมีความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้พนักงานมีความสามารถในการออม จึงทำให้มี
พฤติกรรมการออมมากขึ ้นด้วย สอดคล้องกับ ปรารถนา เหล่าคนดี (2558) กล่าวว่า บุคคลที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะมีความรู้ทางด้านการเงินมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปริญญา
ตรี และระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งจะมีความรู้ทางด้านการเงินที่น้อยกว่า 

2.6 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อ
เดือนมาก จะทำให้เขามีความสามารถในการออมเงินเพิ่มขึ้นและทำให้มีพฤติกรรมการออมมากขึ้นด้วย  แต่
หากพนักงานนั้นมีรายได้ต่อเดือนน้อย จะทำให้เขามีพฤติกรรมการออมลดลง เนื่องจากการมีภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ ชยาภรณ์ ประภากิจ (2557)  กล่าวว่า บุคลากรในสังกัดสำนัก
พระราชวังที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะทำให้มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน และสอดคล้องกับ กมลชนก 
ไพโรจน์ (2554) กล่าวว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังต่างกัน 

2.7 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า หากพนักงาน
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำ ก็จะสามารถจัดสรรเงินที่เหลือไว้เก็บออมได้ ทำให้มีพฤติกรรมการออมที่มากกว่าผู้ที่
ม ีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง สอดคล้องกับ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า ค่าใช้จ ่ายต่อเดือนที่
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อมีรายจ่ายต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้จำนวนการออมลดลง และสอดคล้อง
กับ พัชรพรรณ อังศธรรมรัตน์ (2562) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออมต่างกัน 

2.8 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที่มีประเภทพนักงานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ประเภทของ
พนักงานที่มีระดับตำแหน่งที่สูงกว่า จะมีรายได้ที่มากกว่า ซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการออมมากขึ้น  
มีผลทำให้มีพฤติกรรมการออมมากขึ้นด้วย ซึ่งสามารถจัดสรรเงินไปออมหรือลงทุนในรูปแบบลักษณะตา่งๆ
ได้หลากหลาย สอดคล้องกับ ชยาภรณ์ ประภากิจ (2557)  กล่าวว่า บุคลากรในสังกัดสำนักพระราชวังที่มี
ตำแหน่งงานต่างกัน จะมีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน เนื่องจากบุคคลที่มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นั้น จะมีพฤติกรรมการออมที่ไม่ผ่านสถาบันทางการเงิน เช่น รูปแบบการออมในลักษณะกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ เป็นต้น และสอดคล้องกับ กมลชนก ไพโรจน์ (2554) กล่าวว่า ประเภทพนักงานที่ต่างกัน ทำให้
พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่างกัน 
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2.9 พนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื ่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ที ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานนั้น จะมีรายได้ที่มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อย ซึ่งสามารถจัดสรรเงินไปออมหรือลงทุนในรูปแบบลักษณะต่างๆได้หลากหลาย สอดคล้องกับ 
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า หากบุคคลมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย จึ งทำให้มีรายได้จาก
การทำงานน้อย ดังนั้น บุคคลจะมีพฤติกรรมการออมที่น้อยลงตามไปด้วย เนื่องมาจากกลุ่มตัวอยา่งที่ศึกษา 
อยู่ช่วงอายุที่ไม่มาก กำลังเป็นช่วงเวลาที่บุคคลนั้นเริ่มต้นในวัยทำงาน จึงมีรายได้ที่ไม่สูงมากนัก เงินส่วนที่
เหลือจากการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการแล้วนำมาเก็บออม จึงเหลือน้อย ทำให้มีพฤติกรรมการออม
น้อย และสอดคล้องกับ จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ (2559) กล่าวว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันนั้น ทำ
ให้บุคคลมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกันด้วย  
ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

จากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ
บุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
หลากหลาย ตรงกับความต้องการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ในอนาคต  ดังนี้ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ และดา้นเศรษฐกจิและสังคม จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่า เพศ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประเภทพนักงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรมี
การให้ความสำคัญและเพิ่มมาตรการในการส่งเสริมการออมให้มากยิ่งขึ ้น มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
สำหรับการออม ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่ได้รับ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมให้มากข้ึน 

2. ด้านวัตุประสงค์ในการออม   จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้   แสดงให้เห็นว่า   พนักงานฝ่าย
อนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานราชการและสถาบันทางการเงิน ควรมี
นโยบายส่งเสริมการออมที่จะกระตุ ้นให้ประชาชนฝึกนิสัยในการออม โดยตระหนักถึงความสำคัญของ
วัตถุประสงค์ในการออม ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นมีการวางแผนทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านรูปแบบการออม    จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้    แสดงให้เห็นว่า    พนักงานฝ่าย
อนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ด้าน
รูปแบบการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สถาบันการเงินควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น รูปแบบการออมในลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก หรือรูปแบบการออม
อื่นๆที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออมของแต่ละบุคคล รวมไปถึงสนองความ
ต้องการให้มีการเลือกใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมให้กับพนักงาน 
เพื่อให้มีความต้องการที่จะออมเงินเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น อาจจะทำการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการออมของพนักงานในสังกัดหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แม่นยำและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการออมมากยิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาถึงรูปแบบการออมทางการเงินในลักษณะต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้
ตรงตามความต้องการและความสนใจของแต่ละช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม เช่น ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยการรับรู้การวางแผนก่อนเกษียณอายุ ปัจจัยเก่ียวกับความรู้ทางด้านการเงิน เป็นต้น เพื่อทำ
ให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมที่มีความแตกต่างกันออกไป 
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