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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับประโยชน์ที่ได้รบั จาก
การออมเงินในหน่วยงานองค์การมหาชน กรณีศึกษา:
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
อดุลพร ร่มแสง*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี เอื้ อชนะจิ ต**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยส่วนบุคคล
กับ รู ป แบบการออมเงิ น ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานขององค์ ก ารมหาชน ส านั ก งาน
เลขาธิก ารคุ รุ ส ภา (ส่ วนกลาง) และเพื่ อศึ ก ษาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งรู ป แบบการออมเงิน กับ
ประโยชน์ จากการออมเงินของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานั กงาน
เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้
คือ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
จานวน 187 คน การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลข้ อมูลใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square
ผลการวิ จัย พบว่ า พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิต รองลงมา คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาว
พฤหัสบดีและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย
เงินปันผล เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษี นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่ า พนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน
และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา(ส่วนกลาง)
ที่มีรูปแบบการออมเงินแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนา
“องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นมาโดยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเหล่านี้ข้ ึน
เป็ นการเฉพาะราย ได้ เกิดขึ้นตามความจาเป็ นของภารกิจโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐ
ประเภทนี้ เพี ยงแต่ขณะนั้นองค์การของรัฐเหล่ านี้ได้ ถูกจัดกลุ่มให้ ไปอยู่ในรูปแบบขององค์การ
ของรั ฐ ประเภทหนึ่ ง ประเภทใดในสองประเภทที่มีม าก่ อ นหน้ า นั้ น แล้ ว หรื อ เพี ยงแยกไว้ เ ป็ น
หน่วยงานอิสระที่มิได้ มีโครงสร้ างหรือระบบของตัวเอง ต่อมาสานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ สานักงาน ก.พ. จึงได้ กาหนดแนวทางการสร้ างระบบองค์กรใหม่นอกกรอบข้ อจากัดเดิม
ด้ ว ยการจั ด ระบบองค์ ก ารมหาชนขึ้ นและต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ องค์ การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็ นแนวทางใหม่ท่ชี ัดเจนในความพยายามปฏิรูประบบราชการไทย เพื่อที่จะทา
ให้ ร ะบบราชการมีป ระสิท ธิภ าพและสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน โดยมี ค วาม
มุ่งหมายให้ มีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกิจการอันเป็ น
บริการสาธารณะ ได้ แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและ
พัฒนาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การทะนุ บารุง ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข การสังคม
สงเคราะห์ การอานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดาเนินการอันเป็ นสาธารณะประโยชน์อ่นื ใด
ทั้งนี้ โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นกิจ การที่มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสวงหาก าไรเป็ นหลั ก (เครื อ ข่ า ยกฎหมาย
มหาชนไทย, 2558) ลักษณะสาคัญขององค์การมหาชน คือ ภารกิจไม่ซา้ ซ้ อนกับภารกิจทางการ
ปกครองของส่วนราชการ และภารกิจทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของรัฐวิสาหกิจหรือเป็ น
การบริ การสาธารณะที่เน้ นหนักไปในทางสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ ได้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหากาไรเป็ นหลัก ภารกิจอาจมีลักษณะถาวร ดาเนินการต่อเนื่องไม่ส้ ินสุด พนักงาน
องค์การมหาชน ถือเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ซึ่งจะมีบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติบั ตรประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ของรั ฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๔ (๑๕)อัตราเงิน เดือนของ
พนักงานองค์การมหาชนเมื่อเปรียบเทียบกับข้ าราชการทั่วไปแล้ วจะเห็นได้ ว่าพนักงานองค์การ
มหาชนจะได้ มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้ าราชการทั่วไป ทาให้ มีความสามารถในการออมเงินได้
มากกว่ า ข้ า ราชการทั่วไป สาหรั บงานวิจั ยนี้จะศึ กษาหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
การออมเงิน คือ การเก็บสะสมเงินส่วนที่เหลือจากรายได้ ในแต่ละเดือน หลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น ๆ แล้ ว โดยทั่วไปแล้ วการออมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมี
รายได้ สูงกว่าค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน พนักงานองค์การมหาชนบางคนจึงได้ นาเงินส่วนนี้
มาเก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
อย่างไรก็ดี รูปแบบการออมของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน ออกไป เช่ น การเข้ าร่ วม
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์กับที่ทางานของผู้ออม การนาเงินออมไปฝากกับธนาคารพาณิชย์
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การสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็ นต้ น สาหรั บงานวิจัยนี้ จะกล่าวศึกษาถึงรูปแบบการออม
3 ลักษณะ ได้ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์
และเงินฝากประจา และประกันชีวิต เท่านั้น โดยที่ผ้ ูออมต้ องมีความสมัครใจที่จะออมเงิน และมี
สิทธิ์ในการออมแต่ละประเภทซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผู้ออมเงินในอนาคต
การวางแผนทางการออมเงิ น ที่เ ป็ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะท าให้ ผ้ ู อ อมเกิ ด
ประโยชน์ จ ากการออมเงิ น แตกต่ า งกัน ไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ข องผู้ ออม เช่ น เพื่ อ เป็ นการวาง
แผนการใช้ เ งิ น และการลงทุ น เพิ่ ม อนาคต สร้ างความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ แ ก่ ต นเองและ
ครอบครัว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออม
เงิน และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออม
เงินของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานองค์การมหาชน กรณีศึกษา: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(ส่วนกลาง)
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออมเงินของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างรูปแบบการออมเงินกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
จากการออมเงินของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์ก ารมหาชน สานั กงานเลขาธิการ
คุรุสภา (ส่วนกลาง)
3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน จะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน
3.2 พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีรูป แบบการออมเงิน แตกต่ างกัน มีความคิ ดเห็น เกี่ยวกับ ประโยชน์ จ ากการออมเงิ น
แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
ทาให้ ทราบถึงความสัมพั นธ์ของรู ปแบบการออมเงินที่มีประโยชน์ ในรู ปแบบต่ างๆ
เป็ นแนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานขององค์ ก ารมหาชน ส านั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) เห็นถึงประโยชน์ในการออมเงินและวางแผนทางการเงินให้ ได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด

60

4

5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร ได้ แก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา จานวน 366 คน (ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ข้ อมูลวันที่ 4 กันยายน 2558) โดยตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยเลือกพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (ส่วนกลาง) จานวน 187 คน
5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับงานวิจัยนี้ ประกอบด้ วย
5.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5.2.2 ตัวแปรกลาง ได้ แก่ รูปแบบการออมเงิน แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ ประกอบด้ วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิต
5.2.3 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ประโยชน์จากการออมเงิน วัดจากผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ
6. วิธีดาเนินการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ลครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อใช้ สอบถามพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(ส่วนกลาง) ซึ่งสร้ างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการออมเงิน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ต่อเดือน (ตามฐานเงินเดือน ไม่รวมค่าวิทยฐานะ) และรูปแบบการออมเงิน
ลักษณะคาตอบของข้ อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ตอนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน ลักษณะคาตอบของ
ข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธกี ารของลิเคิร์ต (Likert Scale)
ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ เป็ นข้ อคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายความรู้ สึก รวมถึงข้ อเสนอแนะอื่นใดถ้ า มี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามจะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้
7. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมีการออมเงินในรูปแบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สดุ
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นอกจากนี้ มีความคิดเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ ท่ีได้ รับจากการออมเงิน โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี ตามลาดับ
ผู้ ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ ความสาคัญ กับ ประโยชน์ จากสามารถใช้ เป็ นสิท ธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ ความสาคัญ
กับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 25 ปี ให้ ค วามส าคั ญ กับ ประโยชน์ จ าก
ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็ นต้ น และเงินออมสามารถใช้ จ่ายสาหรับ
การท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 35 ปี ให้ ความสาคัญกับ
ประโยชน์จากสามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่า เฉลี่ ยสูงสุด ผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 36 – 45 ปี ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากเงินออมสามารถซื้อทรัพย์สิน
ของมีค่า เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เพชร ทอง เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีอายุ 45 ปี ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากผล ตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีให้ ความสาคัญกับประโยชน์
จากผลตอบ แทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็ นต้ น และเงินออมสามารถนามาใช้
จ่ า ยยามฉุ ก เฉิ น และเป็ นหลั ก ประกัน ให้ กับ ครอบครั ว ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ยสู ง สุ ด เท่ า กั น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการ ศึกษาปริญญาตรี ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากผลตอบแทนจาก
การออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็ นต้ น และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากสามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 15,000 บาท ให้ ความสาคัญ
กับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น และเงินออม
สามารถนามาใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 – 20,000 บาท ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น
ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากเงินออมสามารถซื้อทรัพย์สิน ของมี ค่า
เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เพชร ทอง เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดือนมากกว่ า 30,000 บาท ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากสามารถใช้ เป็ นสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานขององค์ก ารมหาชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะเลือกรูปแบบการ
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ออมเงินแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีเพศแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพศชายจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สุด ส่วนพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพศ
หญิงจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สดุ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีอายุแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(ส่วนกลาง) ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ เงินฝากธนาคารพาณิชย์
มากที่สุด พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีอายุ 25 – 35 ปี จะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี
และเงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ ม ากที่สุ ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานขององค์ ก ารมหาชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีอายุ 36 – 45 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี จะเลือก
ออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ
ประกันชีวิตมากที่สดุ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีจะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดีมากที่สดุ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)ที่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรีจะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ
คือ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ช าวพฤหั สบดี และเงิน ฝากธนาคารพาณิ ช ย์มากที่สุด และพนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี
และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สดุ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วน
กลาง) ที่มีรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือนแตกต่ างกันจะเลื อกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคั ญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 15,000 บาท จะเลือก
ออมเงินรูปแบบเดียว คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และออมเงินรูปแบบ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ซ่ึงมีจานวนมากที่สุดเท่ากัน พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การ
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มหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000
บาท บาท และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จะเลือกออมเงิน 2 รูปแบบ คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัส บดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด พนักงานเจ้ าหน้ าที่ใน
หน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท จะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สดุ
จากการทดสอบสมมติฐาน พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน
สานั กงานเลขาธิก ารคุ รุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูป แบบการออมเงินแตกต่า งกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มรี ูปแบบการออมเงิน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินด้ านผลตอบแทนจากการออม เช่ น
ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น และด้ านเงินออมสามารถซื้ อทรั พย์สิน ของมีค่า เช่ น ที่อยู่อาศั ย
รถยนต์ เพชร ทอง เป็ นต้ น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรูปแบบ
การออมเงินแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินด้ านเงินออมสามารถใช้
จ่ายสาหรั บการท่องเที่ยว ด้ านสามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ด้ านมีเงินไว้ ใช้
หลังเกษียณอายุ ด้ านเป็ นหลักประกันให้ กับครอบครัว และด้ านเงินออมสามารถเป็ นมรดกให้ แก่
ลูกหลานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
8. อภิปรายผลการศึกษา
1. รูปแบบการออมเงิน ผลการศึกษา พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการออม
เงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมาก
ที่สุด ซึ่งเว็บไซต์ Zocial, Inc. (2558) ได้ ทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยกว่า 200 คน ถึง
ความพร้ อมและการวางแผนการเงินในปี 2558 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ กว่า 71% เลือกที่จะออม
เงินประมาณ 10% ของรายได้ ท้งั หมดและมีรูปแบบการออม ตามลาดับ ดังนี้ เงินฝากออม
ทรัพย์ 78% เงินฝากประจา 33% กองทุนรวม 27% LTF/RMF 16% และอื่น ๆ 16%
(http://www.zocialinc.com/blog/ thais_ financial_plan สืบค้ น ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558)
สอดคล้ องกับงานวิจัยของกฤษฎี ยิวคิม (2555) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการออมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง กรณีศึกษาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ
การออมเงินส่วนใหญ่ในสามลาดับแรก จะเน้ นในเรื่อง การฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
และซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามลาดับ
2. ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงิน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด สอดคล้ อ งกับแนวคิด ของนักเศรษฐศาสตร์ สานั กคลาสสิค เชื่ อว่ า อัตราดอกเบี้ยเป็ นสิ่ง
สาคัญที่กาหนดปริมาณส่วนออม คือ ถ้ าอัตราดอกเบี้ยสูง คนจะออมทรัพย์มาก เมื่ออัตราดอกเบี้ย
ต่าคนจะออมน้ อยลง (รุ่งนภา ศรีธัญญะโชติ , 2550) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุจินีพร
สุทธิวิจักษณ์ (2549) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม จ ากั ด ผลการศึ ก ษา พบว่ า สมาชิ ก สหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการออม เพื่อเก็บเงินออมไว้ ใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่ วย หรือชรา รองลงมา
ได้ แก่ เพื่อต้ องการออมทรัพย์จากการสะสมค่าหุ้นรายเดือน
3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การ
มหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการออมเงินแตกต่างกัน โดยการวางแผนการเงินในแต่ละช่วง
ชีวิตของบุคคลนั้น มีแนวความคิดมาจากสมมติฐานการบริโภคแบบช่ วงอายุขัย (Life Cycle
Hypothesis) ของ Franco Modigliani และ Albert Ando (อ้ างถึงใน สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2554) กล่าวว่า บุคคลจะมีแบบแผนของรายได้ ตลอดชั่วชีวิตของเขา ซึ่งในช่วงอายุน้อย บุคคลจะ
มีรายได้ มากแต่ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็ยังต้ องการการบริโภคในการดารงชีวิต นั่นคือ บุคคล
จะมีระดับการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้ แสดงว่าในช่วงนั้นเขาจะมีการออมติดลบ หรือมีหนี้สิน
เกิดขึ้น แต่เมื่อบุคคลนั้นอายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการทางานดีข้ ึน ระดับรายได้ ของเขาก็จะ
สูงขึ้น นั่นคือ บุคคลจะมีระดับรายได้ สูงกว่าระดับการบริ โภค เงินส่วนที่เหลือจากการบริ โภคถูก
นาไปออม และเมื่อ เข้ า สู่วัยสูงอายุร ายได้ จะค่ อยๆ ลดลงไปจนอยู่ ในระดับ เกือบเท่า ตอนต้ น
ในขณะที่การบริโภคยังคงสูงอยู่ บุคคลจะกลับมามีการออมเป็ นลบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ รุ่งนภา
ศรีธัญญะโชติ (2550) กล่าวว่า ระดับรายได้ ของประชากรกับการออม พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้
รายได้ ท่ไี ด้ มาจะหมดไปกับการจับจ่ายใช้ สอย นิสัยการเก็บออมทรัพย์กจ็ ะมีน้อย เพราะชีวิตของผู้
มีรายได้ น้อยมีปัจจัยแวดล้ อมต่างๆ ที่ทาให้ คิดถึงปั จจุ บันมากกว่าอนาคต กลุ่มคนชนชั้นกลาง ซึ่ง
การกินอยู่ปัจจุ บันสุขสบายแล้ วก็คิดถึงอนาคตมาก โอกาสที่จะมีการเก็บออมก็มีมาก กลุ่มรายได้
สูงส่วนที่เหลือจากการจ่ายก็เก็บออมไว้ ท้งั หมด สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุจินีพร สุทธิวิจักษณ์
(2549) ศึก ษาเรื่ อ ง รูป แบบการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์สานักงาน
ปลั ด กระทรวงกลาโหม จ ากัด ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นระดั บ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั รูปแบบการออม ทั้งนี้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ กองแก้ ว (2556)
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการออมและการลงทุนของพนักงานภาคเอกชนในเขตเทศบาลจังหวัดอุด รธานี
ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การออมและการลงทุนในรูปแบบตัวเงิน
4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานขององค์การ
มหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มรี ูปแบบการออมเงินแตกต่างกันมีความคิด
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เห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของอมรรัตน์ วงศ์จันทร์
(2554) กล่าวว่า เหตุผลของการออมไว้ ในรูปทรัพย์สินทางการเงินก็แตกต่างกันออกไป เช่ น
สภาพคล่องสูงเพราะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ง่าย ให้ ผลตอบแทน มีความเสี่ยงน้ อย ฯลฯ ซึ่งการออม
ในลักษณะนี้ อาจจะทาได้ หลายวิธี สอดคล้ องกับแนวคิดของ ชนิด ศุทธยาลัย (2558) กล่าวว่า
การออมทรัพย์เป็ นการสะสมอานาจซื้อในปัจจุบันเพื่อใช้ จ่ายในอนาคต การออมทาได้ ไม่ยากเพียง
กาหนดจุดมุ่งหมายของการออมว่าเป็ นการออมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาว
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบมากที่สุด
อันประกอบด้ วยลงทุนรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ
ประกันชีวิตมากที่สุด ดังนั้น สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ควรสนับสนุ นการออมทั้ง
3 รูปแบบ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่มีการออมเงินน้ อยกว่า 3 รูปแบบ โดยหน่วยงาน
อาจจัดการออมเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการเงินทั้ง 3 รูปแบบ มาทาการนาเสนอวางแผนทางการ
เงินร่ วมกันแก่ผ้ ูต้องการออมเงิน เช่ น ทาการหักบัญชีจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือน
เพื่อให้ ผ้ ูต้องการออมเงินมีความสะดวก และเข้ าถึงการออมได้ ง่ายยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ ความสาคัญกับประโยชน์จาก
สามารถใช้ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพศชาย
จะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงินฝากธนาคารพาณิชย์
และประกัน ชี วิ ตมากที่สุด ส่ ว นผู้ ตอบแบบสอบถามเพศหญิ งให้ ความสาคั ญ กับ ประโยชน์ จ าก
ผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่เพศหญิงจะเลือกออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ และประกันชีวิตมากที่สุด ดังนั้น สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
ควรสนับสนุ นการออมเงิน ทั้ง 3 รูปแบบ แต่เน้ นรูปแบบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตแก่พนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่เพศชาย และควรสนับสนุ นการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เพศหญิง
ทั้งนี้รูปแบบการออมเงินยังต้ องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งต้ องพิ จารณาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ร่วมด้ วย
3. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ให้ ความสาคัญ
กับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปั นผล เป็ นต้ น และเงินออม
สามารถใช้ จ่ายสาหรั บการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันปี จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สดุ นอกจากนี้ผ้ ูตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า
15,000 บาท ให้ ความสาคัญกับประโยชน์จากผลตอบแทนจากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
เป็ นต้ น และเงินออมสามารถนามาใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานขององค์การมหาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง) ที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 15,000 บาท จะเลือกออมเงินรูปแบบเดียว คือ ออมเงินรูปแบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี และออมเงินรูปแบบเงินฝากธนาคารพาณิชย์ซ่ึงมีจานวนมากที่สุดเท่ากัน
ดังนั้น ควรสนับสนุนการออมเงินทั้ง 3 รูปแบบ แก่ผ้ ูต้องการออมเงินที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี หรือ
ผู้มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 15,000 บาท เริ่มวางแผนทางการเงินให้ เป็ นระบบ เพื่อทาให้ ผ้ ู
ต้ องการออมเงินเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการต่อยอดนาเงินที่ได้ รับจากดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลมา
ลงทุนหรือทาประโยชน์อ่นื ๆ ต่อไปในอนาคต
4. จากการศึ ก ษา พบว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ในหน่ ว ยงานขององค์ก ารมหาชน
สานั ก งานเลขาธิก ารคุ รุ สภา (ส่ วนกลาง) ที่มีรู ป แบบการออมเงิน แตกต่ า งกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์จากการออมเงินแตกต่างกัน ดังนั้น สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
ควรสนับสนุนพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานให้ ตระหนักถึงความสาคัญในการออมเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยให้ ความรู้แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากรูปแบบการออม
เงินในแต่ละแบบซึ่งมีความแตกต่างกัน และส่งผลบรรลุเป้ าหมายในการออมเงินทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว จะทาให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมที่เหมาะสม
กับตนเองได้ ง่ายขึ้น
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยสาเร็จลงได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ดารณี เอื้อชนะจิต อาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ คาแนะนาปรึกษาตลอดจนปรับปรุง
แก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความ
ทุม่ เทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
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