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บทคดัย่อ 
การศึกษาวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและ

ลูกจา้งกรมบญัชีกลาง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคล โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีเชิงอนุมานประกอบดว้ย T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวธีิ Fisher’s Least Significant Different(LSD)    

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอายุ 31 – 40 ปีมีระดับรายได้ 
10,001 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู 2 คน มีสัดส่วนเงินออมต่อ
รายไดแ้ต่ละเดือนโดยไม่ไดก้  าหนดไวแ้น่นอนออมตามเหลือ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน โดยมีภาระ
หน้ีสินเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ มีระดบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ทศันะคติใน
การออมคิดวา่การออมเงินเป็นการเตรียมส าหรับค่าใชจ่้ายฉุกฉิ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล อายุและระดบัรายไดท่ี้
แตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลางแตกต่างกนัส่วน
ปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่าสัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือน และทศันคติใน
การออมเงินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง
แตกต่างกนั 
 

1. บทน า 
ในยคุปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วท่ีเห็นไดใ้ช ้คือ ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ 

ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษยมี์การ
ปรับตวัให้เปล่ียนไปตามส่ิงเหล่านั้น คนไทยเปล่ียนค่านิยมใหม่ ๆ คนส่วนใหญ่มีความสุขจากการใชเ้งินมา 
แต่ส่วนทางกบัรายไดใ้นปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย เน่ืองจากขาดการวางแผนการบริหารจดัการทาง
การเงินท่ีดี การไม่รู้จกับริหารจดัการค่าใชจ่้ายของตนเองให้เหมาะสมกบัเงินท่ีหามาได ้การใชเ้งินโดยไม่มี
เป้าหมาย การไม่รู้จกัเลือกในการรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินยัทางการเงินอาจท าให้

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการเงิน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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ตอ้งท างานหนกัไปตลอดทั้งชีวิตเพียงเพื่อให้มีเงินใชจ่้ายเฉพาะหนา้ ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางการ
เงินท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัน้ีก็คือการรู้จกัออม 

การออมหมายถึง จ านวนรายไดส่้วนท่ีเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย เงินท่ีเหลือโดยไม่ไดเ้อาไปใชน้ั้น 
เรียกวา่ เงินออม ปริมาณเงินออมจะมีปริมาณมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ระดบัการศึกษา 
เพศ รายได ้ค่าใชจ่้าย อายุ และอ่ืน ๆ การออมนอกจากเก็บเงินไวก้บัตวัและยงัสามารถน าเงินออมไปลงทุน 
เพื่อเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึงไม่วา่จะเป็นการน าเงินไปฝากสถาบนัการเงินต่าง ๆ หรือธนาคาร การซ้ือหุ้น การ
ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประกนัชีวิต กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงการน า
เงินไปลงทุนนั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัตวัเองแลว้ ยงัเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจให้
ใหก้บัประเทศอีกดว้ย 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าเราไม่ควรมองขา้มแผนการออมเงิน นัน่จึงเป็นเหตุให้
ผู ้วิจ ัยตั้ งใจจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมบญัชีกลางเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของ
ขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการ

และลูกจา้งกรมบญัชีกลาง 
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของ

ขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง 
 

3. สมมติฐานในการวจิัย 
3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและ

ลูกจา้งกรมบญัชีกลางแตกต่างกนั 
3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินของขา้ราชการ

และลูกจา้งกรมบญัชีกลางแตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
4.1 ทราบถึงแผนการออมเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง เพื่อน าไป

เตรียมตวัในการวางแผนการเงินของตวัเองในอนคตให้ดีข้ึน โดยผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การจดัสรรรายรับ รายจ่าย ส าหรับขา้ราชการ และลูกจา้งกรมบญัชีกลางและบุคคลทัว่ไป พร้อมเสนอแนะ
เป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติให้กลุ่มบุคคลสามารถมีแผนทางด้านการออมตั้ งแต่วนัเร่ิมท างานจนถึง
เกษียณอายกุารท างานล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางให้กบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษทัลงทุน 
ธุรกิจประกนัภยั และสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ท่ีตอบสนอง
ต่อผูท่ี้ตอ้งการออมเงินหรือลงทุนเพื่อสร้างความมัน่คงในอนาคตมากข้ึน 

 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาข้อมูลจากข้าราชการและลูกจ้างกรมบัญชีกลาง โดยศึกษาข้อมูล

ทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิก
ท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู และปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือน การมี
ภาระหน้ีสิน ภาระหน้ีสินหลกั ระดบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่อเดือน ทศันคติในการออม 

ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา คือ ขา้ราชการและลูกจา้ง 
กรมบญัชีกลาง จ านวนทั้งส้ิน 2,502 คน แยกเป็นเพศชาย 1,330 คนและเพศหญิง 1,172 คน โดยท าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลและศึกษาวจิยั 
ระหวา่งสิงหาคม 2560 ถึง ธนัวาคม 2560 
 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยสร้างข้ึนให้

สอดคลอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีมีต่อผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละ
เดือน การมีภาระหน้ีสิน ภาระหน้ีสินหลกั ระดบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่อเดือน ทศันคติในการออม 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามในส่วนแผนการออมเงินเพื่ออนาคตได้แก่ ระยะเวลาในการออม 
เหตุผลหลกัในการเลือกการออม รูปแบบการออม 

โดยก าหนดการใหค้ะแนนส าหรับระดบัของค าตอบ ดงัน้ี 
  ระดบัมากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
  ระดบัมาก เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
  ระดบัปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
  ระดบันอ้ย เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมบญัชีกลาง น าขอ้มูลมาค านวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)การ
แปลผลแบบสอบถามส่วนน้ี มีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการค านวณโดยใชสู้ตรการเหตค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี 

จะไดช่้วงคะแนนเฉล่ียและระดบัการปฏิบติั ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปฏิบติัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปฏิบติัมากท่ีสุด 
 

7. ผลของการศึกษา 
สรุปผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 65.1 เป็นหญิง โดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 51.7 เป็นผูท่ี้มี

อายุ 31 – 40 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัรายได ้10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39. กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียง
ดู 2 คนคิดเป็นร้อยละ 50.0  

สรุปผลการศึกษา ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือนโดยไม่ไดก้  าหนดไวแ้น่นอนออม

ตามเหลือคิดเป็นร้อยละ 52.6 โดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 79.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีภาระหน้ีสินเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 31.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้ง
ช าระต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 41.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการออมเงินเป็นการ
เตรียมส าหรับค่าใชจ่้ายฉุกฉินคิดเป็นร้อยละ 51.7 

สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแผนการออมเงินเพ่ืออนาคตของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมบัญชีกลาง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง โดยรวมมี
ระดบัปฏิบติัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.62 โดยแผนการออมเงินส่วนเหตุผลหลกัในการเลือกออมมีระดบัปฏิบติั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96และนอ้ยท่ีสุด คือ แผนการออมเงินส่วนระยะเวลาในการออมมีระดบัปฏิบติันอ้ย มี
ค่าเฉล่ีย 2.36 และแผนการออมเงินส่วนรูปแบบการออมมีระดบัปฏิบติันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.54 ดา้นแผนการออม
เงินส่วนระยะเวลาในการออม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีออมระยะยาว (5 ปีข้ึนไป) มีระดบัปฏิบติัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.61 ดา้นแผนการออมเงินส่วนเหตุผลหลกัในการเลือกออมเงิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ออมเพื่อไว้
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ใชรั้กษาพยาบาลยามเจ็บป่วย มีระดบัปฏิบติัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 ดา้นแผนการออมเงินส่วนรูปแบบการออม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกรูปแบบฝากธนาคาร มีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.02  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมติฐานท่ีก าหนดว่า สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

รายได้ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่อ
อนาคตไดแ้ก่ ระยะเวลาในการออม เหตุผลหลกัในเลือกการออม รูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงิน ของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรมบญัชีกลางแตกต่างกัน และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการเงินส่วนบุคคลซ่ึง
ประกอบดว้ย สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือน การมีภาระหน้ีสิน ภาระหน้ีสินหลกั ระดบัภาระหน้ีสิน
ท่ีตอ้งช าระต่อเดือน ทศันคติในการออม ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแผนการออมเงินไดแ้ก่ ระยะเวลาในการออม 
เหตุผลหลกัในเลือกการออม รูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงิน ของขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง
แตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่7.1  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

รายการ รายละเอยีดสมมติฐาน ผลการ
วเิคราะห์ 

นัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่อ
อนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่ แ ตก ต่ า ง
กนั 

ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.2 ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงิน
เพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 
 

แตกต่างกนั ระดบันยัส าคญัทาง
ส ถิ ติ  0.05 และ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออม
เงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

แตกต่างกนั ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และท่ี
ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 

สมมติฐานท่ี 1.4  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการ
ออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง
กนั 

ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.5 จ านวนสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของ

ไม่แตกต่าง
กนั 

ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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รายการ รายละเอยีดสมมติฐาน ผลการ
วเิคราะห์ 

นัยส าคัญทางสถิติ 

ขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่าง
กนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของ
ขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่าง
กนั 

แตกต่างกนั ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และท่ี
ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 

สมมติฐานท่ี 2.2 การมีภาระหน้ีสินแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและ
ลูกจา้งกรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง
กนั 

ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ภาระหน้ีสินหลกัแตกต่างกนั มีผลต่อแผนการ
ออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง
กนั 

ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สมมติฐานท่ี 2.4  ระดบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่อ
อนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง
กนั 

ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สมมติฐานท่ี 2.5 ทศันคติในการออมเงินท่ีตอ้งช าระต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อแผนการออมเงินเพื่อ
อนาคตของขา้ราชการและลูกจา้ง
กรมบญัชีกลาง ท่ีแตกต่างกนั 

แตกต่างกนั ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และท่ี
ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01 

 
หมายเหตุ.นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
8.  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมบญัชีกลางโดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีระดบัเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงถือวา่น้อยถา้
เทียบกบัอายุและค่าครองชีพในปัจจุบนั และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู 2 คน ซ่ึงส่งผล
ให้ดา้นสัดส่วนของการออมเงินส่วนใหญ่เหลือเงินส าหรับเพื่อออมของแต่ของเดือนส่วนใหญ่ไม่ไดก้  าหนด
ไวแ้น่นอน ออมตามเหลือ และส่วนใหญ่มีภาระหน้ีส้ิน โดยภาระหน้ีสินหลักส่วนใหญ่เงินกู้เพื่อซ้ือ
ยานพาหนะ และส่วนใหญ่ภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลท่ีผูต้อบ
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แบบสอบถามไม่มีรายรับเหลือเพื่อออมมากนกั สุดทา้ยทศันคติในการออมเงินคิดว่าการออมเงินเป็นการ
เตรียมส าหรับค่าใชจ่้ายฉุกฉิน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามไม่มีรายรับเหลือเพื่อออมมากนกัเงินจึงเป็นส่ิง
ส าคญัในยามฉุกเฉิน 

ในส่วนของแผนการออมการออมระยะยาว (5 ปีข้ึนไป) ทั้งน้ีเป็นการออมระยะยาว มีระดบั
ปฏิบติัมาก เพื่อท่ีจะไดมี้เงินออมกอ้นใหญ่ส าหรับไวใ้ชใ้นอนาคต โดยเหตุผลหลกัในการเลือกออมเงินก็เพื่อ
ไวใ้ช้รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ซ่ึงมีระดบัปฏิบติัมาก ถึงแมว้่าลูกจา้งและขา้ราชการจะสามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ แต่ส่วนใหญ่อยากรักษาในโรงพยาบาลท่ีสะดวกสบาย และใช้เวลาในการรอน้อยแม้
จะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่พวกเคา้ก็ยินดี ในส่วนของรูปแบบการออมการออมในรูปแบบเงินฝากท่ีมีระดบั
ปฏิบติัมากท่ีสุด เพราะการออมเงินในรูปแบบฝากท าง่ายและคนส่วนใหญ่นิยมใชก้นัเพราะมีความรู้ ความ
เขา้ใจเป็นอย่างดี  และรูปแบบการอมขา้ราชการจะออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึงมีระดบั
ปฏิบติัมาก เพราะคลา้ยเป็นการบงัคบัท่ีแทบทุกคนจะตอ้งออม  

จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นบุคคลจะเห็นได้ว่าอายุและรายไดมี้ผลต่อแผนการออมเงินเพื่อ
อนาคต สอดคลอ้งกบัการมีอายุท่ีมากข้ึนบวกกบัรายไดน้้อยท าให้แต่ละบุคคลมีความคิดในการออมเงินท่ี
แตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น บางคนตอ้งการออมแบบไดผ้ลตอบแทนสูง บางคนตอ้งการเก็บออมเร่ือย ๆ  
และปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลจะเห็นไดว้า่สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือนและทศันคติในการออม
เงินมีผลต่อการแผนการออมเงินเพื่ออนาคต สอดคลอ้งกบัการแบ่งสัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือนและ
สัดส่วนเงินออมต่อรายไดแ้ต่ละเดือนของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ท าให้การเลือกรูปแบบการออมต่างกนั
ดว้ย หรือเป็นเพราะเหตุผลผลการออมของแต่บุคคลแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงแตกต่างกบัแนวคิดทศันคติของพรทิพย ์เกิดข า (2553) สรุปไดว้า่ทศันคติเป็นดชันีท่ีบ่งบอก
ว่า แต่ละบุคคลคิดและรู้สึกอย่างไรต่อสถานณ์การต่าง ๆ โดยจะมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนคตได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อระดบัความรู้ ความ
เขา้ใจการออมโดยรวมในระดบัมากและพนกังานมีความคิดเห็นต่อทศันคติดา้นความเช่ือโดยรวมในระดบั
มาก แตกต่างกบัการเลือกระยะเวลาในการออม ซ่ึงพบว่ากลุ่มบุคคลส่วนใหญ่เลือกระยะเวลาในการออม
ระยะปานกลาง (1 – 5 ปี)  และแตกต่างดา้นเหตุผลหลกัในการออม พบว่าเป็นบุคคลส่วนใหญ่ออมเพื่อซ้ือ
ทรัพยสิ์นต่าง ๆ 

 
9.  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

9.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของขา้ราชการและ

ลูกจา้งกรมบญัชีกลาง ซ่ึงผลการคน้ควา้คร้ังน้ีผูส้นใจสามารถน าไปใช ้ได ้ดงัน้ี 
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บุคคลทัว่ไปสามารถน าเอาไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการออมของตนเองได ้ไม่วา่จะเป็น
การออมเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือเป็นการออมเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ออมเพื่อใชจ่้ายในยาม
ฉุกเฉิน หรือการออมเพื่อเตรียมพร้อมในอนาคต โดยงานวิจยัเล่มน้ีไดร้วบรวมรูปแบบการออมต่าง ๆ โดย
แต่ละแบบจะมีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยบุคคลทัว่ไปสามารถน าไปประยุกตใ์ห้
เหมาะสมกบัตนเอง 

หน่วงงานธนาคารหรือสถาบนัการเงิน สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และยงัสามารถน าไปพิจารณา
แนวโน้มในการออมของผูบ้ริโภคว่ามีสมรรถภาพในการออมได้มากน้อยเพียงใด อาทิเช่น จากผลด้าน
รูปแบบการออมจะเห็นไดว้า่ขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลางมีความสนใจในดา้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ดงันั้นธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ ควรหาผลิตภณัฑ์กรมธรรม์ประกนัชีวิตให้เหมาะสมไปแนะน า
ใหก้บักลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งกรมบญัชีกลางหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  

9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อแผนการออมเงินเพื่ออนาคต 

เพื่อให้ทราบถึงมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการออมมากข้ึน และในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มพนกังานบริษทัหรือกลุ่มอาชีพคา้ขายเพื่อคน้ควา้การออมของกลุ่มอาชีพท่ีรายไดไ้ม่มัง่คงวา่มีการ
วางแผนการออมอยา่งไร และน ามาเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินต่าง ๆ และเป็นแนวทางใหก้บักลุ่มคนท่ี
รายไดไ้ม่มัง่คงต่อไป 
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