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บทคดัย่อ 

 การวจิยัในครัง้นี้มจุีดประสงค ์(1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั (2) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คอืพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบ t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีอง LSD  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีอายุ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกัน ท าให้
พฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัแตกต่างกนั และ



พนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ที่มเีพศ สถานภาพ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั และภาระหนี้สนิต่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั : พฤตกิรรมการออม,พนกังานพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 , ปัจจยัสว่นบุคคล 
 
ABSTRACT 
 The proposes of this research were to study the Saving Behavior of Officer in Hoover 
Industries (Thailand) Co., Ltd.  classified by personal factors.  The sampling group was used 
in this research was 3 0 0  employees and using questionnaire as a survey tool for collecting 
data. Then the collected data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Moreover, hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA 
statistics. Besides, if the differences were found, they would be analyzed in pair by LSD 
method. 

 Results of the hypothesis test found that difference of age, education, time of 
experience, income and expenses of monthly affecting the Saving Behavior of Officer in 
Hoover Industries (Thailand) Co., Ltd. However, difference of gender, status, number of family 
members and different monthly liabilities was not affected to this behavior.  

Keyword: Saving Behavior, Officer in Hoover Industries (Thailand) Co., Ltd. , Personal factors 

บทน า 

 ปัจจุบนัการออมมเีพยีงบางกลุ่มคนเท่านัน้ที่ให้ความสนใจ เช่น กลุ่มคนที่มรีายได้สูง นัก
ลงทุนเป็นต้น และเนื่องจากสถาวะเศรษฐกจิในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั มคี่าครองชพีสูงขึ้นท าให้
ประชาชนไดร้บัผลกระทบและความเดอืดรอ้นจงึเป็นเรื่องยากทีจ่ะสนับสนุนใหป้ระชาชนในประเทศ
เกิดการออมที่เพิ่มขึ้น อีกทัง้พฤติกรรมส่วนบุคคลในการบริโภค เช่น ประชาชนใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย ความต้องการบรโิภคสนิคา้ที่ดมีคีุณภาพ เป็นต้น แต่ในขณะเดยีวกนัสนิค้าจ าพวกนี้เป็น
สนิคา้ทีม่คีวามตอ้งการบรโิภคสงูสง่ผลใหก้ารออมของประชาชนลดลง (ณฐัพร สายโกสุม. 2556) 



 แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 1.2 ปรบัตวัดขีึน้ อย่างชา้ ๆ จาก
การลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 อตัราเงนิเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.2 และบญัชเีดนิสะพดัขาดดุลร้อยละ 
2.5 ของ GDP แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2565คาดว่าจะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 3.5 –4.5 โดยมปัีจจยั 
สนับสนุนจาก (1) การฟ้ืนตวัของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลติตามสถานการณ์ การระบาด
ของโรคโควดิ-19 ทีม่แีนวโน้มคลีค่ลายลงตามล าดบั (2) การฟ้ืนตวัอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครฐั  (3) การขยายตวัในเกณฑ์ดีของการ
ส่งออกสนิคา้ (4) การขบัเคลื่อนจากการเบกิจ่าย งบประมาณภาครฐั และ (5) ฐานการขยายตวัทีย่งั
อยู่ในระดบัต่ า ทัง้นี้ คาดว่ามลูค่า การสง่ออกสนิคา้ในรูปดอลลาร ์สรอ. จะขยายตวัรอ้ยละ 4.9 การ
อุปโภคบรโิภคและ การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 4.2 ตามล าดบั อตัราเงนิ
เฟ้อทัว่ไป เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 –1.9 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 1.0 ของ GDP 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ: สศช., 2564) 
 อตัราเงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2564เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน สูงขึน้รอ้ยละ 2.17 
(YoY) เป็นการสูงขึ้นในอตัราที่ชะลอตวัลงเมื่อเทียบกบัเดอืนที่ผ่านมา (พฤศจกิายน 2564 สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.71) โดยราคาน้้ามนัเชื้อเพลงิเป็นปัจจยัสา้คญัที่ท้าให้เงนิเฟ้อสูงขึ้นในอตัราที่ชะลอตวัลง 
เนื่องจากมาตรการพยุงราคาน้้ามันดีเซลของภาครัฐ และการตรึงราคาพลังงานเพื่อมอบเป็น  
ของขวญัปีใหม่ใหก้บัประชาชน ขณะทีร่าคาสนิคา้กลุ่มอาหารสดสูงขึ้นเลก็น้อย จากการสูงขึน้  ของ
ราคาเนื้อสุกร เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงเพิม่สูงขึ้น นอกจากนี้ โรคระบาดในสุกรและมาตรการลด  
ความเสีย่งโดยการจา้กดัจา้นวนการเลีย้ง ส่งผลใหป้รมิาณสุกรในระบบลดลง และราคาผกัสด  ยงัคง
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สินค้าส้าคญัหลายชนิดราคาต่้ากว่า ปีก่อน อาทิ 
ขา้วสารเจา้ ขา้วสารเหนียว และผลไมส้ด ส าหรบัราคาสนิคา้และบรกิารอื่น ๆ ยงัคงเคลื่อนไหว ใน
ทศิทางปกตสิอดคลอ้งกบัความต้องการในการบรโิภค และเมื่อหกัอาหารสดและพลงังาน  ออกแลว้ 
เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.29 
 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ปี 2564 สูงขึน้รอ้ยละ 1.23 เป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบั สถานการณ์
ทางเศรษฐกจิของไทย (ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ -0.85) โดยมปัีจจยัสา้คญัจากการสูงขึ้น ของราคาน้้า
มนัเชื้อเพลงิ (รอ้ยละ 24.59) ตามราคาน้้ามนัในตลาดโลกทีม่อีุปสงคเ์พิม่ขึน้ สา้หรบั สนิคา้สา้คญัที่
ราคาลดลง ไดแ้ก่ หมวดเคหสถาน (รอ้ยละ -1.73) จากมาตรการต่างๆ ของภาครฐัเพือ่ ช่วยลดภาระ
ค่าครองชพี และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์(รอ้ยละ -0.13) จากการ ลดลงของราคา
ขา้วสารเจ้า และขา้วสารเหนียว และเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ เป็นสา้คญั เมื่อหกั  อาหารสดและ
พลงังาน เงนิเฟ้อพื้นฐานปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ส านักนโยบายและยุทธศาตร์การค้า : สนค., 
2564) 



 คนส่วนใหญ่มคีวามสุขจากการใช้เงนิก่อนที่จะหาเงนิได้ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เงนิใช้
ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ เมื่อหาเงนิได้เองจากการท างาน ปัญหาทางการเงนิจงึเกดิขึ้นส่งผลให้รายได้ไม่
เพยีงพอกบัค่าใชจ่้าย เนื่องจากขาดการวางแผนการบรหิารจดัการทางการเงนิทีด่ ีการไม่รูจ้กับรหิาร
จดัการค่าใชจ่้ายของตนเองใหเ้หมาะสมกบัเงนิทีห่ามาได ้การใชเ้งนิโดยไม่มเีป้าหมาย การไม่รู้จกั
ทางเลอืกในการรกัษาและเพิม่มลูค่าของเงนิ รวมทัง้ความไม่มวีนิัยทางการเงนิอาจท าใหต้อ้งท างาน
หนักไปตลอดทัง้ชวีติเพยีงเพือ่ใหม้เีงนิใชจ่้ายเฉพาะหน้า ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเงนิที่
ดทีีสุ่ดในปัจจุบนัน้ี คอื การวางแผนทางดา้นการออม (พรทพิย ์เกดิข า. 2553) 
 การออมเงนิท าใหผู้อ้อมมคีวามมัน่คงทางรายได ้เพือ่ใชใ้นการอุปโภค บรโิภค หรอืการเกบ็
สะสมทรพัย ์ซึ่งการออมเกดิจากการมรีายได้มากกว่าค่าใชจ่้าย โดยผูม้งีานท าไดร้บัค่าตอบแทนใน
รูปของค่าจ้าง เงินเดือน หรือรายได้ แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในการท างานท าได้เพียงช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของชวีติเท่านัน้ หากเจบ็ป่วยประสบอุบตัเิหตุ สุขภาพไม่แขง็แรง การออกจากงาน 
หรือเกษียณอายุจากการท างาน บุคคลก็จะขาดรายได้หรือไม่มีรายได้ที่แน่นอนอีกต่อไป แต่
ค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนันัน้ยงัมอียู่ และการเกษียณอายุเป็นสิง่ที่ทุกคนต้องพบเจอ ทุกคนควร
เตรียมความมัง่คงทางการเงินก่อนการเกษียณอายุ เพราะหากไม่มีการบริหารการเงินเพื่อการ
เกษียณอายุที่เหมาะสมจะส่งผลเสยีเมื่อถึงวยัเกษียณและภายหลงัจากนัน้ได้ ซึ่งการบรกิารหาร
การเงนิที่ดจีะน ามาซึ่งความสุขในช่วงบัน้ปลายของชวีติ ทัง้นี้ต้องมกีารวางแผนและเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในการออม จงึจะประสบผลส าเรจ็ได ้
  
 ดงันัน้ผู้วิจยัเห็นว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของการออมซึ่ง
พนกังานบรษิทัเอกชนจดัเป็นกลุ่มอาชพีทีม่กีารแขง่ขนัสูง ท าใหเ้กดิความไม่มัน่คงในหน้าทีก่ารงาน
ในระยะยาวจากการที่ธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ การตกงาน การถูกลดเงนิเดือน 
ส่งผลกระทบโดนตรงต่อการบริหารจัดการการออมของบุคคล  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง
พฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะ
เป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิหรอืพฒันาให้พนักงานมกีารวางแผนการออมที่
เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะใชจ่้ายในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากดั 



 2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 1. ขอบเขตประชากร ในการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท ฮูเวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ในครัง้นี้ได้ท าการสุ่มพนักงานของบรษิัทดงักล่าว ซึ่งมคีวาม
หลากหลายใน ดา้นประชากรศาตร ์ดา้นรูปแบบการออม และดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม เป็นต้น 
ซึง่จากความแตกต่างในหลายๆดา้น จงึท าใหม้คีวามเหมาะสมในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวจิยัพฤติกรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ก าหนดตวัแปรส าหรบัการวจิยั ซึ่งประกอบไปด้วย  7 ด้าน 
ไดแ้ก่ จ านวนเงนิออม ความถี่ในการออม จุดประสงคใ์นการออม รูปแบบในการออม ระยะเวลาใน
การออม ผลตอบแทนในการออม และความเสีย่งในการออม 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดอืน ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน และภาระ
หนี้สนิต่อเดอืน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอร์
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ในดา้นจ านวนเงนิออม ดา้นความถีใ่นการออม  
ดา้นจุดประสงคใ์นการออม ดา้นรูปแบบในการออม ดา้นระยะเวลาในการออม ดา้นผลตอบแทนใน
การออม และดา้นความเสีย่งในการออม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 3. เพือ่เป็นแนวทางในการสง่เสรมิวนิยัทางการออม เพือ่ใหม้กีารวางแผนการออมทีด่ ีมวีนิยั
การใช้จ่ายที่ด ี มกีารสร้างความพร้อมหรอืฐานะที่มัน่คงของพนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 



 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
                     ตวัแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม 

                                                    

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 
สมมุติฐานการวิจยั 
 พนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่ม ีเพศ อายุ สาถนภาพ ระดบั
การศกึษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาในการท างาน รายไดต้่อเดอืน ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน 
และภาระหนี้สนิต่อเดอืน ต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการออมต่างกนั 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม 
 ทฤษฎคีวามตอ้งการถอืเงนิของ Keynes (1989 อา้งถงึใน วเรศ อุปปาตดิ, 2535, หน้า 264 
- 272) ไดก้ล่าว ไวว้่า คนจะมคีวามตอ้งการถอืเงนิหรอืเกบ็เงนิไวเ้พือ่วตัถุประสงค ์3 ประเภท คอื 1. 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                    - อาย ุ

- สถานภาพ          - ระดบัการศึกษา 

- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

- ระยะเวลาในการท างาน 

- รายไดต้่อเดือน 

- ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

- ภาระหน้ีสินต่อเดือน 

 

 

 

พฤติกรรมการออม 

- จ านวนเงินออม 

- ความถี่ในการออม 

- ระยะเวลาในการออม 

- วตัถุประสงคใ์นการออม 

- รูปแบบในการออม 

- ผลตอบแทนในการออม 

- ความเส่ียงในการออม 

 

 



ความต้องการถือเงินไว้เพื่อจบัจ่ายใช้สอย 2. ความต้องการถือเงินไว้เพื่อยามฉุกเฉิน 3. ความ
ตอ้งการถอืเงนิไวเ้พือ่เกง็ก าไร 
 ทฤษฎีความต้องการถอืเงนิของ Milton Friedman อธบิายความต้องการถอืทรพัย์สนิของ
บุคคลมีมากกว่า 5 แบบดังนี้  1. เงิน (Money) 2. พันธบัตร (Bond) 3. หุ้น (Equity) 4. สินค้า
กายภาพทีไ่ม่ใช่มนุษย ์(Physical Non-human Goods) 5. ทุนมนุษย ์( Human Capital) 
  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) ไดส้รุปว่า พฤตกิรรมการออม หมายถงึ การกระท าหรอื
ลกัษณะทีแ่สดงออกในรปูจ านวนเงนิออม รูปแบบการออม และจุดมุ่งหมายในการออม  
 ปราถนา หลกัภยั (2563) ไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกบัการออมไว ้ดงันี้ เงนิออม หมายถงึ 
รายไดท้ีเ่กบ็ออมไว ้โดยมไิดน้ าไปใชจ่้ายในรอบระยะเวลาเดยีวกนั หรอืสว่นหนึ่งของรายไดปั้จจุบนั
ทีไ่ม่ไดใ้ชจ่้ายไปเพือ่บรโิภค หากแต่เกบ็ไวโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การใชจ่้ายต่างๆ และการออม คอื 
รายไดส้ว่นบุคคลสุทธ ิสว่นทีเ่หลอืภายหลงัจากทีห่กัรายจ่ายเพือ่การบรโิภคออกไปแลว้  
 ลลนิทพิยห์าค า (2562) พฤตกิรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นความเสีย่ง และปัจจยัดา้นการสือ่สารทางการตลาด มผีลต่อ
พฤตกิรรมการออมทัง้ทางดา้นจ านวนเงนิออม วตัถุประสงคใ์น การออม และรูปแบบการออม 
 นิตยา เบญจรงคพนัธ ์(2563) ไดแ้บ่ง พฤตกิรรมการออมออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณ
การออม ดา้นรูปแบบการออม และดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม 
 ลลนิทพิย ์หาค า (2561) กล่าวว่า พฤตกิรรมการออม ไดแ้ก่ จ านวนเงนิออม วตัถุประสงค์
ในการออม และรปูแบบการออม  
 นเรศ หนองใหญ่ (2560) ไดส้รุปว่า พฤตกิรรมการออม หมายถงึ วตัถุประสงคใ์นการออม 
ปรมิาณการออม และรูปแบบการออม ลกัษณะการออมเงนิของภาคครวัเรอืนซึ่งแบ่งการออมได้
หลายวธิ ีเช่น ฝากธนาคาร กรมธรรมป์ระกนัชวีติ สหกรณ์ออมทรพัย ์เกบ็เงนิสดไวใ้นมอื การเล่น
แชร ์ซือ้สนิทรพัยถ์าวร ใหกู้ย้มื เป็นตน้ 
 รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) ไดส้รุปว่า พฤตกิรรมการออม หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่จะท าการค้น ท าการเลอืก และตดัสนิใจที่จะมกีารออมทรพัย์โดยสนองความต้องการ
หรอืความพงึพอใจของตนเองได ้และใหค้วามหมายของการออมทรพัย ์หมายถงึ เงนิสดสว่นทีเ่หลอื
จากการใชจ่้ายในชวีติประจ าวนัทีต่อ้งการ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 



 ระเบียบการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดว้ย 
รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่ องมือการวิจัยเ ป็น แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจครัง้นี้ เกดิจากการที่ผู้วจิยัได้ท าการทบทวน
งานวจิยั วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนัน้จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่
ไดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารวเิคราะหท์างสถติ ิ
 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวจิยัในครัง้นี้คอื พนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั
กลุ่มประชากรในการวจิยัในครัง้นี้ คอื พนกังานของบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งมจี านวนพนักงานประมาณ 1,000 คน จงึท าการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro 
Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั โดยท าการเลือกจากตารางแบบ
ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยผลจากการเปิด
ตารางของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 286 คน โดยผูว้จิยัจงึท าการเกบ็ขอ้มูล 
300 คน เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยันี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในการด าเนินการวจิยั โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. การศกึษาค้นคว้าขอ้มูล ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรของ
พฤตกิรรมในการออม 
 2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรตาม จดัท าเพือ่ท าใหค้วามหมายของตวัแปรต่างๆ สามารถ
วดัผลไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสมัพนัธ์กบั
นิยามของตวัแปรทัง้หมด 
 4. จดัท าร่างแบบสอบถาม ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 
  สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นค าถามลกัษณะประชากร 
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาในการ
ท างาน รายไดต้่อเดอืน ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน และภาระหนี้สนิต่อเดอืน เป็นค าถามแบบปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงค าถามเดยีว  
  สว่นที ่2 พฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากัด ประกอบไปด้วย 7 ด้าน  คือ จ านวนเงินออม ความถี่ในการออม ระยะเวลาในการออม 



วตัถุประสงคใ์นการออม รูปแบบในการออม ผลตอบแทนในการออม และความเสีย่งในการออม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายเปิดโดยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลอืกตอบเพยีงค าถามเดยีว และแบบประเมนิะดบัความส าคญั แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มากทีสุ่ด 
และ 1=น้อยทีสุ่ด) 
  ส่วนที่ 3 เป็นช้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออม ซึ่งจะมขีอ้ค าถาม 1 ขอ้ คอื ท่านมขีอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัการ
ออมเรื่องใดบา้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถติเิชงิพรรณนาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1.1 ใช้ร้อยละและค่าความถี่กบัตวัแปรที่มรีะดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดอืน 
ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน และภาระหนี้สนิต่อเดอืน 
  1.2 ใชส้่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ในการอธบิายคุณลกัษณะกบัตวัแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดได้แก่ จ านวนเงินออม ความถี่ในการออม 
วตัถุประสงค ์รูปแบบในการออม ระยะเวลาในการออม ผลตอบแทนในการออม และความเสี่ยงใน
การออม 
 2. สถติอินุมาน ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  2.1 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยจ าแนกตาม เพศ และสถานภาพ โดยใชส้ถติกิารทดสอบแบบ t-test 
  2.2 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยจ าแนกตาม อายุ ระดบัการศกึษา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาในการ
ท างาน รายไดต้่อเดอืน ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน และภาระหนี้สนิต่อเดอืน โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA หรอื F-test) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรยีบเทยีบรายคู่ โดยการใชว้ธิขีอง LSD 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เรื่องพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัท ฮู
เวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั สมารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 



 1. ผลการพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยรวม ใหร้ะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย โดยเรยีงล าดบัไดแ้ก่ ดา้นความเสีย่งในการออม ดา้น
วตัถุประสงคใ์นการออม ดา้นผลตอบแทนในการออม ดา้นระยะเวลาในการออม ด้านรูปแบบในการ
ออม ดา้นความถีใ่นการออม และดา้นจ านวนเงนิออม 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
  2.1 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่เีพศ ต่างกนั ท าให้
พฤตกิรรมการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  2.2 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่อีายุ ต่างกนั ท าให้
พฤตกิรรมการออม โดยรวมแตกต่างกนั 
  2.3 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่สีถานภาพ ต่างกนั 
ท าใหพ้ฤตกิรรมการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  2.4 พนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั ท าใหพ้ฤตกิรรมในการออมโดยรวมแตกต่างกนั 
  2.5 พนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่จี านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  2.6 พนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่รีะยะเวลาในการ
ท างาน ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั 
  2.7 พนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มรีายได้ต่อเดือน 
ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั 
  2.8 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่คี่าใชจ่้ายต่อเดอืน 
ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั 
  2.9 พนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มภีาระหนี้สินต่อ
เดอืน ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัพฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั 
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 



 1. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อย เพราะพนักงานส่วนใหญ่อยู่ระดับ
ปฎบิตังิาน ซึ่งมรีายไดต้่อเดอืนอยู่ในระดบัน้อย สอดคลอ้งกบัทฤษฎใีนการออมทีว่่า รายไดท้ีสู่งขึน้
สง่ผลโดยตรงต่อระดบัการบรโิภค และการออม 
  1.1 ด้านจ านวนเงนิออม ของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากดั มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า พนักงานมจี านวนเงนิออมน้อย 
ซึ่งเป็นเงนิส่วนที่เหลือจากรายได้หกัค่าใช้จ่าย และยงัมภีาระหนี้สนิ อยู่ในปรมิาณที่ไม่สมดุลกบั
รายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ดาราภาณ์ โคสิริวฒัน์ (2558) พบว่า รายได้ส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนัสง่ผลโดยตรง ต่อดา้นจ านวนเงนิออม  
  1.2 ดา้นความถีใ่นการออม ของพนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากดั มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยที่สุด ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า พนักงานมกีารออมแบบไม่
ประจ าทุกเดอืนหรอืมกีารออมแค่บางเดอืนเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จุฑาธบิดิ ์ฤกษ์
สนัทดั (2555) พบว่า ทัง้พนักงานบรษิทัเอกชนและขา้ราชการไม่มกีารวางแผนในการออม คอืไม่มี
การก าหนดการออมไวแ้น่นอนในแต่ละเดอืน 
  1.3 ด้านระยะเวลาในการออม ของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า เนื่องจากขาดการณ์วางแผน
ในการออมส่งผลให้ระยะเวลาในการออมนัน้ไม่ต่อเนื่องกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซานียะฮ์ 
ช่างวฒันกุล (2559) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มกีารออมโดยวธิกีารออมทีใ่ชค้อื ออมเมื่อเงนิเหลือ
ใช ้ไม่ไดม้แีผนการออมทีใ่ชเ้จน 
  1.4 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มีระดับความส าคัญอยู่ในปานกลาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน เกดิเหตุการณ์ไม่อาจคาดการณ์ได ้อาจไม่ไดม้กีารก าหนด
วตัถุประสงคใ์หค้รอบคลุมทุกช่วงระยะเวลาของชวีติ ท าใหอ้าจไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ใจ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นเรศ หนองใหญ่ พบว่า วตัถุประสงค์ของการออมส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตวัอย่างเพือ่ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน และเพือ่เกบ็ไวใ้ชใ้นยามเกษยีณอายุ 
  1.5 ดา้นรูปแบบในการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความส าคญักบัการฝากเงนิในธนาคารมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตภาส เลศิสงคราม 
(2555) พบว่า พนักงานบรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มกีารออมเงนิในสถาบนัการเงนิมากที่สุด 



ส าหรบัการออมส่วนใหญ่จะออมในรูปของเงินฝากธนาคาร รองลงมาคือการออมในรูปแบบซื้อ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติและสลากออมสนิ สลาก ธกส. 
  1.6 ดา้นผลตอบแทนในการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัเรื่องค่าครองชพีสงู และภาวะเงนิเฟ้อมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบการออมมาก
ที่สุด อาจต้องผลตอบแทนที่สูงเพื่อการแบ่งเบาภาระในทัง้เรื่องของค่าครองชพีที่สูง และภาวะเ งนิ
เฟ้อในปัจจุบนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธานินทร ์อุดมศร ีพบว่า ผลตอบแทนคอืแรงจูงใจทีท่ า
ใหเ้กดิการออมยิง่ผลตอบแทนสงูยิง่ท าใหเ้กดิการออมมากขึน้ 
  1.7 ด้านความเสีย่งในการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ความเสีย่งเป็นอกีหนึ่ง
ปัจจยัที่ต้องพิจารณาก่อนเป็นอบัดบัต้นๆ เพราะความเสี่ยงอาจท าให้ไม่ได้รบัผลตอบแทนตาม
ต้องการหรอืควรได้รบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์และธนภรณ์ เนื่องพลี 
(2561) พบว่า ผูอ้อมสว่นใหญ่จะเลอืกออมในสถาบนัการเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้เพราะมสีภาพคล่องสูงและ
มคีวามเสีย่งต ่า เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นๆ 
 2. ผลการวจิยัพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
  2.1 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่เีพศ ต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า เนื่องจากเพศไม่ได้มีผลต่อ
พฤตกิรรมในการออมเพราะปัจจุบนัสงัคมมคีวามเท่าเทยีมทางเพศ ซึ่งสมัพนัธ์กบัผลงานวจิยัของ 
นิตยา เบญจรงคพนัธ์ (2563) คอื เพศต่างกนันัน้ ไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการออมไม่ว่าจะ
เป็น ดา้นปรมิาณการออม ดา้นรปูแบบการออม และดา้นวตัถุประสงคก์ารออม  
  2.2 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่อีายุ ต่างกนั ท าให้
พฤตกิรรมการออม โดยรวมแตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าเนื่องจาก อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วง 25 – 35 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นช่วงการท างานเริม่แรก ซึง่สมัพนัธก์บัทฤษฎวีฎัจกัร
ชวีติ (Life cycle Theory) คอื อายุสมัพนัธก์บัรายได ้ท าใหร้ายไดท้ีไ่ม่สงูมากนกั เงนิสว่นทีเ่หลอืจาก
การใช้จ่าย การซื้อสนิค้าและบรกิาร แล้วน ามาเก็บออมน้อยตามไปด้วย และเมื่ออายุเพิม่มากขึ้น 
รายไดม้ากขึน้จะท าใหม้คีวามสามารถในการออมไดม้ากขึน้ดว้ย 
  2.3 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่สีถานภาพ ต่างกนั 
ท าให้พฤตกิรรมการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า เนื่องจากสถานภาพอาจ
ไม่ได้เป็นก าหนดพฤติกรรมการออมซึ่งเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของแต่บุคคล ซึ่งสอดคล้องกบั



งานวจิยัของ ณิชากร ชยัศริ ิ(2562) คอื สถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมในการออม
ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
  2.4 พนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า เนื่องจากผู้ที่มี
ระดบัการศกึษามากกว่าส่วนมากจะมรีายได้ที่มากกว่าผู้ที่มรีะดบัการศกึษาที่น้อยกว่า ส่งผลให้ม
พฤตกิรรมการออมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) คอื ผู้
ทีม่รีะดบัการศกึษาทีสู่งขึน้จะมคีวามคาดหวงัในเรื่องผลตอบแทนทีสู่งกว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาน้อย
กว่า 
  2.5 พนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่จี านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ต่างกันท าให้พฤติกรรมในการออม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า 
เนื่องจากสงัคมในปัจจุบนัมเีดก็เกดิใหม่น้อย สง่ผลใหจ้ านวนสมาชกิในครอบครวัมขีนาดทีเ่ลก็ลง ซึง่
ท าใหไ้ม่มคีวามแตกต่างกนัต่อพฤตกิรรมในการออมสว่นบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พร
ทพิย ์เกดิข า และ ศริภสัสรั โรจนสญัชยักุล (2553) พบว่าจ านวนสมาชกิในครอบครวัของพนักงาน 
บรษิทัแอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ท าให้พฤตกิรรมในการออมไม่แตกต่างกนั แต่
ขดัแย้งกบังานวจิยัของ ดาราภรณ์ โคสริวิวิฒัน์ (2558) พบว่าจ านวนสมาชกิที่อยู่ในภาระพึ่งพงิมี
ความสมัพนัธก์รัะดบัการออม อย่างมนียัส าคญั 
  2.6 พนักงานบรษิทั ฮูเวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่รีะยะเวลาในการ
ท างาน ต่างกนัท าให้พฤตกิรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า เนื่องจาก
ระยะเวลาในการท างานที่มากกว่ากแ็สดงถงึรายไดห้รอืแผลตอบแทนจากการท างานที่มากกว่ า ซึ่ง
ส่งผลโดยต่อพฤตกิรรมในการออมทีแ่ตกต่าง ซึ่งสมัพนัธ์กบังานวจิยัของ เบญญาภา สุขนึก (2561) 
พบว่าอายุการท างาน แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการออมของพนักงานธนาคารใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  2.7 พนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มรีายได้ต่อ เดือน 
ต่างกนัท าให้พฤติกรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า เนื่องจากผู้ที่มี
รายไดท้ีม่ากกว่าย่อมมพีฤตกิรรมในการออมทีม่ากกว่า กล่าวคอืมตีวัเลอืกทีม่ากกว่านัน่เอง ซึ่งตรง
กบัผลการวจิยัของ เบญญาภา สุขนึก (2561) คอื รายไดจ้ากเงนิเดอืนแตกต่างกันสง่ผลต่อการออม
ของพนกังานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  2.8 พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่คี่าใชจ่้ายต่อเดอืน 
ต่างกนัท าให้พฤติกรรมในการออม โดยรวมแตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า เนื่องจากผู้ที่มี
ค่าใชจ่้ายทีแ่ตกต่างกนัย่อมมพีฤตกิรรมในการออมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สมัพนัธก์บัผลงานวจิยัของ ปิยะ



ธดิา เกตุแก้ว (2562) ซึ่งไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชนใน
อ าเภอเมอืงจงัหวดัล าพูน ผลการศกึษาพบว่าประชาชนทีม่รีายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรม
การออมทีแ่ตกต่างกนั 
  2.9 พนักงานบรษิัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัที่มภีาระหนี้สินต่อ
เดอืน ต่างกนัท าใหพ้ฤตกิรรมในการออม โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า เนื่องจาก
ภาระหนี้สนิเป็นปัจจยัที่รองลงมาจากรายได้ต่อเดอืน ซึ่งส่งผลต่อพฤตกิรรมโดยตรงมากกว่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วศิวะ ค านวน (2559) พบว่าภาระหนี้สนิต่อเดอืนทีแ่ตกต่างนัน้ ไม่ท า
ใหพ้ฤตกิรรมการออมนัน้แตกต่างกนั แต่ขดัแยง้กบังานวจิยั กมลชนก ไพโรจน์ (2554) พบว่าหนี้สนิ
โดยเฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการออม อย่างมนียัส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัในครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์และแนวทางส าหรบั
พนกังานบรษิทั ฮเูวอรอ์ุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี้ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น 
อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต้่อเดอืน ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรม
การออมของพนักงานบรษิทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดัต่างกนั  การที่จะกระตุ้นให้
พนักงานเกิดการออมที่มากยิง่ขึ้น คอื ต้องชี้ให้เห็นถึงความส าคญัของการออมวนันี้เพื่ออนาคต
ขา้งหน้า เป็นการเตรยีมตวัเพื่อรองรบัความไม่แน่นอนและความเสีย่งทีอ่าจเกดืขึน้ โดยเริม่จากการ
มแีผนการออมที่ชดัเจน และเริม่ปฎิบตัจินเป็นนิสยั เพื่อให้เกดิการออมส่วนบุคคลอย่างทัว่ถงึและ
ต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเพิม่เตมิในสว่นของปัจจยัทางเสรษฐกจิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการออมเพิม่เตมิ 
เช่น ภาวะทางเสรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ และสนิทรพัยท์างการเงนิรปูแบบใหม่ เป็นตน้ 
 2. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาพฤตกิรรมสว่นบุคคลแบบกวา้งๆ ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าตวั
แปรต่างๆนัน้ มคีวามเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กนั ดงันัน้จงึเหน็ควรให้มกีารท าวิจยัเชงิเจาะลกึในครัง้
ต่อไป 
 3. ควรมกีารศกึษาโดยวธิกีารท าแบบ Focus Group หากมกีลุ่มเป้าหมายชดัเจน เพยีงแค่
ตอ้งการทราบว่าผูอ้อมใหค้วามส าคญักบัเรื่องใด เพือ่จะไดน้ ามาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
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