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บทคัดย่อ  

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตรปัจจยัส่วน

บุคคลของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยการศึกษานั้นเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative research ) ใชก้ารศึกษาเชิงส ารวจ ( Survey 

research method ) ดว้ยแบบสอบถาม ( Questionnaire ) กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จ านวน 400 

ตวัอยา่ง และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ สถิติขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

พฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหผ์ลการศึกษาดว้ยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบวา่ พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เป็น

การออมเงินประเภทเงินฝากแบบออมทรัพย ์มลูค่าการออมเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 1,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

48.0  โดยจุดมุ่งหมายการออมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการออมเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในอนาคต ดงันั้นควรหา
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มาตรการในการกระตุน้การออมใหเ้พ่ิมข้ึน โดยอาจจะดว้ยการเพ่ิมสิทธิประโยชนจ์ากการออมใหเ้พ่ิมสูงข้ึนเพ่ืงจูง

ใจใหป้ระชากรกลุ่มน้ีมีความตอ้งการออมมากข้ึน 

 

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. 

 

 

บทน า 

ในปัจจุบนัสังคมไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง ในหลากหลายดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม แมแ้ต่

ในดา้นรูปแบบการท างาน ท่ีเปล่ียนไปจึงท าใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะท าการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชน

วยัท างานในปัจจุบนั โดยสนใจท่ีจะท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร 

การออม (Saving) เม่ือพดูถึงการออมหลายๆคนจะนึกถึงการออมเงิน ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การฝากเงิน การ

ซ้ือประกนั หรือการหยอดกระปุก เป็นตน้ อยา่งไรกดี็การออมเงินนั้นผูอ้อมยอ่มมีสาเหตุเพ่ือประโยชนใ์นอนาคต 

เช่น ออมเงินส าหรับใชจ่้ายยามเกษียณอาย ุ  ออมเงินเพ่ือการลงทุนในอนาคต  หรือ เพ่ือเป็นเงินส ารอง  โดยเม่ือ

คนเราไดเ้ขา้สู่วยัท างานกจ็ะท าใหมี้รายไดใ้นรูปแบบต่างๆ แต่กย็งัมีค่าใชจ่้ายท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่น ค่าเช่าบา้น ค่า
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เดินทาง ค่าอาหารในทุกๆวนั ดงันั้นรายไดท่ี้มีการรับเขา้มาในแต่ละคร้ังกจ็ะตอ้งถกูหกัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงส่งผล

ใหก้ารวงาแผนทางการเงินมีความส าคญัมากยิ่งข้ึน เพ่ือเตรียมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงในสภาวะเศษรฐกิจ สงัคม 

การเมือง และส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็นแนวคิดส าคญัท่ีจะ

ท าใหส้ามารถด าเนินไปในแต่ละช่วงของชีวิตไดอ้ยา่งมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี  ตามสมการ  รายได(้Saving) = 

รายได(้Income) – ค่าใชจ่้าย(Expense)    

ซ่ึงจากขอ้มูลรายไดแ้ละการออมส่วนบุคคลปี  2561 ของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ แสดงใหเ้ห็นถึงมลูค่าการออมเบ้ืองตน้ภายในประเทศมีมลูค่า 5,035,290 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 0.1 จาก

การขยายตวัร้อยละ 9.3 ในปี 2560 การออมสุทธิโดยรวมมีมลูค่า 2,415,574 ลา้นบาทขยายตวัร้อยละ 4.1 ชะลอลง

จากท่ีขยายตวัร้อยละ 22.0 ในปีก่อนหนา้ เป็นผลจากการชะลอลงของการออมสุทธิภาคเอกชนเป็นหลกั โดยการ

ออมภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 21.3 ในปี 2560 เป็นการชะลอตวัทั้งการออม

ของครัวเรือนฯ และการออมของนิติบุคคลเอกชน อยา่งไรกต็าม การออมภาครัฐขยายตวัเร่งข้ึนจากปี 2560 

เน่ืองจากรัฐบาลขาดดุลการออมในระดบัท่ีต ่าลง โดยปีน้ีรัฐบาลขาดดุลการออมมลูค่า 57,923 ลา้นบาท นอ้ยกวา่การ

ขาดดุลการออม 149,457ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ ขณะท่ีการออมของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 4.0 ส าหรับค่าเส่ือม

ราคาทรัพยสิ์นถาวรโดยรวมมีมลูค่า 2,770,674 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 เท่ากบัการขยายตวัในปี 2560 

ในส่วนของการออมสุทธิของครัวเรือนฯ  มีมลูค่า 898,023 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.2 ชะลอลง

ค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัท่ีขยายตวัร้อยละ 18.2 ในปี 2560 โดยรายไดพึ้งจบัจ่ายใชส้อยของครัวเรือนขยายตวัร้อย

ละ 5.2 เท่ากบัการขยายตวัในปี 2560 ขณะท่ีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคและบริโภคสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยของ

ครัวเรือนและสถาบนัไม่แสวงก าไรใหบ้ริการครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 5.6 เร่งตวัข้ึนจากปีก่อนหนา้ และอยู  ใน

ระดบัสูงกวา่รายไดพึ้งจบัจ่ายใชส้อย ส่งผลใหก้ารออมสุทธิของครัวเรือนฯ เพ่ิมข้ึนในระดบัต ่าการ 

ใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของครัวเรือนฯ มีมลูค่า 1,380,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 เร่งตวัข้ึนเม่ือเทียบกบัท่ี

ขยายตวัร้อยละ 2.4 ในปี 2560 โดยมีค าใชจ่้ายหลกัคือรายจ่ายจากทรัพยสิ์น ขยายตวัร้อยละ 4.7 เร่งข้ึนจากการ

ขยายตวัร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหนา้ และค าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จากท่ีลดลงร้อยละ 3.0 ในปี 2560 

ขณะท่ีค าใชจ่้ายสุทธิส าหรับแผนประกนัสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 เม่ือประกอบกบัค าใชจ่้ายการโอนใหก้บัรัฐบาล

และภาคต่างประเทศท่ีกลบัมาขยายตวัหลงัจากท่ีลดลงต่อเน่ืองในปี 2559 และ 2560 จึงส่งผลใหก้ารใชจ่้ายท่ีจ าเป็น

ของครัวเรือนและสถาบนัไม่แสวงก าไรใหบ้ริการครัวเรือนเพ่ิมข้ึนดงักล่าวการเพ่ิมข้ึนของรายรับและการใชจ่้ายท่ี

จ าเป็นของครัวเรือนและสถาบนัไม่แสวงก าไรใหบ้ริการครัวเรือน ส่งผลใหร้ายไดพึ้งจบัจ่ายใชส้อยของครัวเรือนฯ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 เท่ากบัการขยายตวัในปี 2560 เม่ือหกัรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคขั้นสุดทา้ยของครัวเรือนฯ ท่ี

เร่งตวัข้ึนร้อยละ 5.6 ซ่ึงสูงกวา่อตัราการขยายตวัของรายไดพึ้งจบัจ่ายใชส้อย 
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ของครัวเรือนฯ และปรับดว้ยการเปล่ียนแปลงในสิทธิบ าเหน็จบ านาญจากการลงทุนท่ีลดลงแลว้ ส่งผลให้

การออมสุทธิของครัวเรือนฯ ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.2 ขณะท่ีการออมสุทธิเฉล่ียต่อหวัของครัวเรือนฯ ลดลงร้อยละ 

0.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 12,995 บาทต่อคนต่อปี 

การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาท่ี

พยายามท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการออมเงินของแต่ละบุคคล และเปรียบเทียบวา่บุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไปทั้งในดา้น เพศ อาย ุการศึกษา และ สถานภาพครอบครัว มีลกัษณะการออมท่ีแต่ต่างกนัออกไปอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชน 

โดยจะท าการศึกษาเฉพาะประชากรวยัท างานบริษทัเอกชน ท่ีอาศยัอยูต่ามเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้อยูใ่นวยัท างาน โดยเป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของ

การศึกษา ดงัน้ี 
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1. ประชากรวยัท างานช่วงอายตุั้งแต่ 20 - 60 ปี และเป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

คน โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมของ Yamane (1973,pp.886-887) 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

3.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และ สถานภาพ 

3.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน และ ภาระหน้ีสิน

เฉล่ียต่อเดือน 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั กรุงเทพ 

ประกอบดว้ย รูปแบบการออม, ระยะเวลาการออม, อตัราการออมต่อเดือน 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

ศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพครอบครัว 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

พฤติกรรมการออมเงิน ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
1. รูปแบบการออม 
2. ระยะเวลาการออม 
3. จ านวนการออมเฉล่ียต่อเดือน 
4. วตัถุประสงคใ์นการออม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
3. ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 
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สมมตฐิานของการศึกษา 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

1.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่าง

กนั 

1.4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น สถานะภาพครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ี

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

2.3 ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่งข้อง 

แนวคิดการออม 

การออมคือรายไดเ้ม่ือหกัรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยูส่่วนของรายไดท่ี้เหลืออยูซ่ึ่งไม่ไดถ้กูใชส้อย

ออกไปน้ีเรียกวา่เงินออม  รายได ้– ค่าใชจ่้าย = เงินออม  โดยทัว่ไปการออมจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นมีรายไดม้ากกวา่

การจ่ายทางท่ีจะเพ่ิมเงินออมใหแ้ก่บุคคลอาจท าไดโ้ดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายไดใ้หม้ากข้ึนดว้ยการท างานมาก

ข้ึนเช่นการหารายไดพิ้เศษหรือการปรับปรุงงานท่ีท าอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมีรายไดสู้งข้ึนเป็นตน้นอกจากนั้นการลด

รายจ่ายลงดว้ยการรู้จกัใชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมก็จะท าใหมี้การออมเกิดข้ึน 

บุญรุ่ง จนัทร์นาค (2554) ใหค้วามหมายของการเงินออม วา่การออมเงินเป็นส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู ่

หรือท่ีกนัเอาไวไ้ม่น ามาใชจ่้ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบนั โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเก็บไวใ้ชจ่้ายในอนาคต 

เช่น ในยามป่วยไข ้เม่ือแก่ชราหรือลงทุน เป็นตน้ ถา้เกบ็ไวก้บัตวัเองเฉย ๆ เช่น ใส่ตุ่มฝังดินไว ้หรือเกบ็ใส่ตูนิ้รภยั
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ไว ้เงินจ านวนน้ีจะไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจนกวา่จะไดมี้การน ามาใชจ่้ายเกิดข้ึน การเกิฐเงินในลกัษณะน้ี

เรียกวา่ "Hoarding" เงินออมไม่จ าเป้นตอ้งถกูเกบ็ไวเ้ฉย ๆ ในรูป Hoarding เสมอไป เพราะนอกจากจะไม่ให้

ประโยชนง์อกเงยแลว้ยงัอาจจะขาดทุนอีกดว้ย ในภาวะเงินเฟ้อ เงินท่ีเกบ็อยูเ่ฉย ๆ จะมีค่าลดนอ้ยลงไปทุกที เม่ือ

ราคาของสินคา้และบริการสูงอยูต่ลอดเวลา อ านวจของเงินจะลดลงเร่ือย ๆ เป็นอตัราส่วนกลบักบัอตัราเงินเฟ้อ คน

ในสมยัน้ี เม่ือรายไดม้ากกวา่รายจ่ายและมีเงินออมจึงไม่นิยมเกบ็ใส่ไหฝังดินไว ้หรือเกบ็ใส่ไวใ้ตห้มอนอีกต่อไป 

แต่หาทางท าใหเ้งินออมนั้นเกิดประโยชน ์อาจจะดว้ยการน าไปฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน ผูฝ้ากเงินจะไดรั้บ

ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียและสถาบนัการเงินท่ีรับฝากเงินจะน าเงินนั้นไปใหผู้ล้งทุนหรือผูบ้ริโภคกูต่้อไป บางคร้ัง

จึงเรียกการน าเงินออมไปฝากสถาบนัการเงินวา่ เป็นการลงทุนทางออ้ม ในบางกรณีผูมี้เงินออมอาจจะท าการลงทุน

เพ่ือประกอบธุรกิจเองกไ็ด ้ในกรณีน้ีถือเป็นการลงทุนทางตรง 

 

ทฤษฎีการออมของ Keynes John Maynard Keynes  

มีแนวความคิดวา่ถา้หากน าส่วนท่ีเหลือจากการบริโภคหรือการออมไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจแลว้ 

ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานรายไดแ้ละความเจริญเติบโตในเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี Keynes อธิบาย

ดว้ยตวัแปรในระบบเศรษฐกิจดงัน้ี   ก าหนดให ้

Y = ผลผลิตประชาชาติ 

C = การบริโภค 

I = การลงทุน 

S = การออม 

 

โดย Y = C + I 

 

คือผลผลิตประชาชาติท่ีถกูผลิตข้ึนมาจะถกูน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริโภคและการลงทุน และ  I = Y – C ในขณะ

ท่ี S = Y – C คือการออมเกิดจากผลผลิตประชาชาติหกัดว้ยการบริโภค ดงันั้นจะไดว้า่ I = S จุดดุลยภาพในระบบ

เศรษฐกิจท่ีมีผลผลิตประชาชาติเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจการออมจะเท่ากบัการลงทุนเสมอโดยเม่ือเกิดการออมข้ึน 

การออมน้ีจะเปล่ียนสภาพเป็นการลงทุน หรือถา้ท าใหก้ารออมกลายเป็นการลงทุนไดแ้ลว้ผลผลิตประชาชาติจะ

เพ่ิมข้ึนดงัปรากฏใน สมการท่ีว่า Y = C + I 
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งานศึกษาที่เกีย่วข้อง 

 สุภาวดี ฮะมะณี (2556) ไดศึ้กษารูปแบบและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของภาคครัวเรือนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มลูของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัเศรษฐกิจ รายได ้

รายจ่าย ทรัพยสิ์น หน้ีสิน รูปแบบการออม วตัถุประสงคใ์นการออม แนวโนม้การออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม 

การศึกษาน้ี ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได ้

จ านวน 400 คน และน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่า F-TEST ผลการศึกษา 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ37 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนเท่ากบั 296,082 บาทต่อปี มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียของ

ครัวเรือนเท่ากบั 245,686 บาทต่อปี รูปแบบการออมของครัวเรือน โดยส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบของการ

ฝากธนาคารพาณิชย ์และวตัถุประสงคข์องการออมกเ็พ่ือใชจ่้ายในวยัชราหรือยามเจบ็ป่วย อีกทั้งพบวา่ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการออมของครัวเรือน ไดแ้ก่ รายได ้การออมเพ่ืองานสงัคม ออมเพ่ือใชจ่้ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจ าและ

ออมเพ่ือใชใ้นดา้นการศึกษาและการงาน 

 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

1.การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 ลา้นคน 

 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 42.071 ลา้นคน 

ซ่ึงค านวณหาขนาดตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตามสูตร จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 400 คน 

2.การสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 การออกแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสาตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ สถานภาพครอบครัว 

ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ภาระหน้ีสิน

เฉล่ียต่อเดือน โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูพฤติกรรมการออมเงิน เพ่ือศึกษารูปแบบการออม ระยะเวลาการออม อตัรการออมต่อเดือน 

และวตัถุประสงคใ์นการออม โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การทดสอบโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนบคั (Cronbach) และตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.70 จึงจะสรุปไดว้า่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

 

3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาท าการเกบ็ขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

 3.1 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสาร วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ ต าราวิชาการ งานศึกษา บทความ วารสารต่างๆ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) 

 3.2 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็ขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 405 ตวัอยา่ง และรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมดท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

4.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ 

 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสาตร์ ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 

 วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการออมเงิน 
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5.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 5.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสาตร์ต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  จากการศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น เพศ ชายและเพศหญิง 

คิดเป็น ร้อยละ 47 และ 53 ตามล าดบั ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายอุยูท่ี่ 20 – 30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 48 ของ

กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 55 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีสถานภาพ 

โสด เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 53 ของกลุ่มตวัอยา่ง และมีจ านวนสมาชิคในครอบครัวอยูท่ี่ 4-6 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 48 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 5.2 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 25,001 

บาท อยูจ่  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001 

– 25,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง15,001 – 

20,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 – 

15,000 บาทจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  และ กลุ่มผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,001 – 

10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผูมี้รายจ่ายเฉล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 

15,000 บาท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งรองลงมาเป็นผูมี้รายจ่ายเฉล่ียอยูท่ี่ 

5,001 – 10,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายจ่ายเฉล่ียอยูท่ี่ 

20,001 – 25,000 บาทจ านวน 59คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายจ่ายเฉล่ียอยูท่ี่ 

15,001 – 20,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มผูมี้รายจ่ายเฉล่ีย

มากกวา่ 25,001 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ผูมี้ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนอยู่

ท่ี 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาอยูท่ี่ ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มต่อมาอยูท่ี่5,001 – 10,000 

บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มต่อมาอยูท่ี่ 20,001 – 25,000 บาทจ านวน 

68 คน คิดเป็นร้อยละ 17  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และ กลุ่มผูมี้ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท 

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
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  5.3 ขอ้มลูพฤติกรรมการออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เร่ืองระยะเวลาการออม พบวา่

ระยะเวลาการออมเงินของกลุ่มตวัอยา่ง สส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5 ปี 1 วนั  – 10 ปี เป็นจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 

ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาเป็นช่วง 1 ปี 1 วนั – 5 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ของประชากร

กลุ่มตวัอยา่ง ช่วงมากกวา่ 10 ปี 1 วนั จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และช่วงนอ้ย

กวา่  1 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

  จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เร่ืองอตัราการออมต่อเดือน

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอตัราการออมต่อเดือนอยูท่ี่ 1,001 – 5,000 บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาเป็น 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  ของ

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ช่วง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วง มากกวา่ 15,001 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และ ช่วง นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

1,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

  จากขอ้มลูท่ีไดรั้บตอบกลบัจากแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เร่ืองเป็นการออมเงินเพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในอนาคต มากท่ีสุด (x̅ = 4.29)  และเม่ือพิจารณาตามล าดบัแลว้พบวา่ รองจากการออมเงินเพ่ือใชจ่้ายใน

อนาคตแลว้กย็งัมีการออมส าหรับใชจ่้ายยามเกษียณ อยูใ่นกลุ่มท่ีมากท่ีสุด ส่วนต่อมาเพ่ือส ารองไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน 

และ เพ่ือส าหรับลงทุนในอนาคต อยูใ่นกลุ่มท่ีมาก โดยจะมีในส่วนของการออมเพ่ือส าหรับเพ่ือการศึกษา อยูใ่น

เกณฑป์านกลาง และ เพ่ือเป็นมรดก ใหบุ้ตรหลาน กบัเพ่ือน ามาใชจ่้ายตามโอกาสต่างๆ อยูใ่นกลุ่มท่ีนอ้ย ตามล าดบั 

 

อภิปายผล 

 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการออมเงินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพบวา่พฤติกรรมการ

ออมเงิน ของพนกังานบริษทัเอกชน มีความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อ

เดือน และภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท มี

ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายประจ าอยูท่ี่ 10,001 – 15,000 บาท และมีภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 15,000 

บาท ซ่ึงรูปแบบการออมเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นการออมเงินประเภทเงินฝากแบบออมทรัพยแ์ละการ

ฝากประจ า ใชเ้วลาในการฝากเงินอยูใ่นช่วง 5 ปี 1 วนั  – 10 ปี และมีจ านวนการออมเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 1,001 – 

5,000 บาท ต่อเดือน จึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. พฤติกรรมการออมของพนกังานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ท า

ใหท้ราบวา่บุคคลวยัท างานท่ีมีอาย ุระหวา่ง 20 – 30 ปี ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ท่ีท าการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

มีสถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 คน และมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่

ดงันั้นควรมีการเพ่ิมอตัราผลตอบแทนหรือควรมีนโยบายส่งเสริมการออม เพ่ือดึงดูดกลุ่มเหล่าน้ีใหห้นัมาสนใจ

ออมเงิน และควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหก้บับุคคลวยัท างานเหล่าน้ีทราบมากยิ่งข้ึน 

2. จากขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของรายได ้รายจ่าย และภาระหน้ีสิน ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม

นั้นพบวา่มีรายไดส่้วนใหญ่ มากกวา่ 25,001 บาท มีรายจ่ายเฉล่ียอยูท่ี่ 10,001 – 15,000 บาท และมีภาระหน้ีสินเฉล่ีย

อยูท่ี่ 10,001 – 15,000 บาท ดงันั้นจึงควรมีการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงการวางแผนทางการเงินนั้นจะประกอบไป

ดว้ย วิธีและรูปแบบการออมท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และมีความปลอดภยัสูงสุด 

3. ผลจากการศึกษาท าใหท้ราบวา่ รูปแบบในการออมส่วนใหญ่ของพนกังานบริษทัเอกชน เป็นการออมแบบ

เงินฝากออมทรัพย ์และฝากประจ า เน่ืองจากบญัชีเงินฝากธนาคารนั้นเป็นการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียงและยงัมีการ

รับรองจากสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้และยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น การท าประกนัชีวิต และการซ้ือพนัธบตัร

รัฐบาล เพราะฉะนั้น ทางสถาบนัการเงิน ควรมีการแนะน าผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมีผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ และควรมีการ

อธิบายเพ่ือชกัจูงใหค้วามรู้ เพ่ือใหก้บัพนกังานเอกชนใหม้าสนใจมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้คร้ังต่อไป 

1. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ิมข้ึนเพ่ือศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ีน 

2. ควรมีการเปล่ียนพ่ืนท่ีของการเกบ็ตวัอยา่งเพ่ือใหถึ้งความแตกต่างในเร่ืองการออมเงินของพ้ืนท่ี ท่ีแตกต่าง

กนั 
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