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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม ของบุคลากรใน
สังกัดสาํนักพระราชวังที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การออมของบุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวัง การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างประชากร คือ บุคลากรที่
ปฏบิัติงานในสงักดัสาํนักพระราชวัง จาํนวน 168 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถติิทดสอบสมมติฐานคือ t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า วัตถุประสงค์ของการออม อยู่ใน ระดับมาก ส่วนรูปแบบการออมไม่ผ่าน
สถาบันการเงิน และรูปแบบการออมผ่านสถาบันการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีเพศ สถานภาพ รายจ่ายต่อเดือน ต่างกนั 
มีพฤติกรรมการออมที่ไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีอายุ ตาํแหน่งงาน 
รายได้ต่อเดือน หน้ีสนิต่อเดือน ต่างกนั มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทนาํ 
ปัจจุบันการออมในประเทศไทยอยู่ที่คนเพียงบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะ จึง

ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะสนับสนุนให้มีเงินออมในประเทศเพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากค่าครองชีพในปัจจุบันได้
เพ่ิมสูงขึ้ นมากทาํให้ประชาชนเดือดร้อนจากข้าวของแพง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคทาํให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยและเป็นหน้ีสินกันมาก ผลที่เกิดขึ้นคือ การออมภาคครัวเรือนลดลงตรง
ข้ามกับการบริโภคที่ เ พ่ิมขึ้ นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคงทน เ ช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมที่สะดวกขึ้น  รวมทั้งมาตรการให้

เครดิตสนิเช่ือ เครดิตสนิค้าที่ผ่อนปรนจูงใจให้มีการซ้ือสนิค้าเงินผ่อนในสารพัดรูปแบบ ประกอบ
กบัการช่วยเหลือของภาครัฐเชิงสวัสดิการ  เช่น  โครงการประกนัสขุภาพ  ทาํให้ประชาชนเกดิ
ความรู้สกึมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น  มีผลให้ครัวเรือนมองข้ามความจาํเป็นในการ
ที่จะออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน  และที่สาํคัญครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและหรือมีการศึกษาตํ่าจะเป็น
ก ลุ่มที่ มีการออมตํ่ าและมี ปัญหาต่อการวางแผนการออมด้วย  (สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กระทรวงการคลัง, 2557, ออนไลน์) 

สาํนักงานสถิติแห่งชาติ (2555) เปิดเผยข้อมูลสถิติการออมที่น่าสนใจ พบว่ารายได้ 
และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่การออมเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อ
เดือนมีการปรับลดลง การออมภาคครัวเรือนเป็นแหล่งเงินออมที่มีความสาํคัญ อกีแหล่งหน่ึงคือ
เงินออมภาคครัวเรือนจากข้าราชการ เน่ืองจากข้าราชการถอืเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกจิ และ
การออมของข้าราชการกจ็ะส่งผลต่อปริมาณการออมของระบบเศรษฐกจิของประเทศด้วยเช่นกนั 
แต่จากการสาํรวจภาวการณ์ครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544 พบว่า ข้าราชการ
มีการออมอยู่ในระดับตํ่า มีการเปรียบเทยีบรายได้และค่าใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการระดับ 1 
- 8 ทั่วประเทศ พบว่าโดยเฉล่ียครอบครัวข้าราชการจะใช้จ่ายประมาณร้อยละ 79.9 ของรายได้
ทั้งหมด ส่วนในด้านความคิดเห็นของข้าราชการทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางการเงินของครอบครัว
พบว่า ข้าราชการร้อยละ 37.0 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 33.0 มีรายได้พอ ๆ กบัรายจ่าย 
และร้อยละ 30.0 มีรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย (สาํนักงานสถติิแห่งชาติ สาํนักนายกรัฐมนตรี, 2544 
: 16-17)กก  

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมระดับบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรใน
สงักดัสาํนักพระราชวัง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เน่ืองจากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ข้าราชการในอดีตช้ีให้เหน็ว่ามีปริมาณการออมค่อนข้างตํ่า และเม่ือเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ
จะมีรายได้ลดลง (กนกวรรณ  วิเชียร, 2555 : 84) ดังน้ัน ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาพฤติกรรมการ
ออมของบุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวัง เพ่ือนาํผลการวิจัยที่ได้ไปใช้กาํหนดพฤติกรรมการ
ออมในอนาคต เป็นการสร้างองค์ความรู้ ให้เหน็คุณค่าของการออม การเข้าใจและรู้จักสร้างวินัย
การออม รวมถงึ การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า การวางแผนการเงินให้กบัตนเอง เพ่ือสร้างหลักประกนัใน
ชีวิตวัยทาํงานและวัยเกษียณอายุ 
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2. วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม ของบุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวังที่มี

ลักษณะส่วนบุคคลต่างกนั 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรในสังกัดสํานัก

พระราชวัง  
 
3. สมมติฐานในการศึกษา 

บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการออมที่

แตกต่างกัน และปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และหน้ีสินต่อเดือนส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมของบุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวัง 

 
4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
กกกกกกกก4.1 เป็นแนวทางในการวางแผนการออมอย่างถูกวิธใีนอนาคต 
กกกกกกกก4.2 นาํไปใช้ในการสร้างวินัยการออมเพ่ือความม่ันคงในวัยเกษียณ 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา 
กกกกกกกกขอบเขตดา้นประชากร คือ บุคลากรที่ปฏบิัติงานในสังกัดสาํนักพระราชวัง จาํนวน 
168 คน 
กกกกกกกกขอบเขตดา้นเนื้ อหา คือ พฤติกรรมการออมของบุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวัง 
โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการออมจากทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ ซ่ึงเคนสก์ล่าวว่าเงิน
เป็นสนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสงูที่สดุ แบ่งตามจุดมุ่งหมายได้ 3 ประเภท คือ ความต้องการถือเงิน
เพ่ือจับจ่ายใช้สอย เพ่ือสาํรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และเพ่ือการเกง็กาํไร จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า
เงินออมเป็นปัจจัยสาํคัญที่จะทาํให้เป้าหมายในอนาคตที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์     
กกกกกกกกขอบเขตดา้นช่วงเวลา ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างเดือน
กนัยายน ถงึ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัยส่งให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดยแบบ 
สอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
กกกกกกกกส่วนที่ 1 เป็นข้อคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคาํถาม
แบบปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และตาํแหน่งงาน 
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กกกกกกกกส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
ข้อคาํถามแบบปลายปิด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ 
รายจ่ายต่อเดือน ประเภทของรายจ่าย หน้ีสนิต่อเดือน และประเภทของหน้ีสนิ 
กกกกกกกกส่วนที่ 3 เป็นข้อคาํถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อ
คําถามแบบปลายปิด ในด้านระดับของการออม และลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ ในด้านรูปแบบของการ
ออม โดยเกณฑก์ารตีความหมายของข้อมูลส่วนที่ 2 ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  มากที่สดุ 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  น้อยที่สดุ 

 
7. ผลการศึกษา 
กกกกกกกก7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 30-40 ปี 
สถานภาพโสด ตาํแหน่งงานพนักงานสาํนักพระราชวัง  
กกกกกกกก7.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผล 
กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 
บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน มากกว่า 1,500 บาทขึ้นไป มีแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ จากเบี้ยเล้ียง 
ค่าล่วงเวลา มีรายจ่ายต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีวิตประจาํวัน หน้ีสนิ
ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท หน้ีสนิประเภทเงินกู้ยืมจากสหกรณอ์อมทรัพย์  
กกกกกกกก7.3 ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการออม 
กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เงินออมโดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
1,500 บาทขึ้ นไป ร้อยละ 67.4 รูปแบบการออมผ่านสถาบันการเงิน เป็นเงินฝากกับธนาคาร 
รูปแบบการออมไม่ผ่านสถาบันการเงินเป็นการเกบ็เงินสดไว้ในมือ วัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือ
ใช้จ่ายหลังปลดเกษียณหรือออกจากงาน 
กกกกกกกก7.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีเพศ สถานภาพ รายจ่าย
ต่อเดือน ต่างกนั มีพฤติกรรมการออม ที่ไม่แตกต่างกนั และบุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มี
อายุ ตาํแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และหน้ีสนิต่อเดือน ต่างกนั มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกนั 
 
 

57



8. การอภิปรายผลการศึกษา 
กกกกกกกก1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวัง 
กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 
บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน มากกว่า 1,500 บาทขึ้นไป มีแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ จากเบี้ยเล้ียง 
ค่าล่วงเวลา มีรายจ่ายต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีวิตประจาํวัน หน้ีสนิ
ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท หน้ีสินประเภทเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึง Franco 
Modigliani (อ้างถึงใน จุฑาธบิดิ์  ฤกษ์สนัทดั, 2555 : 11) กล่าวว่า ในช่วงชีวิตของผู้บริโภคแต่
ละคนจะมีรายได้ค่อนข้างตํ่าในช่วงเร่ิมต้นของชีวิต ต่อมาจะค่อยๆ มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นเม่ือมีอายุ
มากขึ้น และสุดท้ายรายได้จะค่อย ๆ ลดลงอีกคร้ังเม่ือถึงบั้นปลายชีวิต ส่วนทางด้านการบริโภค
น้ัน ผู้บริโภคจะพยายามรักษาระดับการบริโภคให้ค่อนข้างคงที่ หรือเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมต้นของ
ชีวิตไม่มากนัก  และพฤติกรรมการออมส่วนใหญ่ เงินออมโดยเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 1,500 
บาทขึ้นไป รูปแบบการออมผ่านสถาบันการเงิน เป็นเงินฝากกบัธนาคาร รูปแบบการออมไม่ผ่าน
สถาบันการเงินเป็นการเกบ็เงินสดไว้ในมือ วัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือใช้จ่ายหลังปลดเกษียณ
หรือออกจากงาน  ซ่ึง Franco Modigliani กล่าวว่า ในช่วงกลางของชีวิต ผู้บริโภคจะมีรายได้
มากกว่าการบริโภค ทาํให้ผู้บริโภคมีเงินเกบ็ออมไว้ และเงินออมน้ีเองจะนาํไปใช้บริโภคในช่วงบั้น
ปลายของชีวิตผู้บริโภคเอง เน่ืองจากในช่วงบั้นปลายของชีวิต รายได้ของผู้บริโภคจะลดลงน้อย
กว่าการบริโภค  
กกกกกกกก2. เปรียบเทยีบพฤติกรรมการออม ของบุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลต่างกนั สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
กกกกกกกก2.1 บุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวังที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการออม ที่ไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการออม เช่นมี
เงินฝากกับธนาคาร มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และมี
วัตถุประสงค์ของการออม เพ่ือใช้ในการรักษายามเจบ็ป่วย และเพ่ือสาํรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียร (2555) พบว่า เพศ ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจาํในสงักดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
กกกกกกกก2.2 บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรที่ใกล้ปลดเกษียณหรือออกจากงาน ได้มีการวางแผนการออม
เพ่ือต้องการให้ผลตอบแทนที่ได้จากการออมเอาไปใช้จ่ายหลังปลดเกษียณหรือออกจากงาน โดย
ที่ไม่ต้องลาํบากลูกหลาน ซ่ึงจะแตกต่างจากบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี ที่ยังไม่ได้มีการวาง
แผนการออมมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ  วิภาดา  นนทโชติ และโสภาพร  ศรีพิทกัษ์
พงค์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความคิดเหน็ด้านวัตถุประสงค์การออมของพนักงาน
ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเหน็ด้านวัตถุประสงค์การออมเงินของพนักงาน
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาํนักงานใหญ่ และพนักงาน
ธนาคารกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ 
กกกกกกกก2.3 บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีสถานภาพต่างกนั มีพฤติกรรมการออมที่ไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ไม่ว่าบุคลากรจะอยู่ในสถานภาพโสด สมรส หรือ หม้าย/หย่า
ร้าง/ แยกกันอยู่  จะมีพฤติกรรม การออมส่วนใหญ่เป็นการออมแบบ เงินฝากกับธนาคาร เกบ็
เงินสดไว้ในมือ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และมีวัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือสาํรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กาญจนา  สมภารเพียร (2556) พบว่า สถานภาพสมรส ไม่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจักร 
กกกกกกกก2.4 บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีพฤติกรรมการออมที่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  บุคลากรที่มีตาํแหน่งงานลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนเงินท้ายที่น่ัง 
และพนักงานสาํนักพระราชวังพิเศษ มีพฤติกรรมการออม ในรูปแบบการออมไม่ผ่านสถาบัน
การเงิน  เช่น เกบ็เงินสดไว้ในมือ กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และ
ออมในรูปของทรัพย์สนิที่มีค่า มากกว่า บุคลากรที่มีตาํแหน่งงานพนักงานสาํนักพระราชวังและ
ประเภทวิชาการระดับปฏบิัติการ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กมลชนก ไพโรจน์ (2554) พบว่า 
ตาํแหน่งงาน ส่งผลกบัพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
กกกกกกกก2.5 บุคลากรในสังกัดสาํนักพระราชวังที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ออมที่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรมีรายได้ต่อเดือนมากจะมีการวางแผนการใช้จ่าย
มากกว่าบุคลากรที่รายได้น้อยซ่ึงเป็นบุคลากรที่มีการใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยจึงทาํให้มีการออม

เงินน้อย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กมลชนก  ไพโรจน์ (2554) พบว่า รายได้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน ส่งผลกบัพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ กนกวรรณ  วิเชียร (2555) พบว่า รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของข้าราชการและลูกจ้างประจาํในสังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  สมภารเพียร (2556) พบว่า รายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม
ของแรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจักร 
กกกกกกกก2.6 บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่มีรายจ่ายต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ออมที่ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรส่วนใหญ่มีความจาํเป็นที่จะต้องนาํรายได้ส่วน
หน่ึงไปใช้จ่ายตามความต้องการของตนเองจึงทาํให้บุคลากรกลุ่มน้ีไม่สนใจถึงการออมเงินใน

รูปแบบต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิภาดา  นนทโชติ และโสภาพร  ศรีพิทกัษ์พงค์ 
(2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความคิดเหน็ด้านวัตถุประสงค์การออมของพนักงานได้แก่ 
ค่าใช้จ่าย ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดับความคิดเหน็ด้านวัตถุประสงค์การออมเงินของพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาํนักงานใหญ่ และพนักงาน
ธนาคารกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ  
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กกกกกกกก2.7 บุคลากรในสงักดัสาํนักพระราชวังที่หน้ีสนิต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการออม
ที่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรบางกลุ่มอาจจะทาํการกู้เงินมาเพ่ือทาํการลงทุนใน
กจิการส่วนตัวเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ จึงทาํให้บุคลากรกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการออมในรูปแบบของ
ออมในรูปของทรัพย์สินที่มีค่า กรมธรรม์ประกันชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กมลชนก 
ไพโรจน์ (2554) พบว่า หน้ีสินโดยเฉล่ียต่อเดือนส่งผลกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสอดคล้องกับงานวิจัยชอง กนกวรรณ วิเชียร (2555) 
พบว่า หน้ีสินโดยเฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจาํใน
สงักดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
 
9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
กกกกกกกก1. องค์กรควรจะให้ความความรู้ เกี่ยวกบัการออมเงินในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
และการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสนิ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการไก้รับผลตอบแทนที่มี
ความหลากหลายมากย่ิงขึ้นและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการออมเงินให้เหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกจิได้อกีด้วย 
กกกกกกกก2. สถาบันการเงินควรให้ความสาํคัญเร่ืองดอกเบี้ยเงินฝาก และการส่งเสริมการออม
ทรัพย์ในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของครอบครัว และองค์กรควรเน้นให้ความสาํคัญกับ
วัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือสาํรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรมีเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
โดยไม่ต้องไปกูเงินในระบบและนอกระบบ ซ่ึงจะไม่ส่งผลดีในอนาคต  
กกกกกกกก3. องค์กรควรอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกบัการทาํบัญชีครัวเรือนเพ่ือทาํให้บุคลากรทราบ
ถึงรายจ่ายแต่ละวันว่ามีรายจ่ายที่จาํเป็นและไม่จาํเป็นอะไรบ้าง รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทาํงาน
ล่วงเวลาได้เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อกีทางหน่ึงให้กบับุคลากร 
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