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ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัมจีุดมุง่หมายเพื่อ ศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคาร

ในกรุงเทพมหานครโดยเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research 
method) ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 400 ตวัอย่าง และ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื สถติขิ ัน้พืน้ฐานและการทดสอบหาปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการออมโดยการใชส้มการถดถอยเชงิเสน้ตรง (Linear Regression) 

ผลการศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัที่มผีลต่อการออมพบว่า พนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศ
หญงิ ที่มอีายุต ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีายุงาน 1-3 ปี และเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร มกีารออม
เงนิต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดอืน โดยมจีุดมุง่หมายหลกัเป็นการออมเพื่อใชจ้่ายในยามฉุกเฉิน แต่ดว้ยจ านวนรายได(้ต่อ
เดอืน) ยงัมไีม่มากพอ ดงันัน้จงึควรมมีาตรการมากระตุน้การออมส าหรบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว โดยอาจจะมกีารเพิม่
สทิธปิระโยชน์จากการออมเงนิกบัตน้สงักดัธนาคารทีท่ างานอยู่ เพื่อจูงใจใหพ้นักงานธนาคารมคีวามตอ้งการออมเพิม่
มากขึน้ และใหแ้ต่ละสถาบนัการเงนิตดิตามและประเมนิผลการออมภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

 

Abstract 
 

In this study, the researcher aimed to study saving behavior and affecting factor of bankers in Bangkok 
by using Quantitative research and survey research method with a questionnaire including sample of 400 self-
report questionnaires and processed by SPSS for windows. The statistics used in analyzing the data were 
elementary statistics and factor analysis affected to saving behavior by using linear regression. 

The results of the study saving behavior and affecting factor found that bankers in Bangkok were 
female aged below 30 years old and graduated bachelor degree and have working experience 1-3 years in 
practitioner level that have saving money below 5 ,0 0 0  baht per month with the major purpose of saving for 
spending in an emergency situation. However, their amount of income (per month) still not enough. Therefore, 
Therefore there should be stimulating measures in savings for such target groups which may increase benefits 
from saving money belong to such original affiliation for motivating bankers need to have savings higher and 
each financial institution should consistently observe and evaluate the savings within the organization. 

บทน า 



ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

 การออม เป็นการแบง่รายไดส้ว่นหน่ึงโดยการเกบ็สะสมไวส้ าหรบัวตัถุประสงคต์่าง ๆ เชน่ เพือ่ไวใ้ชใ้นอนาคต 

เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพือ่ใชใ้นสิง่ทีอ่ยากไดห้รอือยากท า การออมสว่นใหญ่มกัอยูใ่นรปูแบบทีม่คีวามเสีย่งต่อการสญูเสยีเงนิ

ตน้ต ่า และไดร้บัผลตอบแทนไมส่งูนกัเมือ่เทยีบกบัการลงทุน เชน่ การฝากออมทรพัย ์การฝากประจ า การซือ้สลากออม

ทรพัย ์หรอือาจจะเป็นรูปแบบการออมของการซื้อประกนัส าหรบักรณีอุบตัิเหตุ ลม้ป่วยจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ จาก

สาเหตุเหล่าน้ี หากไมม่กีารออมกจ็ะท าใหข้าดรายไดห้ลกัส าหรบัใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัได ้การออมจงึเป็นสิง่ส าคญัที่

มนุษยท์ุกคนควรกระท า เพราะในช่วงชวีติของคนเรานัน้ จะมชี่วงเวลาจ ากดัในการท างานเพยีงแค่ช่วงระยะเวลาหน่ึง

เท่านัน้ ซึ่งอาจจะแตกต่างกนั แต่สุดทา้ยแลว้ การออมจะเป็นการสะสมรายไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการในชวีติของ

เรานัน่เอง 

ในปัจจุบนัโลกมคีวามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเรว็ แต่สิง่ที่เร็วกว่าคือเทคโนโลยทีี่บงัคบัให้เรา

ปรบัตวัส าหรบัอนาคตของเรา การท างานของกเ็ป็นแหล่งรายรบัหลัก ทีจ่ะท าใหเ้รามรีายไดใ้นการด ารงชวีติ ในการใช้

เงนิในการแลกเปลี่ยนสนิค้ามาใช้ในการอุปโภค บรโิภค ซึ่งพนักงานธนาคารจะต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทชวีติในการ

ท างานปัจจุบนัมาก จะเหน็ไดจ้ากการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชท้ดแทนแรงงานคน มกีารลดจ านวนสาขาของธนาคาร และ

คาดวา่จะมกีารลดสาขาลงอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ดงันัน้การออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานครจะแสดงถงึ

การวางแผนการออมเงนิและจะเป็นตวัอยา่งในการออมทีด่ใีหก้บัประชาชนได ้ 

จากสถติเิปรยีบเทยีบจ านวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชยท์ัง้ระบบในปี 2559 มจี านวน 7,016 สาขา ในปี 

2560 ลดลงไปจากเดมิ 232 สาขาภายใน 1 ปี คงเหลอืธนาคารพาณิชยใ์นระบบจ านวน 6,784 สาขา และปี 2561 ที่

ผา่นมามจี านวนธนาคารพาณิชยล์ดลงอกี 72 สาขา คงเหลอืธนาคารพาณิชยท์ีเ่ปิดอยูท่ ัง้หมด 6,712 สาขา จะเหน็ไดว้า่

ในอนาคตธนาคารพาณิชยจะยงัมแีนวโน้มในการลดสาขาของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง จากตรงน้ีเอง จะเหน็ไดว้า่

พนกังานธนาคารกม็สีว่นไดร้บัความเสีย่งจากการลดจ านวนสาขาลง 

ประเด็นที่ผู้วจิยัสนใจท าการศกึษาประกอบด้วยปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการออมและการเตรยีมตวัของ

พนกังานธนาคาร ทีเ่ป็นกลุ่มทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการเงนิโดยตรง รวมถงึเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบหลกัจากการ

ลดสาขาของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งพนักงานธนาคารเหล่าน้ี มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการเงนิและการธนาคาร รวมถงึความรู้

เบือ้งตน้ในการออม ซึง่จากเหตุการณ์ทีม่กีารลดจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยล์งนัน้ พนกังานธนาคารจงึจ าเป็นตอ้ง

มกีารปรบัตวัยอมรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ว่าจะตอ้งออมเงนิอยา่งไร หากสาขาทีพ่นักงานเหล่านัน้

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู ่จ าเป็นตอ้งปิดเพือ่ลดจ านวนสาขาตามนโยบายของธนาคาร  

ดว้ยเหตุน้ีเอง ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจเกีย่วกบัการศกึษาพฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของ

พนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากพนักงานธนาคารเป็นอาชีพที่มรีายได้มัน่คงสม ่าเสมอ มกีารปรบั

เงนิเดอืน มรีายไดเ้สรมิจากโบนัส มสีวสัดกิาร ค่าตอบแทน รวมถงึการส ารองเลีย้งชพีอื่ นๆ สง่ผลใหพ้นักงานธนาคาร

ทราบความเคลื่อนไหวเกีย่วกบัขอ้มลูทางเศรษฐกจิจากแหลง่ขอ้มลูภายในขององคก์รของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม และจุดมุง่หมายในการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร 

 2. เพือ่ส ารวจปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีจ่ะน าขอ้มลูจากการวจิยัไปปรบัใช ้เพื่อ

ออกนโยบายวางแผนเศรษฐกจิใหส้อดคลอ้งในประชนชนในประเทศ 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ออมของพนกังานในกรุงเทพมหานคร มขีอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัจ านวน คือ พนักงานระดบัปฏิบตัิการและพนักงานระดบัปฏิบตัิการของสถาบนั

การเงนิต่างๆทีป่ฏบิตังิานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยมีการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี เป็น

การเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Size) เป็นการสุ่มกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการและ

พนกังานระดบับงัคบับญัชาของสถาบนัการเงนิต่างๆทีป่ฏบิตังิานในเขตกรงุเทพมหานคร 

สถานท่ีท่ีใช้ในการท าการวิจยั   พืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรบัเกบ็รวมรวมขอ้มลู คอื สถาบนัการเงนิต่างๆในเขตกรงุเทพมหานคร 

ระยะเวลาในการท าการวิจยั   เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ถงึเดอืนเมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 
 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวจิยัในอดตี ท าใหง้านวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานส าหรบัการวจิยัไวด้งัน้ี  

1. ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร  ตวัอย่างเช่น เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา สถานภาพ จ านวนสมาชกิในครอบครวั สง่ผลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อการออมของพนักงานธนาคาร ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ตวัอยา่งเช่น สงักดัสถาบนัการเงนิ อายุงาน ต าแหน่งงาน รายไดจ้ากเงนิเดอืน รายไดจ้ากรายไดเ้สรมิ ค่าใชจ้่ายใน

ชีวิตประจ าวัน หน้ีสิน(ต่อเดือน)  ที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการออมของพนักงานธนาคารใน

กรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
 

ตวัแปรอิสระ  (Independent Variables)

ข้อมลูทัว่ไปของพนักงานธนาคาร 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- สถานภาพ 

- จ านวนสมาชกิในครอบครวั 

ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

- สงักดัสถาบนัการเงนิ 

- อายงุานปัจจุบนั 

- ต าแหน่งงาน 

- รายไดจ้ากเงนิเดอืน 

- รายไดจ้ากรายไดเ้สรมิ 

- คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั 

- หนี้สนิ 

- ทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั 

- ประเภททีพ่กัอาศยั 

ตัวแปรตาม   
(Dependent Variables) 
- การออมเงิน 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 คาดวา่ผลการวจิยัจะใหป้ระโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงานธนาคาร ทีจ่ะท าใหส้ามารถออมเงนิไวใ้ชใ้นอนาคตอย่างมคีวามสุข และ

เป็นการรกัษามาตรฐานการด าเนินชวีติต่อไปได ้หากมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทในหน้าทีก่ารงาน 

2. เพือ่ชว่ยใหก้ารวางแผนการออมเงนิมรีปูแบบการออมอยา่งชดัเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชวีติ 

3. เพื่อช่วยให้สถาบนัการศึกษา สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากการวจิยั ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนใน

วชิาการเงนิ หรอืเศรษฐศาสตรไ์ด ้เชน่ การออม ความเสีย่งแบบต่างๆ อตัราดอกเบีย้ ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั ฯลฯ 

4. เพือ่ชว่ยใหร้ฐับาลก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพือ่ลดภาระของรฐับาลทีจ่ะตอ้งใชง้บประมาณในการจา่ยเงนิ

ใหก้บัพนกังานธนาคารหากถกูเลกิจา้ง  

5. เพื่อน าเงนิออมไปลงทุนเพื่อต่อยอดใหก้บัตวัเอง เป็นการเพิม่มลูค่าของเงนิออม และเป็นการกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจมี

การหมนุเวยีน และสง่ผลดตี่อเศรษฐกจิของประเทศได ้

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1.การเลอืกตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย (Simple Random Size) โดยใชส้ตูรการค านวณ Yamane (Taro 

Yamane .1973) และก าหนดความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ความผดิพลาดไมเ่กนิ รอ้ยละ 5 จะไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 200 

ตวัอยา่ง 

2.การเลอืกตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็ขอ้มลู โดยการก าหนดจ านวนตวัอยา่งของ

พนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 200 ตวัอยา่ง 

จากการค านวณขา้งตน้ พบวา่ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรอยา่งแทจ้รงิ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% จะไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างที่เหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้น้ีต้องมจี านวนอย่างน้อย 385  

ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัการศกึษาครัง้น้ี คอืการใชแ้บบสอบถาม โดยรายละเอยีดของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานในเขตกรงุเทพมหานคร  

2. ขอ้มลูปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมของพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานในเขตกรงุเทพมหานคร  

3. พฤตกิรรมการออมของพนกังานธนาคารระดบัปฏบิตักิารและบงัคบับญัชา ในกรงุเทพมหานคร  

4.  แบบสอบถามเกีย่วกบัการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร  

 

 



วิธีการวิเคราะหข้์อมลู  

1. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั รวบรวมขอ้มลู  และสรา้งแบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  

2. รา่งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวความคดิ และ วตัถุประสงค ์เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

และเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมเน้ือหางานวจิยั  

3. ท าการทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดด้ว้ยการลองน าไปใช ้ก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ 40 ชุด 

4.  น าผลแบบทดสอบทีไ่ดม้าตรวจสอบคุณภาพ เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง โดยการทดสอบความเชื่อมัน่ ใชว้ธิหีาคา่

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ผลลพัธข์องคา่แอลฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบั โดย

ใหค้วามคงทีข่องแบบสอบถาม (Reliabililty α ≥ 0.7 ) 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บรวมรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร ทัง้ด้วยวธิกีารส่ง

แบบสอบถามโดยตรง และด้วยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Media และส่ง Link แบบสอบถามทาง 

Google Drive และด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานธนาคารทีป่ฏบิตังิานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งพนกังานปฏบิตักิารขึน้ไป จ านวน 400 ตวัอยา่ง จนครบตามจ านวน 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน ของการศึกษา 

พฤตกิรรมการออมและปัจจยัที่มผีลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งการวเิคราะห์

ขอ้มลูออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

(1)  แบบสอบถามสว่นที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่ม ตวัอยา่ง  

(2)  แบบสอบถามสว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูและสงัคมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร  

(3)  แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผลต่อการออมของพนักงาน

ธนาคารในกรงุเทพมหานคร ในดา้นของปัจจยัทางเศรษฐกจิ 

 (4)  แบบสอบถามสว่นที ่4 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคาร

ในกรงุเทพมหานคร โดยสมการถดถอยเชงิพหุคณูเชงิเสน้ตรง (Multiple Linear Regression) 

 



สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 หลงัจากท าการเก็บขอ้มูลเรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปใน

เครื่องคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการค านวณสถติติ่างๆที่ใชใ้นการวจิยั และการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอและสรุปผล

ต่อไป โดยใชก้ารค านวณสถติติ่างๆดงัน้ี 

ผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัพบวา่เพศหญงิทีม่กีารออมมากกวา่จ านวน เพศชาย และมกีารออมในระดบัที ่ต ่ากวา่ 7,000 

บาท จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 ส าหรบัพนกังานทีม่อีาย ุ26-30 ปี นบัเป็นชว่งอายุของกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีาร

ออมสงูทีส่ดุ โดยสว่นใหญ่ออม ต ่ากวา่ 7,000 บาท จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.25 ในขณะทีช่ว่งอาย ุ31-35 ปี 

การออมต ่ากวา่ 7,000 บาท จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 ระดบัการศกึษาของพนกังานธนาคารทีม่กีารออ

มมากทีส่ดุคอืระดบัปรญิญาตร ีทีม่กีารออมต ่ากวา่ 7,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 

พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด สว่นใหญ่มกีารออมต ่ากวา่ 7,000 บาท จ านวนมากทีส่ดุ 185 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.25 และโดยสว่นใหญ่พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 

คน มกีารออมต ่ากวา่ 7,000 บาท 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 
พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครสงักดัธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย มกีารออมต ่า

กวา่ 7,000 บาท บาท จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37 พนกังานธนาคารทีม่อีายงุาน 16-20 ปี มกีารออมระหวา่ง  

7,001-12,000 บาท จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.75 พนกังานธนาคารต าแหน่งงานระดบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

มกีารออมมากทีส่ดุโดยสว่นใหญ่มกีารออมต ่ากวา่ 7,000 บาท บาท จ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 พนกังาน

ธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่รีายไดจ้ากเงนิเดอืน ระหวา่ง 25,001-30,000 บาท มจี านวนเงนิออมมากทีส่ดุ โดยมเีงนิ

ออมต ่ากวา่ 7,000 บาท บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 มจี านวนเงนิออมมากทีส่ดุ รองลงมาคอืพนกังาน

ธนาคารทีม่รีายได ้15,001-20,000 บาท จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่ี

รายไดเ้สรมิทีม่กีารออมมากทีส่ดุโดยสว่นใหญ่มกีารออมน้อยกวา่ 5,000 บาท บาท จ านวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

50.25 
พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครส าหรบัการออมในสถาบนัการเงนิสว่นใหญ่จะออมในรปูแบบของการ

ฝากออมทรพัย ์จ านวน 276 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69 รองลงมาคอืการออมเงนิในรปูแบบฝากประจ าจ านวน 146 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 36.5 การออมเงนิในรปูแบบสหกรณ์ออมทรพัย ์จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 การออมเงนิในการซือ้

สลากออมสนิ,ธกส. จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 นอกจากนี้ยงัมกีารออมในรปูแบบอื่นๆทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิอกี

ดว้ย 
 การออมที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ เป็นการออมในทรพัย์สนิประเภทต่างๆ จากการวิจยัและรวบรวมข้อมูล

สนิทรพัยข์องพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานครมกีารออมในรปูแบบของการ คอื ซือ้กองทุนรวม  ซือ้หุน้ ซือ้ประกนั

ชวีติ ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ซือ้ทองค า ซือ้พนัธบตัรรฐับาล กองทุนส ารองเลีย้งชพี  LTF,RMF 



จากการออมในทรพัยส์นิทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ พนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครไดม้กีารออมในทรพัยส์นิ

ดงักล่าวขา้งตน้ จ านวน 400 คน สว่นใหญ่เป็นการออมในรปูแบบกองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวน 230  คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 57.5 รองลงมาเป็นการซือ้ประกนัชวีติ จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 การซื้อกองทุนรวม จ านวน 186 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 การลงทุนระยะยาว LTF,RMF จ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 การซือ้หุน้ จ านวน 128 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 27 การซือ้ทองค า จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.75 การซือ้อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 69 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 17.25 การซือ้พนัธบตัรรฐับาล จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 ตามล าดบั 
พบวา่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครมากทีส่ดุคอื รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย 

จ านวน 187คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 รองลงมาคอื ระยะเวลาฝาก/ลงทุน จ านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 ปัจจยั

ทีส่ง่ผลปานกลางคอื อตัราเงนิเฟ้อ จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 ปัจจยัทีส่ง่ผลน้อยคอืโปรโมชัน่/ของแถม 

จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 และ ปัจจยัทีส่ง่ผลน้อยทีส่ดุคอือตัราแลกเปลีย่นจ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ออม ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา และ จ านวนหนี้สนิต่อเดอืน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัรอ้ยละ 0.05 และ 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั สงักดัสถาบนัการเงนิ อายงุานปัจจุบนั ต าแหน่งงาน รายไดจ้าก

เงนิเดอืน รายไดเ้สรมิ จ านวนคา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั ทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนั ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิเมือ่พจิารณา

จากคา่สมัประสทิธิข์องปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร ทุกตวัพบวา่ ตวัแปรอสิระทัง้ 

13 ตวัแปร สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครอยา่งมนียัส าคญั ซึง่เมือ่

พจิารณาคา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) ทีม่คีา่เทา่กบั .089 แสดงใหเ้หน็วา่การเปลีย่นแปลงการออมของพนกังาน

ธนาคารในกรงุเทพมหานคร สามารถอธบิายไดด้ว้ยปัจจยัระดบัการศกึษา และ จ านวนหนี้สนิต่อเดอืน ทีเ่หลอืจะเป็น

ผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆทีไ่มไ่ดน้ าเขา้มาในสมการ 
 ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครหลงัจากตดัตวัแปรอสิระที่

ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิแลว้พบว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาและหน้ีสนิ(ต่อเดอืน) มผีลต่ อการ

ออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบันัยส าคญัร้อยละ 0.05 และทดสอบ

นัยส าคญัทางสถิติของปัจจยัที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครทุกตัวแปรพบว่า ระดบั

การศกึษา และหน้ีสนิ(ต่อเดอืน) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงการออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานครได้

อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญัรอ้ยละ 0.05 และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจซึ่งมคี่าเท่ากบั 

0.051 แสดงใหเ้หน็วา่การเปลีย่นแปลงการออมของพนกังานธนาคารในกรุงเทพมหานคร สามารถอธบิายไดด้ว้ยปัจจยั

ระดบัการศกึษาและหนี้สนิต่อเดอืน ทีเ่หลอืจะเป็นผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆทีไ่มไ่ดน้ าเขา้มาในสมการ 

 เมื่อพจิารณาค่าสถติ ิt แลว้พบว่า ปัจจยัมผีลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร ทัง้ 2 ตวั

แปร ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา และหนี้สนิ(ต่อเดอืน) 

 

 

 



สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างเช่น เพศ อายุ 

สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครวั ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน มีเพียง ระดบัการศึกษา  ที่สอดคล้องกับ

สมมตฐิาน 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครแตกต่ างกัน 

ตวัอย่างเช่น สงักดัสถาบนัการเงนิ อายุงาน ต าแหน่งงาน รายไดจ้ากเงนิเดอืน  รายไดจ้ากรายไดเ้สรมิ ค่าใชจ้่ายใน

ชีวิตประจ าวนั ที่พกัอาศยัที่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน มีเพียงหน้ีสิน(ต่อเดือน) ที่สอดคล้องกับ

สมมตฐิาน  

 

การอภิปรายผลการวิจยั 

จากการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานคร มปีระเดน็

ส าคญัทีน่ ามาอภปิราย ดงัน้ี 

จ านวนเงนิออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีเ่ป็นเพศหญงิมกีารออมมากกวา่เพศชาย อาจ

เน่ืองมาจากลกัษณะสว่นบุคคลของเพศชายและเพศหญงิทีม่คีวามแตกต่างกนัท าใหแ้นวการปฏบิตั ิและแนวทางการ

ด ารงชวีตินัน้ๆแตกต่างกนัออกไป ซึง่อาจมคีวามวติกกงัวล หรอืขาดความมัน่ใจหรอืมัน่คงจะสะทอ้นไปยงัแนวปฏบิตั ิ

ทศันคตขิองเพศหญงิมคีวามระมดัระวงัตวัเองในการด าเนินชวีติมากกวา่เพศชาย ดงันัน้เพศหญงิจงึตอ้งการความมัน่คง 

และเกดิการสะทอ้นไปยงัการออมทีม่กีารออมมากกวา่เพศชาย 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาย ุ26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 ซึง่มจี านวนใกลเ้คยีงกบัอายุ  31-35 ปี เน่ืองจากกลุม่

ตวัอยา่งจะเป็นกลุม่ทีม่กีารวางแผนระยะยาวในการท างานและการด าเนินชวีติมากขึน้ และเหลอือายกุารท างานน้อยลง

ไปดว้ย ดงันัน้ กลุม่อายดุงักล่าวจงึเป็นกลุม่ทีม่กีารออมมากทีส่ดุ 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมเีงนิออมต ่ากวา่ 7,000 บาท มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 

ในขณะทีผู่ท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท จะมจี านวนเงนิออมในชว่งเดยีวกนัคอื ต ่ากวา่ 7,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 26 

เน่ืองจากผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท อาจจะมคีวามหวงัในเรือ่งผลตอบแทนทีส่งูมากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี 

กลุ่มสถานโสดมกีารออมเงนิต ่ากวา่ 7,000 บาท มากทีส่ดุ (กฤตภาส เลศิสงคราม. 2555:75) ไดร้ะบุตามที่

เคยอา้งองิจาก (เพชร ีขมุทรพัย.์ 2544: 4-6) วา่การมคีรอบครวัและความรบัผดิชอบทีต่อ้งมตี่อครอบครวั ผูท้ีม่ภีาระ

รบัผดิชอบต่อความเป็นอยูข่องครอบครวั ท าใหก้ลุม่ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งออมมากขึน้ เพือ่เป็นการสะสมความมัง่คัง่ และ

มัน่คงใหร้ายไดท้ีแ่น่นอนระยะยาว ดงันัน้ผูท้ีม่สีถานภาพโสดจงึมกีารออมต ่ากวา่ 7,00 บาท มากทีส่ดุ ถงึแมพ้นกังาน

ธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด บางคนจะมรีายไดส้งูขึน้ตามความสามารถในการท างานและการปรบั

ต าแหน่ง เน่ืองจากการใชเ้งนิคนเดยีวโดยไมไ่ดร้บัผดิชอบต่อครอบครวั ดงันัน้ ผูท้ีม่สีถานโสด อาจใชจ้า่ยเงนิตามความ

ตอ้งการไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัและไมม่ภีาระผกูพนัอกีดว้ย 

กลุ่มพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน มกีารออมต ่ากวา่ 7,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 ซึง่การทีพ่นกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครมจี านวนสมาชกิในครอบครวัมาก แต่กย็งัมี



การออมมาก เป็นผลมาจากสว่นใหญ่กลุ่มพนกังานธนาคารอาศ ยอยูใ่นบา้นของบดิา-มารดา ท าใหไ้มม่รีายไดส้ าหรบัที่

พกัอาศยัทีจ่ าเป็นจะตอ้งจา่ยเอง และยงัท าใหส้ามารถมเีงนิออมเพือ่ตนเองไดอ้กีดว้ย 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายงุาน 16-20 ปี มกีารออม 7,001-12,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.75 จะเหน็ไดว้า่กลุม่

ตวัอยา่งกลุ่มน้ีมกัจะเป็นกลุม่ทีใ่กลจ้ะสรา้งครอบครวั และมกีารวางแผนในอนาคตเนื่องจากกลุ่มทีม่อีายมุากกวา่ 40 ปี

ไปแลว้ เริม่มกีารออมเงนิลดลง เพราะมคี่าใชจ้า่ยภายในครอบครวัเพิม่สงูขึน้นัน่เอง 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดจ้ากเงนิเดอืน 25,001-30,000 บาท รอ้ยละ10.75 เป็นกลุม่ทีม่จี านวนเงนิออม

มากทีส่ดุ อาจจะเป็นเพราะเป็นผูท้ีม่รีายจา่ยน้อย รายไดต้่อเดอืนน้อย ไมม่ภีาระหนี้สนิเป็นทรพัยส์นิขนาดใหญ่เท่ากบั

กลุม่ทีม่รีายไดส้งูกวา่ ซึง่สอดคลอ้งตามทฤษฎรีายไดถ้าวรของ มลิตนั ฟรดิแมน (Milton Friedman) มคีวามเหน็วา่

บุคคลจะก าหนดระดบัการใชจ้า่ยเพือ่การบรโิภคโดยองิกบัรายไดถ้าวร (Permanent income) หรอืระดบัรายรบัในระยะ

ยาว (Long term income) และความโน้มเอยีงหน่วยสดุทา้ยในการออมซึ่งเป็นคา่ทีบ่อกใหท้ราบวา่เมือ่รายไดท้ี่

เปลีย่นแปลงไป 1 บาท จ านวนเงนิออมจะเปลีย่นแปลงไปเท่าไหร ่จากหลกัการทีว่า่เมือ่บุคคลมรีายไดเ้พิม่ขึน้ บุคคลจะ

ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้แต่เพิม่ขึน้น้อยกวา่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้จงึมเีงนิเหลอืเกบ็ไวอ้อมไดน้้อยลง 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดจ้ากไดเ้สรมิ น้อยกวา่ 5,000 บาท รอ้ยละ 50.25 เป็นกลุม่ทีม่จี านวนเงนิออมมากทีส่ดุ 

อาจจะเป็นเพราะเป็นผูท้ีม่รีายจา่ยน้อย รายไดต้่อเดอืนน้อย เชน่เดยีวกบัสว่นของรายไดจ้ากเงนิเดอืน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 

1. พฤตกิรรมการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครทีม่อีายงุาน 1-3 ปี มกีารออมต ่ากวา่ 7,000 บาท 

เป็นจ านวนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 31 โดยทีจุ่ดมุง่หมายสว่นใหญ่เป็นการออมเพือ่ใชจ้า่ยยามฉุกเฉิน ดงันัน้ควรจะหา

มาตรการในการกระตุน้การออมเพิม่ขึน้โดยอาจจะดว้ยการเพิม่สทิธปิระโยชน์ส าหรบัการออมใหเ้พิม่มากขึน้ เพือ่

เป็นการจงูใจใหป้ระชากรกลุ่มน้ี มคีวามตอ้งการในการออมเพิม่ขึน้ 
2. พฤตกิรรมการออมของพนกังานธนาคารในกรงุเทพมหานครมสีถานภาพโสดมากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 70.25 ดงันัน้ควร

จะหามาตรการในการกระตุน้การออมเพิม่ขึน้โดยอาจจะดว้ยการเพิม่สทิธปิระโยชน์ส าหรบัการออมส าหรบัผูท้ีม่ ี

สถานะโสดใหเ้พิม่มากขึน้ เพือ่เป็นการจงูใจใหป้ระชากรกลุ่มน้ี มคีวามตอ้งการในการออมเพิม่ขึน้ และเป็นการ

กระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศอกีดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรรบีเขยีนค ารอ้งจากทางคณะฯ เพือ่ใหท้างคณะฯ จดัท าหนงัสอืขอความอนุเคราะหส์ าหรบัการตอบ

แบบสอบถามในการท าการวจิยัไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคลของสถาบนัการเงนิต่างๆ เพราะใชร้ะยะเวลาท าการคอ่นขา้ง

นาน และมหีลายขัน้ตอน 

2. ควรศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งของการออมเกีย่วกบับุคคลทีม่สีถานภาพโสดในเชงิลกึ เพราะในปัจจุบนั สถานภาพ
ทางสงัคมเปลีย่นแปลงไปคอ่นขา้งมาก มเีพศทางเลอืกมากขึน้ และมกีารสมรสไมจ่ดทะเบยีน(ยงัไมม่กีฎหมายยอมรบั

เพศเดยีวกนั) 

3. ควรศกึษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หม้คีวามเขา้ใจพืน้ฐาน เชน่ EXCEL , SPSS เพือ่สะดวกต่อการท าวจิยั 



กิตติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อสิระเรือ่ง “พฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของพนกังานธนาคารใน

กรงุเทพมหานคร” สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งลุลว่ง และประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีเน่ืองมาจากความอนุเคราะหข์อง 

อาจารย ์รศ.เรงิรกัษ์ จ าปาเงนิ  ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ ทีไ่ดก้รณุาสละเวลาใหค้ าปรกึษา และ

ค าแนะน าต่างๆทัง้ในเชงิวชิาการ และการปฏบิตังิานวจิยัใหใ้หแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนชว่ยชีแ้นะถงึจุดบกพรอ่งต่างๆ  

เพือ่ใหผู้ท้ าวจิยัไดน้ าไปแกไ้ขปรบัปรงุใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์ของเน้ือหา และเป็นไปตามรปูแบบใน

การท าวจิยัทีถ่กูตอ้ง ทางผูว้จิยัรูส้กึถงึความซาบซึง้ในความกรณุาเป็นอยา่งยิง่ และขอกลา่วขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูแก่

ทา่นอาจารยม์าไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณมารดา  ทีค่อยอบรมเลีย้งด ูสนบัสนุนการศกึษาของผูว้จิยั ดว้ยความรกัและความปรารถนาดเีสมอ

มา   

ขอขอบพระคุณ ดร. ณฐัวุฒ ิฮนัตระกลู , นายสภุษิฐ ์จนัทรเ์ชดิช ู, นายเสกสรร ลพัธวิณิชย ์ส าหรบัการสละเวลา

เพือ่ตรวจสอบแบบประเมนิ IOC และแบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่น ทีไ่ดส้ละเวลาใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม ซึง่ขอ้มลูทีไ่ด้

จากแบบสอบถาม เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้วจิยัเป็นอยา่งมาก 

ขอขอบคุณ พีน้่อง เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโทรว่มรุน่ทุกทา่นทีค่อยใหค้ าปรกึษา ความหว่งใย และเป็นก าลงัใจ

มาโดยตลอด และขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีอ่ านวยความสะดวกในการท าวจิยัจนประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี 
 

นางสาวเบญญาภา สขุนึก 
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