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ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการออมเงินกบัประโยชนท่ี์ไดร้บัจาก 

การออมเงินในหน่วยงานองคก์ารมหาชน กรณีศึกษา:  

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

 

อดุลพร ร่มแสง* 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดารณี  เอ้ือชนะจิต** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล    

กับรูปแบบการออมเงินของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับ

ประโยชน์จากการออมเงินของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

จ านวน 187 คน การเกบ็รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี 

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิต รองลงมา คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาว

พฤหัสบดีและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ส่วนระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  

เงินปันผล เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ สามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน

ภาษี นอกจากน้ี ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา(ส่วนกลาง) 

ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกนั  

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล  
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1. บทน า 

“องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้ นมาโดยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเหล่าน้ีขึ้ น

เป็นการเฉพาะราย ได้เกดิขึ้ นตามความจ าเป็นของภารกจิโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐ

ประเภทน้ี เพียงแต่ขณะน้ันองค์การของรัฐเหล่าน้ีได้ถูกจัดกลุ่มให้ไปอยู่ในรูปแบบขององค์การ

ของรัฐประเภทหน่ึงประเภทใดในสองประเภทที่มีมาก่อนหน้าน้ันแล้ว หรือเพียงแยกไว้เป็น

หน่วยงานอสิระที่มิได้มีโครงสร้างหรือระบบของตัวเอง ต่อมาส านักงานคณะกรรมการปฏรูิประบบ

ราชการ ส านักงาน ก.พ. จึงได้ก าหนดแนวทางการสร้างระบบองค์กรใหม่นอกกรอบข้อจ ากดัเดิม 

ด้วยการจัดระบบองค์การมหาชนขึ้ นและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน     

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ที่ชัดเจนในความพยายามปฏรูิประบบราชการไทย เพ่ือที่จะท า

ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน โดยมีความ        

มุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด และกิจการอันเป็น

บริการสาธารณะ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและ

พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทะนุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การสังคม

สงเคราะห์ การอ านวยบริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด 

ทั้งน้ี โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก (เครือข่ายกฎหมาย

มหาชนไทย, 2558) ลักษณะส าคัญขององค์การมหาชน คือ ภารกิจไม่ซ า้ซ้อนกับภารกิจทางการ

ปกครองของส่วนราชการ และภารกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของรัฐวิสาหกิจหรือเป็น

การบริการสาธารณะที่เน้นหนักไปในทางสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก ภารกิจอาจมีลักษณะถาวร ด าเนินการต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด  พนักงาน

องค์การมหาชน ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงจะมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราช- 

บัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๔ (๑๕)อัตราเงินเดือนของ

พนักงานองค์การมหาชนเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการทั่วไปแล้วจะเหน็ได้ว่าพนักงานองค์การ

มหาชนจะได้มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป ท าให้มีความสามารถในการออมเงินได้

มากกว่าข้าราชการทั่วไป ส าหรับงานวิจัยน้ีจะศึกษาหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

  การออมเงิน คือ การเกบ็สะสมเงินส่วนที่เหลือจากรายได้ในแต่ละเดือน หลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนภายในเดือนน้ัน ๆ แล้ว โดยทั่วไปแล้วการออมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลน้ันมี

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือน พนักงานองค์การมหาชนบางคนจึงได้น าเงินส่วนน้ี

มาเกบ็ออมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

  อย่างไรกด็ี รูปแบบการออมของแต่ละบุคคลกแ็ตกต่างกันออกไป เช่น การเข้าร่วม

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กับที่ท  างานของผู้ออม การน าเงินออมไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ 
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การสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยน้ี จะกล่าวศึกษาถึงรูปแบบการออม      

3 ลักษณะ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์

และเงินฝากประจ า และประกันชีวิต เท่าน้ัน โดยที่ผู้ออมต้องมีความสมัครใจที่จะออมเงิน และมี

สทิธิ์ในการออมแต่ละประเภทซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ออมเงินในอนาคต 

  การวางแผนทางการออมเงินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ออมเกิด

ประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ออม เช่น เพ่ือเป็นการวาง

แผนการใช้เงิน และการลงทุนเพ่ิมอนาคต สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 

  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออม

เงิน และความสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบการออมเงินกบัความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออม

เงินของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์การมหาชน กรณีศึกษา: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

(ส่วนกลาง) 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออมเงินของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์

จากการออมเงินของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการ     

คุรุสภา (ส่วนกลาง) 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

   3.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน 

กลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง

กนั จะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกนั 

 3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน 

กลาง) ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน

แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

     ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการออมเงินที่มีประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

เป็นแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) เหน็ถึงประโยชน์ในการออมเงินและวางแผนทางการเงินให้ได้รับ

ประโยชน์สงูสดุ 
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5. ขอบเขตของการศึกษา 

    5.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จ านวน 366 คน (ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา ข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2558) โดยตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงโดยเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา (ส่วนกลาง) จ านวน 187 คน 

    5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

         ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย  

             5.2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

            5.2.2 ตัวแปรกลาง ได้แก่ รูปแบบการออมเงิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกนัชีวิต 

            5.2.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประโยชน์จากการออมเงิน วัดจากผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ  

 

6. วิธีด าเนนิการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  

เพ่ือใช้สอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

(ส่วนกลาง) ซ่ึงสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก  าหนดข้ึน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการออมเงิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน (ตามฐานเงินเดือน ไม่รวมค่าวิทยฐานะ) และรูปแบบการออมเงิน 

ลักษณะค าตอบของข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน ลักษณะค าตอบของ

ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธกีารของลิเคิร์ต (Likert Scale)  

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายความรู้สึก รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นใดถ้ามี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้  

 

7. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี 

ระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี รายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมีการออมเงินในรูปแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกนัชีวิตมากที่สดุ  

61



5 
 

 นอกจากน้ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล 

เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการ

ลดหย่อนภาษี ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคัญกับประโยชน์จากสามารถใช้เป็นสิทธิ

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญ

กบัประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ ย  เงินปันผล เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ให้ความส าคัญกับประโยชน์จาก

ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น และเงินออมสามารถใช้จ่ายส าหรับ

การท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 35 ปี ให้ความส าคัญกับ

ประโยชน์จากสามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุ 36 – 45 ปี ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากเงินออมสามารถซ้ือทรัพย์สิน 

ของมีค่า  เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เพชร ทอง เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีอายุ 45 ปี ให้ความส าคัญกบัประโยชน์จากผล ตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล 

เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคัญกับประโยชน์

จากผลตอบ แทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น และเงินออมสามารถน ามาใช้

จ่ายยามฉุกเฉิน และเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการ ศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากผลตอบแทนจาก

การออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีให้ความส าคัญกับประโยชน์จากสามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มี

ค่าเฉล่ียสงูสดุ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ให้ความส าคัญ

กับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น และเงินออม

สามารถน ามาใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 15,000 – 20,000 บาท ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น 

ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001 – 30,000 บาท ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากเงินออมสามารถซ้ือทรัพย์สิน ของมีค่า  

เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เพชร ทอง เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากสามารถใช้เป็นสิทธิ

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียสงูสดุ  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะเลือกรูปแบบการ 
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ออมเงินแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วน  

กลาง) ที่มีเพศแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพศชายจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์

ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สุด ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่เพศ

หญิงจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคาร

พาณิชย์ และประกนัชีวิตมากที่สดุ  

 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วน  

กลาง) ที่มีอายุแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

(ส่วนกลาง) ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ เงินฝากธนาคารพาณิชย์

มากที่สุด พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน 

กลาง) ที่มีอายุ 25 – 35 ปี จะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี 

และเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีอายุ 36 – 45 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี จะเลือก

ออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ

ประกนัชีวิตมากที่สดุ  

 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วน  

กลาง) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงาน

เลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว 

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดีมากที่สดุ พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง)ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ 

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด และพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี 

และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกนัชีวิตมากที่สดุ  

 พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วน  

กลาง) ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จะเลือก

ออมเงินรูปแบบเดียว คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และออมเงินรูปแบบ

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ซ่ึงมีจ านวนมากที่สุดเท่ากัน พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การ
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มหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 

บาท บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ คือ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด พนักงานเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 30,000 บาท จะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และ

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกนัชีวิตมากที่สดุ  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน  

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกบัประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบการออมเงิน

แตกต่างกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินด้านผลตอบแทนจากการออม เช่น 

ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นต้น และด้านเงินออมสามารถซ้ือทรัพย์สิน ของมีค่า  เช่น ที่อยู่อาศัย 

รถยนต์ เพชร ทอง เป็นต้น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบ

การออมเงินแตกต่างกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินด้านเงินออมสามารถใช้

จ่ายส าหรับการท่องเที่ยว ด้านสามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ด้านมีเงินไว้ใช้

หลังเกษียณอายุ ด้านเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว และด้านเงินออมสามารถเป็นมรดกให้แก่

ลูกหลานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 1. รูปแบบการออมเงิน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออม

เงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมาก

ที่สุด ซ่ึงเวบ็ไซต์ Zocial, Inc. (2558) ได้ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยกว่า 200 คน ถึง

ความพร้อมและการวางแผนการเงินในปี 2558 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่กว่า 71% เลือกที่จะออม

เงินประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมดและมีรูปแบบการออม ตามล าดับ ดังน้ี เงินฝากออม   

ทรัพย์ 78% เงินฝากประจ า 33% กองทุนรวม 27% LTF/RMF 16% และอื่น ๆ 16% 

(http://www.zocialinc.com/blog/ thais_ financial_plan สืบค้น ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558) 

สอดคล้องกบังานวิจัยของกฤษฎี ยิวคิม (2555) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการออมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรณีศึกษาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ

การออมเงินส่วนใหญ่ในสามล าดับแรก จะเน้นในเร่ือง การฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

และซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ตามล าดับ  

 2. ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ ย  เงินปันผล เป็นต้น มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค เช่ือว่าอัตราดอกเบ้ียเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ก  าหนดปริมาณส่วนออม คือ ถ้าอตัราดอกเบ้ียสงู คนจะออมทรัพย์มาก เม่ืออตัราดอกเบ้ีย

ต ่าคนจะออมน้อยลง (รุ่งนภา ศรีธัญญะโชติ, 2550) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจินีพร        

สุทธิวิจักษณ์ (2549) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ในการออม เพ่ือเกบ็เงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น เจบ็ป่วย หรือชรา รองลงมา 

ได้แก่ เพ่ือต้องการออมทรัพย์จากการสะสมค่าหุ้นรายเดือน   

 3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การ 

มหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกนัจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกนั โดยการวางแผนการเงินในแต่ละช่วง

ชีวิตของบุคคลน้ัน มีแนวความคิดมาจากสมมติฐานการบริโภคแบบช่วงอายุขัย (Life Cycle 

Hypothesis) ของ Franco Modigliani และ Albert  Ando (อ้างถึงใน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2554) กล่าวว่า บุคคลจะมีแบบแผนของรายได้ตลอดช่ัวชีวิตของเขา ซ่ึงในช่วงอายุน้อย บุคคลจะ

มีรายได้มากแต่ในขณะเดียวกันบุคคลน้ันกยั็งต้องการการบริโภคในการด ารงชีวิต น่ันคือ บุคคล

จะมีระดับการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้แสดงว่าในช่วงน้ันเขาจะมีการออมติดลบ หรือมีหน้ีสิน

เกิดขึ้ น แต่เมื่อบุคคลน้ันอายุมากขึ้ นประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้ น ระดับรายได้ของเขากจ็ะ

สูงข้ึน น่ันคือ บุคคลจะมีระดับรายได้สูงกว่าระดับการบริโภค เงินส่วนที่เหลือจากการบริโภคถูก

น าไปออม และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุรายได้จะค่อยๆ ลดลงไปจนอยู่ ในระดับเกือบเท่าตอนต้น 

ในขณะที่การบริโภคยังคงสงูอยู่ บุคคลจะกลับมามีการออมเป็นลบอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี รุ่งนภา 

ศรีธัญญะโชติ (2550) กล่าวว่า ระดับรายได้ของประชากรกับการออม พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้

รายได้ที่ได้มาจะหมดไปกบัการจับจ่ายใช้สอย นิสัยการเกบ็ออมทรัพย์กจ็ะมีน้อย เพราะชีวิตของผู้

มีรายได้น้อยมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ท  าให้คิดถึงปัจจุบันมากกว่าอนาคต กลุ่มคนชนช้ันกลาง ซ่ึง

การกินอยู่ปัจจุบันสุขสบายแล้วกคิ็ดถึงอนาคตมาก โอกาสที่จะมีการเกบ็ออมกมี็มาก กลุ่มรายได้

สูงส่วนที่เหลือจากการจ่ายกเ็กบ็ออมไว้ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจินีพร สุทธิวิจักษณ์ 

(2549) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามี

ความสมัพันธก์บัรูปแบบการออม  ทั้งน้ีไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ จารุวรรณ กองแก้ว (2556) 

ศึกษาเร่ือง รูปแบบการออมและการลงทุนของพนักงานภาคเอกชนในเขตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี 

ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ

การออมและการลงทุนในรูปแบบตัวเงิน 

 4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การ 

มหาชน ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกนัมีความคิด  
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เหน็เกี่ยวกบัประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของอมรรัตน์ วงศ์จันทร์ 

(2554) กล่าวว่า เหตุผลของการออมไว้ในรูปทรัพย์สินทางการเงินกแ็ตกต่างกันออกไป เช่น 

สภาพคล่องสงูเพราะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย ให้ผลตอบแทน มีความเสี่ยงน้อย ฯลฯ ซ่ึงการออม

ในลักษณะน้ี อาจจะท าได้หลายวิธี สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนิด ศุทธยาลัย (2558) กล่าวว่า 

การออมทรัพย์เป็นการสะสมอ านาจซ้ือในปัจจุบันเพ่ือใช้จ่ายในอนาคต การออมท าได้ไม่ยากเพียง

ก าหนดจุดมุ่งหมายของการออมว่าเป็นการออมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาว 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบมากที่สุด 

อนัประกอบด้วยลงทุนรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ

ประกันชีวิตมากที่สุด ดังน้ัน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ควรสนับสนุนการออมทั้ง     

3 รูปแบบ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีการออมเงินน้อยกว่า 3 รูปแบบ โดยหน่วยงาน

อาจจัดการออมเช่ือมโยงเครือข่ายสถาบันการเงินทั้ง 3 รูปแบบ มาท าการน าเสนอวางแผนทางการ

เงินร่วมกันแก่ผู้ต้องการออมเงิน เช่น ท าการหักบัญชีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือน  

เพ่ือให้ผู้ต้องการออมเงินมีความสะดวก และเข้าถึงการออมได้ง่ายย่ิงขึ้น 

 2. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคัญกับประโยชน์จาก

สามารถใช้เป็นสทิธปิระโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียสงูสดุ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพศชาย

จะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

และประกันชีวิตมากที่สุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญกับประโยชน์จาก

ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพศหญิงจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สุด ดังน้ัน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

ควรสนับสนุนการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ แต่เน้นรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่เพศชาย และควรสนับสนุนการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพศหญิง 

ทั้งน้ีรูปแบบการออมเงินยังต้องขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซ่ึงต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ร่วมด้วย 

 3. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ให้ความส าคัญ

กับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล เป็นต้น และเงินออม

สามารถใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากันปี จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ 

เงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สดุ นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

15,000 บาท ให้ความส าคัญกบัประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบ้ีย  เงินปันผล 

เป็นต้น และเงินออมสามารถน ามาใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้
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เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์

ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และออมเงินรูปแบบเงินฝากธนาคารพาณิชย์ซ่ึงมีจ านวนมากที่สุดเท่ากัน 

ดังน้ัน ควรสนับสนุนการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ แก่ผู้ต้องการออมเงินที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี หรือ

ผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท เร่ิมวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบ เพ่ือท าให้ผู้

ต้องการออมเงินเลง็เหน็ถึงประโยชน์ในการต่อยอดน าเงินที่ได้รับจากดอกเบ้ียหรือเงินปันผลมา

ลงทุนหรือท าประโยชน์อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต  

 4. จากการศึกษา พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน ดังน้ัน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) 

ควรสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความส าคัญในการออมเงินในรูปแบบ

ต่าง ๆ โดยให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากรูปแบบการออม

เงินในแต่ละแบบซ่ึงมีความแตกต่างกัน และส่งผลบรรลุเป้าหมายในการออมเงินทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว จะท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมที่เหมาะสม

กบัตนเองได้ง่ายขึ้น 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยส าเรจ็ลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ดารณี  เอื้อชนะจิต อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความ

ทุม่เทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่น้ี 
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