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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตรปัจจัยส่ วน
บุคคลของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยการศึกษานั้นเป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ ( Quantitative research ) ใช้การศึกษาเชิงสารวจ ( Survey
research method ) ด้วยแบบสอบถาม ( Questionnaire ) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง จานวน 400
ตัวอย่าง และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติข้ นั พื้นฐาน และการศึกษา
พฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยส่ วนใหญ่เป็ น
การออมเงินประเภทเงินฝากแบบออมทรัพย์ มูลค่าการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 1,001 – 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
48.0 โดยจุดมุ่งหมายการออมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการออมเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้นควรหา
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มาตรการในการกระตุน้ การออมให้เพิ่มขึ้น โดยอาจจะด้วยการเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์จากการออมให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่งจูง
ใจให้ประชากรกลุ่มนี้ มีความต้องการออมมากขึ้น

Abstract
This study Objectives of the study were to investigate demographic characteristics, personal factors of
private company employees in Bangkok and to study the influence of demographic factors. Personal factor that
affect money saving behavior of private company employees in Bangkok
The study was quantitative research, using a survey research method with questionnaires. The sample
group answered 400 samples by themselves and processed with a package program. The statistics used in data
analysis are basic statistics. And study of money saving behavior Of private company employees in Bangkok The
study results were analyzed by descriptive statistics and quantitative analysis. (Quantitative Analysis)
The results of the study of saving behavior showed that most of the employees of private companies in
Bangkok were saving money in the form of savings deposit. The average monthly savings is 1,001 - 5,000 baht
or 48.0%. Most of the sample group's saving aim is to save for future expenses. Therefore, measures should be
found to stimulate savings to increase. It may be by increasing the savings benefit to incentivize this population
to have more savings.

บทนา
ในปัจจุบนั สังคมไทยเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง ในหลากหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แม้แต่
ในด้านรู ปแบบการทางาน ที่เปลี่ยนไปจึงทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจที่จะทาการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชน
วัยทางานในปั จจุบนั โดยสนใจที่จะทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
การออม (Saving) เมื่อพูดถึงการออมหลายๆคนจะนึ กถึงการออมเงิน ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การฝากเงิน การ
ซื้ อประกัน หรื อการหยอดกระปุก เป็ นต้น อย่างไรก็ดีการออมเงินนั้นผูอ้ อมย่อมมีสาเหตุเพื่อประโยชน์ในอนาคต
เช่น ออมเงินสาหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต หรื อ เพื่อเป็ นเงินสารอง โดยเมื่อ
คนเราได้เข้าสู่วยั ทางานก็จะทาให้มีรายได้ในรู ปแบบต่างๆ แต่กย็ งั มีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
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เดินทาง ค่าอาหารในทุกๆวัน ดังนั้นรายได้ที่มีการรับเข้ามาในแต่ละครั้งก็จะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งส่ งผล
ให้การวงาแผนทางการเงินมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรี ยมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศษรฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็ นแนวคิดสาคัญที่จะ
ทาให้สามารถดาเนินไปในแต่ละช่วงของชีวิตได้อย่างมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ตามสมการ รายได้(Saving) =
รายได้(Income) – ค่าใช้จ่าย(Expense)
ซึ่ งจากข้อมูลรายได้และการออมส่ วนบุคคลปี 2561 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการออมเบื้องต้นภายในประเทศมีมลู ค่า 5,035,290 ล้านบาท ซึ่ งลดลงร้อยละ 0.1 จาก
การขยายตัวร้อยละ 9.3 ในปี 2560 การออมสุ ทธิ โดยรวมมีมลู ค่า 2,415,574 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 4.1 ชะลอลง
จากที่ขยายตัวร้อยละ 22.0 ในปี ก่อนหน้า เป็ นผลจากการชะลอลงของการออมสุ ทธิ ภาคเอกชนเป็ นหลัก โดยการ
ออมภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 21.3 ในปี 2560 เป็ นการชะลอตัวทั้งการออม
ของครัวเรื อนฯ และการออมของนิติบุคคลเอกชน อย่างไรก็ตาม การออมภาครัฐขยายตัวเร่ งขึ้นจากปี 2560
เนื่องจากรัฐบาลขาดดุลการออมในระดับที่ต่าลง โดยปี นี้รัฐบาลขาดดุลการออมมูลค่า 57,923 ล้านบาท น้อยกว่าการ
ขาดดุลการออม 149,457ล้านบาทในปี ก่อนหน้า ขณะที่การออมของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 4.0 สาหรับค่าเสื่ อม
ราคาทรัพย์สินถาวรโดยรวมมีมลู ค่า 2,770,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เท่ากับการขยายตัวในปี 2560
ในส่ วนของการออมสุ ทธิ ของครัวเรื อนฯ มีมลู ค่า 898,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 ชะลอลง
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 18.2 ในปี 2560 โดยรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยของครัวเรื อนขยายตัวร้อย
ละ 5.2 เท่ากับการขยายตัวในปี 2560 ขณะที่รายจ่ายเพื่อการอุปโภคและบริ โภคสิ นค้าและบริ การขั้นสุ ดท้ายของ
ครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงกาไรให้บริ การครัวเรื อนขยายตัวร้อยละ 5.6 เร่ งตัวขึ้นจากปี ก่อนหน้า และอยูใน
ระดับสูงกว่ารายได้พึงจับจ่ายใช้สอย ส่ งผลให้การออมสุ ทธิ ของครัวเรื อนฯ เพิ่มขึ้นในระดับต่าการ
ใช้จ่ายที่จาเป็ นของครัวเรื อนฯ มีมลู ค่า 1,380,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เร่ งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปี 2560 โดยมีคาใช้จ่ายหลักคือรายจ่ายจากทรัพย์สิน ขยายตัวร้อยละ 4.7 เร่ งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี ก่อนหน้า และคาใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากที่ลดลงร้อยละ 3.0 ในปี 2560
ขณะที่คาใช้จ่ายสุ ทธิ สาหรับแผนประกันสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อประกอบกับคาใช้จ่ายการโอนให้กบั รัฐบาล
และภาคต่างประเทศที่กลับมาขยายตัวหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องในปี 2559 และ 2560 จึงส่ งผลให้การใช้จ่ายที่จาเป็ น
ของครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงกาไรให้บริ การครัวเรื อนเพิ่มขึ้นดังกล่าวการเพิ่มขึ้นของรายรับและการใช้จ่ายที่
จาเป็ นของครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงกาไรให้บริ การครัวเรื อน ส่ งผลให้รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยของครัวเรื อนฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เท่ากับการขยายตัวในปี 2560 เมื่อหักรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคขั้นสุ ดท้ายของครัวเรื อนฯ ที่
เร่ งตัวขึ้นร้อยละ 5.6 ซึ่ งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย
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ของครัวเรื อนฯ และปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงในสิ ทธิ บาเหน็จบานาญจากการลงทุนที่ลดลงแล้ว ส่ งผลให้
การออมสุ ทธิ ของครัวเรื อนฯ ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ขณะที่การออมสุ ทธิ เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรื อนฯ ลดลงร้อยละ
0.2 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 12,995 บาทต่อคนต่อปี
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาที่
พยายามทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมการออมเงินของแต่ละบุคคล และเปรี ยบเทียบว่าบุคคลที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปทั้งในด้าน เพศ อายุ การศึกษา และ สถานภาพครอบครัว มีลกั ษณะการออมที่แต่ต่างกันออกไปอย่างไร

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
โดยจะทาการศึกษาเฉพาะประชากรวัยทางานบริ ษทั เอกชน ที่อาศัยอยูต่ ามเขตพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทางาน โดยเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตของ
การศึกษา ดังนี้
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1. ประชากรวัยทางานช่วงอายุต้ งั แต่ 20 - 60 ปี และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานบริ ษทั เอกชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร จานวน 400
คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของ Yamane (1973,pp.886-887)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และ สถานภาพ
3.1.2 ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และ ภาระหนี้สิน
เฉลี่ยต่อเดือน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัด กรุ งเทพ
ประกอบด้วย รู ปแบบการออม, ระยะเวลาการออม, อัตราการออมต่อเดือน

กรอบแนวคิดการศึกษา
ศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพครอบครัว
5. จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
3. ภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการออมเงิน ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1. รู ปแบบการออม
2. ระยะเวลาการออม
3. จานวนการออมเฉลี่ยต่อเดือน
4. วัตถุประสงค์ในการออม
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สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ น เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ น อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
1.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่าง
กัน
1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ น สถานะภาพครอบครัว ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
2.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลเรื่ องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
2.2 ปัจจัยส่ วนบุคคลเรื่ องรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
2.3 ปัจจัยส่ วนบุคคลเรื่ องภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ งข้ อง
แนวคิดการออม
การออมคือรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่ งเหลืออยูส่ ่ วนของรายได้ที่เหลืออยูซ่ ่ ึ งไม่ได้ถกู ใช้สอย
ออกไปนี้เรี ยกว่าเงินออม รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม โดยทัว่ ไปการออมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่า
การจ่ายทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่บุคคลอาจทาได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทางานมาก
ขึ้นเช่นการหารายได้พิเศษหรื อการปรับปรุ งงานที่ทาอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมีรายได้สูงขึ้นเป็ นต้นนอกจากนั้นการลด
รายจ่ายลงด้วยการรู ้จกั ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสมก็จะทาให้มีการออมเกิดขึ้น
บุญรุ่ ง จันทร์ นาค (2554) ให้ความหมายของการเงินออม ว่าการออมเงินเป็ นส่ วนของรายได้ที่เหลืออยู่
หรื อที่กนั เอาไว้ไม่นามาใช้จ่ายในการบริ โภคและอุปโภคในปั จจุบนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต
เช่น ในยามป่ วยไข้ เมื่อแก่ชราหรื อลงทุน เป็ นต้น ถ้าเก็บไว้กบั ตัวเองเฉย ๆ เช่น ใส่ ตุ่มฝังดินไว้ หรื อเก็บใส่ ตูน้ ิรภัย
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ไว้ เงินจานวนนี้จะไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจนกว่าจะได้มีการนามาใช้จ่ายเกิดขึ้น การเกิฐเงินในลักษณะนี้
เรี ยกว่า "Hoarding" เงินออมไม่จาเป้ นต้องถูกเก็บไว้เฉย ๆ ในรู ป Hoarding เสมอไป เพราะนอกจากจะไม่ให้
ประโยชน์งอกเงยแล้วยังอาจจะขาดทุนอีกด้วย ในภาวะเงินเฟ้ อ เงินที่เก็บอยูเ่ ฉย ๆ จะมีค่าลดน้อยลงไปทุกที เมื่อ
ราคาของสิ นค้าและบริ การสูงอยูต่ ลอดเวลา อานวจของเงินจะลดลงเรื่ อย ๆ เป็ นอัตราส่ วนกลับกับอัตราเงินเฟ้ อ คน
ในสมัยนี้ เมื่อรายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออมจึงไม่นิยมเก็บใส่ ไหฝังดินไว้ หรื อเก็บใส่ ไว้ใต้หมอนอีกต่อไป
แต่หาทางทาให้เงินออมนั้นเกิดประโยชน์ อาจจะด้วยการนาไปฝากไว้กบั สถาบันการเงิน ผูฝ้ ากเงินจะได้รับ
ผลตอบแทนเป็ นดอกเบี้ยและสถาบันการเงินที่รับฝากเงินจะนาเงินนั้นไปให้ผลู ้ งทุนหรื อผูบ้ ริ โภคกูต้ ่อไป บางครั้ง
จึงเรี ยกการนาเงินออมไปฝากสถาบันการเงินว่า เป็ นการลงทุนทางอ้อม ในบางกรณี ผมู ้ ีเงินออมอาจจะทาการลงทุน
เพื่อประกอบธุรกิจเองก็ได้ ในกรณี น้ ีถือเป็ นการลงทุนทางตรง

ทฤษฎีการออมของ Keynes John Maynard Keynes
มีแนวความคิดว่าถ้าหากนาส่ วนที่เหลือจากการบริ โภคหรื อการออมไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจแล้ว
ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นส่ งผลให้เกิดการจ้างงานรายได้และความเจริ ญเติบโตในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Keynes อธิ บาย
ด้วยตัวแปรในระบบเศรษฐกิจดังนี้ กาหนดให้
Y = ผลผลิตประชาชาติ
C = การบริ โภค
I = การลงทุน
S = การออม
โดย Y = C + I
คือผลผลิตประชาชาติที่ถกู ผลิตขึ้นมาจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ โภคและการลงทุน และ I = Y – C ในขณะ
ที่ S = Y – C คือการออมเกิดจากผลผลิตประชาชาติหกั ด้วยการบริ โภค ดังนั้นจะได้วา่ I = S จุดดุลยภาพในระบบ
เศรษฐกิจที่มีผลผลิตประชาชาติเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการออมจะเท่ากับการลงทุนเสมอโดยเมื่อเกิดการออมขึ้น
การออมนี้ จะเปลี่ยนสภาพเป็ นการลงทุน หรื อถ้าทาให้การออมกลายเป็ นการลงทุนได้แล้วผลผลิตประชาชาติจะ
เพิ่มขึ้นดังปรากฏใน สมการที่ว่า Y = C + I
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งานศึกษาที่เกีย่ วข้ อง
สุ ภาวดี ฮะมะณี (2556) ได้ศึกษารู ปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของภาคครัวเรื อนในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของครัวเรื อนในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รายได้
รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน รู ปแบบการออม วัตถุประสงค์ในการออม แนวโน้มการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออม
การศึกษานี้ ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
จานวน 400 คน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า F-TEST ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 37 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนเท่ากับ 296,082 บาทต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
ครัวเรื อนเท่ากับ 245,686 บาทต่อปี รู ปแบบการออมของครัวเรื อน โดยส่ วนใหญ่มีการออมเงินในรู ปแบบของการ
ฝากธนาคารพาณิ ชย์ และวัตถุประสงค์ของการออมก็เพื่อใช้จ่ายในวัยชราหรื อยามเจ็บป่ วย อีกทั้งพบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการออมของครัวเรื อน ได้แก่ รายได้ การออมเพื่องานสังคม ออมเพื่อใช้จ่ายนอกเหนื อจากรายจ่ายประจาและ
ออมเพื่อใช้ในด้านการศึกษาและการงาน
วิธีการดาเนินการศึกษา
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 42 ล้านคน

กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 42.071 ล้านคน
ซึ่ งคานวณหาขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ตามสูตร จะได้กลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ 400 คน
2.การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
2.1 การออกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ สถานภาพครอบครัว
ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ภาระหนี้สิน
เฉลี่ยต่อเดือน โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงิน เพื่อศึกษารู ปแบบการออม ระยะเวลาการออม อัตรการออมต่อเดือน
และวัตถุประสงค์ในการออม โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach) และต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสรุ ปได้วา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ

3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาทาการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ตาราวิชาการ งานศึกษา บทความ วารสารต่างๆ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 405 ตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผลต่อไป

4.วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
ประชากรศาสาตร์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการออมเงิน
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5.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสาตร์ ต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกได้เป็ น เพศ ชายและเพศหญิง
คิดเป็ น ร้อยละ 47 และ 53 ตามลาดับ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุอยูท่ ี่ 20 – 30 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 48 ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น ร้อยละ 55 ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพ
โสด เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ น ร้อยละ 53 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีจานวนสมาชิคในครอบครัวอยูท่ ี่ 4-6 คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 48 ของกลุ่มตัวอย่าง
5.2 ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ผมู ้ ีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 25,001
บาท อยูจ่ านวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 20,001
– 25,000 บาท จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผูท้ ี่มีรายได้อยูใ่ นช่วง15,001 –
20,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผูท้ ี่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 –
15,000 บาทจานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ กลุ่มผูท้ ี่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 5,001 –
10,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ผมู ้ ีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 –
15,000 บาท จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างรองลงมาเป็ นผูม้ ีรายจ่ายเฉลี่ยอยูท่ ี่
5,001 – 10,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผูม้ ีรายจ่ายเฉลี่ยอยูท่ ี่
20,001 – 25,000 บาทจานวน 59คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผูม้ ีรายจ่ายเฉลี่ยอยูท่ ี่
15,001 – 20,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผูม้ ีรายจ่ายเฉลี่ย
มากกว่า 25,001 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ผมู ้ ีภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 10,001 – 15,000 บาท จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาอยูท่ ี่ ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 5,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มต่อมาอยูท่ ี่5,001 – 10,000
บาท จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มต่อมาอยูท่ ี่ 20,001 – 25,000 บาทจานวน
68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ กลุ่มผูม้ ีภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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5.3 ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เรื่ องระยะเวลาการออม พบว่า
ระยะเวลาการออมเงินของกลุ่มตัวอย่าง สส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 5 ปี 1 วัน – 10 ปี เป็ นจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาเป็ นช่วง 1 ปี 1 วัน – 5 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ช่วงมากกว่า 10 ปี 1 วัน จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และช่วงน้อย
กว่า 1 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เรื่ องอัตราการออมต่อเดือน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอตั ราการออมต่อเดือนอยูท่ ี่ 1,001 – 5,000 บาท จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาเป็ น 5,001 – 10,000 บาท จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ช่วง 10,001 – 15,000 บาท จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ช่วง มากกว่า 15,001 บาท จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ ช่วง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
1,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เรื่ องเป็ นการออมเงินเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในอนาคต มากที่สุด (x̅ = 4.29) และเมื่อพิจารณาตามลาดับแล้วพบว่า รองจากการออมเงินเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตแล้วก็ยงั มีการออมสาหรับใช้จ่ายยามเกษียณ อยูใ่ นกลุ่มที่มากที่สุด ส่ วนต่อมาเพื่อสารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิ น
และ เพื่อสาหรับลงทุนในอนาคต อยูใ่ นกลุ่มที่มาก โดยจะมีในส่ วนของการออมเพื่อสาหรับเพื่อการศึกษา อยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง และ เพื่อเป็ นมรดก ให้บุตรหลาน กับเพื่อนามาใช้จ่ายตามโอกาสต่างๆ อยูใ่ นกลุ่มที่นอ้ ย ตามลาดับ

อภิปายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคล กับพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน ซึ่ งพบว่าพฤติกรรมการ
ออมเงิน ของพนักงานบริ ษทั เอกชน มีความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีรายได้มากกว่า 25,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่าใช้จ่ายประจาอยูท่ ี่ 10,001 – 15,000 บาท และมีภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001 – 15,000
บาท ซึ่ งรู ปแบบการออมเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นการออมเงินประเภทเงินฝากแบบออมทรัพย์และการ
ฝากประจา ใช้เวลาในการฝากเงินอยูใ่ นช่วง 5 ปี 1 วัน – 10 ปี และมีจานวนการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 1,001 –
5,000 บาท ต่อเดือน จึงส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.

พฤติกรรมการออมของพนักงานเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในส่ วนของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ทา

ให้ทราบว่าบุคคลวัยทางานที่มีอายุ ระหว่าง 20 – 30 ปี ซึ่ งเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ที่ทาการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
มีสถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัวจานวน 4-6 คน และมีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่
ดังนั้นควรมีการเพิ่มอัตราผลตอบแทนหรื อควรมีนโยบายส่ งเสริ มการออม เพื่อดึงดูดกลุ่มเหล่านี้ให้หนั มาสนใจ
ออมเงิน และควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กบั บุคคลวัยทางานเหล่านี้ทราบมากยิ่งขึ้น
2.

จากข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลในส่ วนของรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม

นั้นพบว่ามีรายได้ส่วนใหญ่ มากกว่า 25,001 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,001 – 15,000 บาท และมีภาระหนี้สินเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 10,001 – 15,000 บาท ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนทางการเงิน ซึ่ งการวางแผนทางการเงินนั้นจะประกอบไป
ด้วย วิธีและรู ปแบบการออมที่จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีความปลอดภัยสูงสุ ด
3.

ผลจากการศึกษาทาให้ทราบว่า รู ปแบบในการออมส่ วนใหญ่ของพนักงานบริ ษทั เอกชน เป็ นการออมแบบ

เงินฝากออมทรัพย์ และฝากประจา เนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นเป็ นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ ยงและยังมีการ
รับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือได้ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การทาประกันชีวิต และการซื้ อพันธบัตร
รัฐบาล เพราะฉะนั้น ทางสถาบันการเงิน ควรมีการแนะนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า และควรมีการ
อธิ บายเพื่อชักจูงให้ความรู ้ เพื่อให้กบั พนักงานเอกชนให้มาสนใจมากยิ่งขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ครั้งต่ อไป
1. ควรขยายกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มขึ้นเพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขี้น
2. ควรมีการเปลี่ยนพื่นที่ของการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ถึงความแตกต่างในเรื่ องการออมเงินของพื้นที่ ที่แตกต่าง
กัน
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