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        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ

บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยศึกษาปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดาน

ครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ 

        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  

จํานวนทั้งสิ้น  255  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบให

เลือก  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  และการทดสอบคาไค - 

สแควร 

        ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. การศึกษาปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   พบวาผูตอบ

แบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  192  คน  คิดเปนรอยละ  75.30 มีอายุระหวาง 41 - 

50 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ  40.40 มีสถานภาพโสด จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 50.60 มี

การศึกษาอยูระดับปริญญาตรี จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 52.90 ตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญ

การ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 46.70 และมีอายุราชการระหวาง 11 - 20 ป จํานวน 84 คน คิด

เปนรอยละ 32.90 

 2. การศึกษาปจจยัดานครวัเรือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีสมาชิกในครัวเรือน จาํนวน 1 - 3 คน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 49.80 และสวนใหญไมมีสมาชกิที่

อยูในภาระพึ่งพิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 60.40 

 3. การศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามโดย

สวนใหญมีรายไดโดยเฉลี่ย ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 41.64 ไมมี

รายไดอ่ืนๆ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 67.10 ไมมีรายไดจากแหลงอื่นๆ จํานวน 148 คน คิดเปน

รอยละ 53.40 มีรายจาย 20,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 30.20 มีคาใชจายเบี้ย

ประกันภัยทุกประเภท จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 43.40 ไมมีหนี้สิน จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

33.75 และกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.90 

 4. การศึกษาพฤติกรรมการออม พบวา ระดบัการออมของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ 

มีเงนิออมโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 57.60 



รูปแบบการออมผานสถาบนัการเงนิ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดยการฝากสหกรณออมทรัพย 

จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 42.30 รูปแบบการออมไมผานสถาบนัการเงนิ ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญออมโดยการเก็บเงนิสดไวกับมือ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 34.35 วัตถุประสงคในการ

ออม ผูตอบแบบสอบถามมวีัตถุประสงคในการออมเพื่อใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ 

จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 31.65  

 5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัยดาน 

เศรษฐกิจ พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ตําแหนงงาน อายุราชการ จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระ

พึ่งพิง  รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน  และหนี้ สินโดยเฉลี่ยตอเดือน  มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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        The purpose of this research was to study the factors affecting saving behavior of 

the comptroller general’s department officers of the Ministry of Finance. This research was 

based on individual factors, household factors, and economics factors. 

        The sample consisted of 701 comptroller general’s department officers of the 

Ministry of Finance. The method to collect the data was questionnaire sheet containing 

closed questions an rating. The data collect analyzed by frequency, percentage, and Chi-

square test.  

        The research result revealed study that: 

        1.  The study of individual factors of respondents had found that most respondents 

were 192 females. It was considered 75.30 %. There were 103 people averaged aged 

between 41 – 50 years old. That was considered 40.40 %. There were unmarried 

approximately 129 people. It was considered 50.60 %. There were 135 people who 

graduated in bachelor degree. This maked 52.90 %. There were 119 people who were 

Knowledge Worker Positions in Professional Level. It was considered 46.70 percent. There 

were 84 people. With working period between 11 - 20 years old. That was considered 32.90 %. 

        2.  The study of household factors of respondents had found that 127 respondents 

who had 1 - 3 household member. It was considered 49.80 %. There were 154 people 

without dependency members. It was considered 60.40%.  

        3.  The study of economic factors of respondents had found that 106 respondents 

who had average income between 10,000 – 20,000 Baht. It was considered 41.64 %. There 

were 171 people without other income. It was considered 67.10. There were 148 people 

without income from other sourced. It was considered 53.40%. There were 77 people who 

had expenses average minimum 20,000 Baht. It was considered 30.20 %.  There were 248 



people with insurance expenses. It was considered 43.40%.  There were 86 people without 

debt. It was considered 33.75 % and there were 125 people who loan from Saving 

Cooperative. It was considered 32.90 %. 

        4.  The study of saving behavior had found that 147 respondents save averaged 

less or equal to 5,000 baht. It was considered 57.60 %. There were 183 respondents 

deposit through cooperative saving. It was considered 42.30 %. There were 117 people 

without financial institutes deposit money saving. It was considered 34.35 %. There were 

189 people with expenses at retirement. It was considered 31.65 %. 

        5.  The study also had found that gender, age, marital status, job position, working 

period, dependency members, monthly average income, monthly average expenses and 

monthly average debt were affected between individual factors, household factors, and 

economic factors. It had statistical significant level of 0.05  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
        สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

อาจารยไมตรี อภิพัฒนะมนตรี และกรรมการควบคุมสารนิพนธ อาจารย ดร.รัชพันธุ เชยจิตร และ

อาจารยดร.สุวิมล เฮงพัฒนา ที่กรุณาใหคําแนะนําใหคําปรึกษา  ตลอดจนใหความชวยเหลือแกไข

ขอบกพรองตางๆ ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สมบูรณ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

         ขอขอบคุณ อาจารยประพาฬ เฟองฟูสกุล นางสาวสุวิดา สินธุประภา และนางสาวณชภา พุทธ

ฤดีสุข ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการทําวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ คณาจารยสํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะทุกทาน ที่ไดใหความรูและ

ประสบการณตางๆ แกผูวิจัย  ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูวิจัยเปน

อยางมาก 

        คุณคาอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดา มารดา ครูอาจารย ผูที่มี

พระคุณทุกทานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุน และใหการศึกษาแกผูวิจัยตลอดมาจนเกิดผลสําเร็จในการ

ทําสารนิพนธคร้ังนี้ 

 

                                                                                                      กมลชนก  ไพโรจน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
 เศรษฐกิจประเทศไทยในระยะเวลาที่ผานมาแมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  และมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม  ที่มีมูลคาเพิ่มสูงกวาก็ตาม  

แตเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังมีขอจํากัดและมีจุดออนหลายประการ  ซึ่งทําใหโครงสรางเศรษฐกิจ

โดยรวมขาดความมั่นคงเทาที่ควร  และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงิน

โลกไดงาย  โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมเศรษฐกิจการเงินโลก  ภายใตระบบตลาดเสรีและมีการ

แขงขันสูง  ทั้งนี้ขอจํากัดและจุดออนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การพึ่งพาตางประเทศ 

ในระดับสูงทั้งดานการเงินและการผลิต  โดยเฉพาะความไมเพียงพอของเงินออมในประเทศ (อัฉรา    

สงสมพันธ. 2548: 1) ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหบรรลุเปาหมาย  หรือมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  จึงประกอบไปดวยหลายองคประกอบดวยกัน องคประกอบที่มองขามไปไมได  ก็คือเงิน

ออมถือเปนเงินทุนที่ สําคัญตอการลงทุนของประเทศ  ซึ่งเปนรากฐานและเปนปจจัยสําคัญที่

กําหนดการลงทุนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต  สรางเสถียรภาพและลดความผันผวนทาง

เศรษฐกิจได  

 การออมในประเทศไทยเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สุดแหลงหนึ่ง  ที่เอ้ือใหเศรษฐกิจเติบโตได

อยางมีเสถียรภาพ  ทั้งนี้เพราะกลยุทธการพัฒนาประเทศ  ที่ตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากตางประเทศ

เปนสวนใหญ  นอกจากจะทําใหประเทศตองประสบปญหาการดูแลการไหลเขาไหลออก  ของเงินทุน  

ใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจในแตละขณะ  อันสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินแลว  ปจจุบันมีประเทศใหมๆ  ที่เร่ิมพัฒนาและเขามาดูด

ซับแหลงเงินออมของโลกซึ่งมีอยูอยางจํากัดเพิ่มมากขึ้น  การพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศดังกลาว  

จึงประสบขอจํากัดและตองแขงขันกับประเทศตาง ๆ มากขึ้นดังนั้นควรเรงระดมเงินออมภายในประเทศ

โดยเฉพาะเพื่อลดชองวางการออมและการลงทุน (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2542 : 12) ทั้งนี้  หาก

พิจารณาจากขอมูลการออมและการลงทุนในประเทศ  ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 ชองวางการออมและการลงทนุของประเทศ 

 

 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 

 

 จากภาพประกอบ 1 จะเห็นไดวาในชวง 15 ปที่ผานมาชองวางการออมและการลงทุนมี

แนวโนมที่แคบลงเรื่อยๆ โดยระดับการออมมากกวาการลงทุนตั้งแตป พ.ศ. 2541 จนกระทั่งป พ.ศ.

2548 ที่การออมนอยกวาการลงทุนอีกครั้ง และการออมมีแนวโนมมากกวาการลงทุน ในชวงป พ.ศ. 

2549 – พ.ศ. 2553 ซึ่งถาการออมเพิ่มไมทันกับการขยายตัวของการลงทุนก็จําเปนตองพึ่งพิงเงินออม

จากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น อาจนํามาซึ่งปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจดังเชนในอดีต  สรางแรงกดดันใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มข้ึน  และตนทุนที่เพิ่มข้ึนแกภาค

ธุรกิจและภาคครัวเรือน ดังนั้นตองมีการระดมเงินออมภายในประเทศใหมากพอกับการขยายตัวของ

การลงทุนไปพรอมๆกัน  ซึ่งการระดมเงินออมนั้นสามารถระดมไดทั้งจากการออมของภาคเอกชนและ

การออมของภาครัฐบาล สําหรับการออมของภาคเอกชนจะประกอบดวยการออมจากภาคครัวเรือน

และภาคธุรกิจเอกชน สวนการออมของภาครัฐบาลจะประกอบไปดวยการออมของรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ  

 การออมภาคครัวเรือนเปนแหลงเงินออมที่มีความสําคัญอีกแหลงหนึ่ง คือเงินออมภาค

ครัวเรือนจากขาราชการ เนื่องจากขาราชการถือเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและการออมของ
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ขาราชการก็จะสงผลตอปริมาณการออมของระบบเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน แตจากการสํารวจ

ภาวการณครองชีพของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544 พบวาขาราชการมีการออมอยูในระดับตํ่า 

โดยการเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายของครอบครัวขาราชการระดับ 1 – 8 ทั่วประเทศ พบวาโดย

เฉล่ียครอบครัวขาราชการจะใชจายประมาณรอยละ 79.9 ของรายไดทั้งหมด สวนในดานความคิดเห็น

ของขาราชการโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางการเงินของครอบครัว พบวามีขาราชการรอยละ 37.0 มี

รายไดมากกวารายจาย รอยละ 33.0 มีรายไดพอๆกับรายจาย  และรอยละ 30.0 มีรายไดไมพอกับ

รายจาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544: 16-17)  

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดง รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินตอรายได ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 
 

 ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2553 

 จากภาพประกอบ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนี้สินตอรายได ปพ.ศ. 

2549 – พ.ศ. 2553 เมื่อเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนี้สินตอรายไดของครอบครัวขาราชการ 

พบวา ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 ครอบครัวขาราชการมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาคาใชจาย และพบวา 

รายไดและคาใชจายมีแนวโนมเพิ่มข้ึน กลาวคือ รายไดเพิ่มจาก 36,276 บาท  ในปพ.ศ. 2549 เปน 

41,139 บาท ในปพ.ศ. 2551 และ 43,650 บาท ในปพ.ศ. 2553 และคาใชจายเพิ่มจาก 30,223 บาท 

ในปพ.ศ. 2549  เปน 32,411 บาท ในปพ.ศ. 2551  สําหรับในปพ.ศ. 2553 คาใชจายลดลงจากปพ.ศ. 

2551 เพียงเล็กนอย คือ 32,386 บาท สําหรับหนี้สินตอรายไดของครอบครัวขาราชการมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนจาก 18.1 เทา ในปพ.ศ. 2549 เปน 18.2 เทา ในปพ.ศ. 2551 และ 20.0 เทา ในปพ.ศ. 2553 
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ตาราง 1 แสดงรายไดเฉล่ีย คาใชจายเฉลี่ย และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ของครอบครัวที่มีหนี้สิน  

      จําแนกตามประเภท และระดับตําแหนง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

ประเภทและ 
ระดับตําแหนง  

รายไดเฉลี่ย 
ตอเดือน 

คาใชจายเฉลี่ย 
ตอเดือน 

หนี้สินเฉลี่ย 
ตอเดือน 

รอยละของคาใชจาย
ตอรายได 

รวมทุกประเภท และระดับตําแหนง       43,650.00       32,386.00      872,388.00                74.2  

ประเภทบริหาร         

ระดับตน     124,307.00       75,777.00   1,442,818.00                61.0  

ระดับสูง     166,579.00       92,740.00   1,814,262.00                55.7  

ประเภทอํานวยการ         

ระดับตน       84,843.00       55,100.00   1,247,166.00                64.9  

ระดับสูง     118,437.00       63,981.00   1,278,847.00                54.0  

ประเภทวิชาการ         

ระดับปฏิบัติการ       24,994.00       22,161.00      611,206.00                88.7  

ระดับชํานาญการ       47,501.00       34,401.00      974,193.00                72.4  

ระดับชํานาญการพิเศษ       75,824.00       48,225.00   1,199,481.00                63.6  

ระดับเช่ียวชาญ     121,843.00       66,199.00   1,402,249.00                54.3  

ระดับทรงคุณวุฒิ     136,679.00       75,644.00   1,334,504.00                55.3  

ประเภททั่วไป         

ระดับปฏิบัติงาน       21,565.00       19,730.00      473,974.00                91.5  

ระดับชํานาญงาน       40,532.00       31,645.00      851,801.00                78.1  

ระดับอาวุโส       55,856.00       39,428.00      921,963.00                70.6  

 ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2553 

 

 จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาใชจายตอรายไดของขาราชการทุกประเภทและ

ระดับตําแหนง พบวา ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน มีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดสูงสุด

ถึงรอยละ 91.5 รองลงมาไดแกขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ รอยละ 88.7 ขาราชการ

ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน รอยละ 78.1 ขณะที่ขาราชการ ประเภทอํานวยการระดับสูง มีสัดสวน

ดังกลาวต่ําที่สุดคือรอยละ 54.0 สําหรับหนี้สินของครอบครัวขาราชการ พบวาขาราชการประเภท

บริหารระดับสูง มีหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนจํานวนสูงมากคือ 1,814,262 บาท รองลงมาไดแก ขาราชการ

ประเภทบริหารระดับตน 1,442,818 บาท ขาราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 1,402,249 บาท 

ขณะที่ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน มีหนี้สินเฉลี่ยต่ําสุด 473,974 บาท  
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวาความสามารถในการออมของของขาราชการทุกประเภทและระดับ

ตําแหนง มีนอย ซึ่งเปนการสะทอนถึงพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนภายในประเทศ และ

กรมบัญชีกลางเปนหนวยงานที่มีความสามารถในการออมเงินไดในระดับหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัย

สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเปนขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการศึกษาวิจัย และเปนประโยชนตอหนวยงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ  

ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

ความสําคัญของการวิจัย  
        ผลจากการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนตอหนวยงานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ

สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 1. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน บริหารระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง   

 2.  สถาบันการเงิน ไดทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน ประชาสัมพันธสงเสริมการออม  

และสามารถปรับปรุงรูปแบบการออมใหตรงตามความตองการของบุคลากร กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง   

 

ขนาดขอบเขตของการวิจัย 
            ประชากรที่ใชในการวิจัย 
          ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 701 คน (แบบบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบัญชีกลาง) 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

       จากประชากรจํานวน 701 คน การคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจาก 

การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ในการหากลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane (Yamane 

1967:  886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความผิดพลาดจากการสุมตัวอยางไมเกิน 5% 

 

n = ___N___ 

                                          [1+N(E)2] 

  เมื่อ 

   n  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N = ขนาดของประชากร 

   E = คาความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได = 5% 

 

 แทนคาในสูตร ไดดังนี้ 

 

                n =             701 

     1+701(0.05)2 

= 254.68 

 

               ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไวที่ 255 คน โดยการสุมตัวอยาง 

อยางมีข้ันตอน จากนั้นจึงสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) (บุญเรือง ขจรศิลป. 

2543:  53) เปนการสุมตามประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการ  และประเภททั่วไป

ทั้งหมดเพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการดังนี้                

 ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะเก็บในแตละตําแหนง  = (จํานวนประชากรแตละตําแหนง x 

จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ) / จํานวนประชากรทั้งหมด 

 ดังนั้นจะไดกลุมตัวอยางประเภทบริหาร  จํานวน 2 คน ประเภทอํานวยการ จํานวน 5 คน

ประเภทวิชาการ  จํานวน 176  คน  และประเภททั่วไป  จํานวน 72  คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด

จํานวน  255 คน 
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   ตัวแปรที่ศึกษา 
        1.  ตัวแปรอิสระ (independent variables) แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้
  สวนที่ 1 ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล 
   1.1 เพศ 

                   1.1.1 ชาย 

                      1.1.2 หญงิ 

               1.2 อาย…ุ…………ป 

                 1.3 สถานภาพการสมรส 

                  1.3.1 โสด 

                       1.3.2 สมรส 

              1.3.3 หมาย / แยกกนัอยู / หยาราง 

             1.4 ระดับการศึกษา 

                          1.4.1 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

    1.4.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสงู (ปวส.) 

                           1.4.3 ปริญญาตรี 

                           1.4.4 ปริญญาโท 

                           1.4.5 ปริญญาเอก 

             1.5 ตําแหนงงาน 

    ประเภทบริหาร 

                           1.5.1 บริหาร ระดับสูง 

                           1.5.2 บริหาร ระดับตน 

    ประเภทอํานวยการ 

                           1.5.3 อํานวยการ ระดับสูง 

                           1.5.4 อํานวยการ ระดับตน 

    ประเภทวิชาการ 

                           1.5.5 วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

                           1.5.6 วิชาการ ระดับชํานาญการ 

                           1.5.7 วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

                           1.5.8 วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

                           1.5.9 วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
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    ประเภททัว่ไป 

    1.5.10 ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

                           1.5.11 ทัว่ไป ระดับชํานาญงาน 

                           1.5.12 ทัว่ไป ระดับอาวุโส 

                           1.5.13 ทัว่ไป ระดับทกัษะพิเศษ 

            1.6 อายุราชการ…………….ป 
  สวนที่ 2 ปจจัยดานครวัเรือน 
   2.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืน 

    2.1.1 จํานวน 1 – 3 คน 

    2.1.2 จํานวน 4 – 6 คน 

      2.1.3 จํานวน 7 – 9 คน 

          2.1.4 จํานวน 10 คน ข้ึนไป 

   2.2 จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง .............................. คน 
  สวนที่ 3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
             3.1 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 

             3.2  รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

                 3.3  หนี้สินโดยเฉลีย่ตอเดือน 
                2. ตั วแปรตาม  คือพฤติกรรมการออมของบุคลากร  กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ในการหาความสัมพันธจะใหความสําคัญกับระดับการออม 
                 ระดับการออมของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หมายถึงรายไดสวนที่

เหลือจากการหักรายจายรวมทั้งหนี้สินในแตละเดือน  

               

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
        1.  พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของบุคลากร ในหนวยงานสวนกลางสังกัด

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการเก็บออม โดยการนํารายไดสวนที่เหลือจากการหัก

รายจายรวมทั้งหนี้สินในแตละเดือนซึ่งแตละคนจะมีระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงค

ของการออม ตามลักษณะนิสัยของแตละบุคคล 

 2.  บุคลากร หมายถึง ขาราชการที่ปฏิบัติงาน ในหนวยงานสวนกลางสังกัดกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภท

ทั่วไปที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
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 3.  ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุราชการ 

 4.  ปจจัยดานครัวเรือน หมายถึง จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระ

พึ่งพิง 

 5. จํานวนสมาชกิในครัวเรือน หมายถึง จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยูใน

บานหลังเดยีวกัน เชน สาม ีภรรยา พอ แม ลูก พี่นอง และเครือญาติ ซึง่ไมไดอยูในความรับผิดชอบ

ดูแลเร่ืองคาใชจายทุกคน 

 6. จํานวนสมาชกิที่อยูในภาระพึ่งพิง หมายถึง จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนที่ไมมีรายได 

หรือไมสามารถชวยเหลืองานได ตั้งแตเด็กแรกเกิด จนถึงผูสูงอายทุี่เปนภาระตองเลี้ยงดู เชน ปู ยา ตา 

ยาย ญาติ พี่ นอง เปนตน ซึ่งครอบครัวตองรับผิดชอบดูแลเร่ืองคาใชจาย 

 7.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน และ

หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 

 8.  รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง รายไดโดยเฉลี่ยของบุคลากร ในหนวยงาน

สวนกลาง สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งพิจารณาเฉพาะรายไดที่อยูในรูปตัวเงิน ที่เปน

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  

 9.  แหลงที่มาของรายไดอ่ืนๆ หมายถึง แหลงที่มาของรายไดอ่ืน อันนอกเหนือจาก

เงินเดือน ไดแก รายไดคาดอกเบี้ย รายไดจากคาเชา รายไดจากเงินปนผล รายไดจากการประกอบ

ธุรกิจสวนตัว และอื่นๆ ไดแก รายไดจากการคาขาย คาตอบแทนจากการประชุม คาวิชาชีพบัญชี  

เปนตน 

   10.รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง รายจายโดยเฉลี่ยที่บุคลากร ในหนวยงาน

สวนกลางสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดใชจายเงินสวนที่เปนรายไดตอเดือนของตนเอง 

ตามประเภทของรายจาย ไดแก คาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวัน (เชน คาใชจายเกี่ยวกับการ

อุปโภคบริโภค  คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง) คาใชจายเบี้ยประกันภัย

ทุกประเภท คาใชจายในการศึกษาของตัวเอง คาใชจายเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในภาระพึ่งพิง และอื่นๆ 

ไดแก คาใชจายในการออกงานสังคม (เชน งานแตงงาน งานบวช เปนตน) และคาเลี้ยงสัตว เปนตน 

        11. หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง หนี้สินโดยเฉลี่ยที่บุคลากร ในหนวยงานสวนกลาง

สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดใชเงินสวนที่เปนรายไดตอเดือนของตนเอง ชําระคืนใหกับ

แหลงเงินกูในแตละเดือน ตามประเภทของแหลงเงินกู ไดแก หนี้ที่กูยืมจากสหกรณออมทรัพย หนี้ที่

กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หนี้ที่กูยืมเงินนอกระบบ หนี้สินบัตรเครดิต และหนี้สินอื่นๆ ไดแก เงินกูยืม

เพื่อการศกึษา(กยศ.) กูยืมญาติ เปนตน 
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 12. ระดับการออม หมายถึง จํานวนเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากร ในหนวยงาน

สวนกลางสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนจํานวนเงินออมสวนที่เหลือจากรายไดโดยเฉลี่ย

ตอเดือนหักดวยรายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

 13. รูปแบบการออม หมายถึง รูปแบบการออมที่บุคลากร ในหนวยงานสวนกลางสังกัด

กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  นําเงินออมมาเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ รูปแบบการออมที่

เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน เชน เงินฝากกับธนาคาร  เงินฝากสหกรณออมทรัพย กรมธรรมประกันชีวิต 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย และอื่นๆ ไดแก สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส) เปนตน และรูปแบบการออมที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันการเงิน เชน  เก็บเงินสดไวใน

มือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย การใหกูยืมโดย

ไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย ออมในรูปของสินทรัพยที่มีคา และอ่ืนๆ ไดแก เลนแชร ใหกูยืมโดยไม

คิดดอกเบี้ย เปนตน 

            14. วัตถุประสงคในการออม หมายถงึ วัตถปุระสงคของบคุลากร ในหนวยงานสวนกลาง

สังกัดกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง ทีม่ีการออมเงินเพื่อไวใชในอนาคต เชน เพือ่ใชในการรักษา

ยามเจ็บปวย เพื่อการศึกษา เพื่อเปนทนุประกอบอาชพีสวนตัว เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการออม เพื่อ

ประกอบพิธทีางศาสนา เพือ่ใชจายหลงัปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ และอ่ืนๆ ไดแก เพื่อ

ชวยเหลือสังคม เพื่อทองเทีย่ว เปนตน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง”  

มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
                    ตัวแปรอสิระ                                                  ตัวแปรตาม 
             (Independent Variables)                                   (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 
 
 
 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล 
- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ตําแหนงงาน 

- อายุราชการ 
ปจจัยดานครัวเรือน 
  - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

- จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพงิ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

- รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 

- รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

            - หนีสิ้นโดยเฉลีย่ตอเดือน 

 “พฤติกรรมการออมของ
บุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง” 
- ระดับการออม 

- รูปแบบการออม 

          - วัตถุประสงคในการออม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
        จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

      1.  ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออมของบุคลากร  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

 2.  ปจจัยดานครัวเรือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง   

 3.  ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง   
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
        การศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ผูวิจัยไดศึกษา 

คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

   1.1  ความหมายของการออม   

1.2  ฟงกชันการอปุโภคบริโภค   

1.3  ฟงกชันการออม 

          2.  ขอมูลเกี่ยวกับการออม 

   2.1  พฤติกรรมการออมของประชาชนในสังคมไทย 

                 2.2  โครงสรางการออมของระบบเศรษฐกิจ 

                 2.3  รูปแบบการออมที่เกีย่วของกับสถาบนัการเงิน 

               3.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออม 
        1.1 ความหมายของการออม   

  ความหมายของการออม (Saving) ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี ้

 นันทวัน อันตรเสน (2521: 1) กลาววา การออม (Saving) คือ รายไดสวนที่เกินจากรายจาย 

ที่ใชในการอุปโภคบริโภค นั่นคือการที่บุคคลใดไมไดนําเอารายไดทั้งหมดไปใชจายบริโภคแตกันเงิน

สวนหนึ่งไวตางหาก 

แกรวี่ (สุธิดา เทียนมนัส. 2538:  16; อางอิงจาก Gravy. 1953) ไดใหความหมายของการ

ออมครัวเรือนไววา การออมครัวเรือนหมายถึง รายไดที่สามารถใชจายไดจริงซึ่งไมไดจายออกไปเพื่อ 

ซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการบริโภคปจจุบัน 

คิลเล่ียน (สุธิดา เทียนมนัส. 2538:  16; อางอิงจาก Killien. 1953) ไดใหความหมายของการ

ออมเปน 2 ลักษณะ คือความหมายในทางพลวัต “การออมของครัวเรือน หมายถึง รายไดที่ไมได 

ใชจายไปในปจจุบัน” สวนความหมายในทางสถิตย “การออมของครัวเรือน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ความมั่งคั่งของครัวเรือน” 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้  กระทําโดยการศึกษาเกี่ยวกับการออมจึงจําเปนที่จะตองศึกษาฟงกชัน

การอุปโภคบริโภค เพราะเปนปจจัยที่กําหนดการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของบุคคลคือรายได ซึ่ง
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จะสงผลตอปริมาณการออม นอกจากนั้นก็จะตองศึกษาฟงกชันการออม รวมทั้งความโนมเอียงเฉลี่ย

ในการออมและความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม ดังนี้ 

 1.2 ฟงกชันการอุปโภคบรโิภค (The Consumption Function) 

        จากการศึกษาของเคนสพบวาปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ของบุคคลคือรายได แตการกลาวเชนนี้มิไดหมายความวาปจจัยอื่น ๆ ไมมีอิทธิพลแตอยางใด เพียงแต

วาถาในระยะสั้นโดยที่ปจจัยอื่น ๆ ไมเปลี่ยนแปลง เชน อุปนิสัยของบุคคลไมเปลี่ยนแปลง เปนตน การ

ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีความสัมพันธกับระดับรายไดและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ ถารายไดเพิ่มข้ึนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเพิ่มข้ึนดวย ดังนั้น ถาระดับ

รายไดแตกตางกันระดับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจะแตกตางกันไปดวย 

        เราสามารถเขียนสมการอุปโภคบริโภคซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางการใชจายเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและระดับรายได โดย 

 

    C  = f (Yd) 

 

 กําหนดให  

    C    =   การใชจายเพือ่การอุปโภคบริโภค 

    Yd   =   รายไดสุทธิสวนบุคคล 

    C   = a + b (Yd) 

 กําหนดให 

     a    =   ระดับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ําสุดเทาที่จะดํารงชีวิตอยูไดซึ่ง

ไมมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิสวนบุคคล 

    b    =   สัดสวนของการใชจายที่เพิ่มข้ึน เมื่อรายไดเพิ่มข้ึน 1 หนวย  

        จากสมการดังกลาวจะแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคลเพิ่มสูงขึ้น การใชจายเพื่อ

การอุปโภคบริโภค จะเพิ่มสูงขึ้นดวย แตการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเพิ่มข้ึนนอยกวารายไดที่

เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม  ตามหลักความเปนจริงแลว แมวารายไดของบุคคลจะต่ํามากจนเทากับศูนยก็

มิไดหมายความวาจะไมมีการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเกิดขึ้น อยางนอยก็จะตองมีระดับการใช

จายเพื่อการอุปโภคบริโภคจํานวนหนึ่งซึ่งนอยที่สุดเทาที่จะทําใหดํารงชีวิตอยูได ตอเมื่อรายไดเพิ่มมาก

ข้ึนแลวการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงจะเพิ่มข้ึนตาม (รัตนา สายคณิต. 2541:   51-52)  

 ฟรีดแมน (Friedman. 1957:  20-37)  ไดวิเคราะหไวในทฤษฎีการบริโภค  โดยมีสารสําคัญ

วาการบริโภคถาวร  จะมีลักษณะเปนสัดสวนคงที่กับรายไดถาวร  การเปลี่ยนแปลงในรายไดขณะหนึ่ง
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ขณะใด  หรือรายไดชั่วคราว จะไมมีผลเชื่อมโยงกับการบริโภค  แตจะมีผลโดยตรงตอการออมเทานั้น

ทั้งนี้ การออมนั้น ถือวาเปนสวนที่สํารองไวเพื่อเหตุการณที่ไมคาดคิด  หรือภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
 1.3 ฟงกชันการออม (The Saving Function) 
        เมื่อบุคคลมีรายไดภายหลังที่ไดหักภาษีใหแกรัฐบาลแลว บุคคลสามารถนําเงินรายไดไปใช

จายเพื่อการบริโภคสวนหนึ่งและเก็บออมไวสวนหนึ่ง ดังนั้น 

 

        Yd  = C + S 

  หรือ S  = Yd – C 

  โดย S  = การออม 

 

        กลาวคือ เงินออมก็คือรายไดสุทธิสวนที่เหลือจากการใชจาย ถารายไดสุทธิอยูในระดับตํ่าเงิน

ออมยอมตํ่าไปดวย และเงินออมจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรายไดสูงขึ้น ดังนั้น เงินออมยอมมีความสัมพันธกับ

รายไดสุทธิสวนบุคคล เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางเงินออมกับระดับรายไดตางๆ กันก็คือเสน

ฟงกชันการออม หรือ เสนการออม 

      

 

       

                                                  

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  แสดงเสนฟงกชันการออม 

 

 จากภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นวาการออมมีความสัมพันธกับระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล

ในทิศทางเดียวกันแตเมื่อระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลเทากับศูนยการออมจะเทากับ จํานวน - a ตอเมื่อ

ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลเพิ่มข้ึนแลว การออมจึงเพิ่มข้ึนตาม แตจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนเทากับ (1 - b) 

ของระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล (รัตนา  สายคณิต.  2542:  228–229) 

        สมปอง ปองสุบิน (2544) กลาววาคาใชจายในการบริโภคมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกับการออม คือ ถามีคาใชจายเพิ่มข้ึนระดับการออมก็จะลดลง และถาคาใชจายลดลงระดับการ

S 

S = -a + (1-b)Yd 

0 Yd 

Saving 

Dissaving 
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ออมก็จะเพิ่มข้ึน และครัวเรือนที่มีรายไดต่ําและปานกลางหากมีรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึน 

สงผลใหระดับการออมลดลง 

 วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน (2552:  76-78) ไดวิเคราะหไววา  ความสัมพันธระหวางการบริโภคกับ

รายไดและระหวางการออมกับรายได  ในรูปของความโนมเอียงไว  2 แบบดังนี้ 

 ความโนมเอียงถัวเฉลี่ยในการออม  (average  propensity to save,  APS)  คืออัตราสวน

ระหวางการออมกับรายไดสุทธิสวนบุคคล 

 

                          
dY

SAPS =  

 

 ความโนมเอยีงหนวยเพิม่ในการออม  (marginal propensity to save, MPS)  คือการวัดคา

ของการออมทีเ่ปลี่ยนไปสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายได 1 หนวย  เขยีนเปนสูตรดังนี ้

 

      
dY

SMPS
Δ
Δ

=  

 

 ดิวเซนเบอรร่ี (Duesenberry. 1959)  เชื่อวาผูบริโภคแตละคนมีความเคยชินกับการบริโภค

ในอดีต  นั่นคือ  ผูบริโคทําการบริโภคในปจจุบันเหมือนเชนเคยเปนมาในอดีต  ดังนั้น  ถาผูบริโภค 

คนใดมีรายไดปจจุบันต่ํากวารายไดในอดีตความโนมเอียงในการบริโภคเฉลี่ย ตอรายไดปจจุบันจะมีคา

สูงเนื่องจากความตองการพยายามรักษาการบริโภคใหคงเดิม  ในทํานองเดียวกันถาผูบริโภคคนใด 

ที่รายไดปจจุบันสูงกวารายไดในอดีต  ความโนมเอียงในการบริโภคเฉลี่ยตอรายไดปจจุบันจะมีคาต่ํา  

 เคนส (Keynes. 1936: 97-99) ไดวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการออมกับรายไดโดย

การอธิบายผานทางความโนมเอียงในการบริโภค ที่วาการเพิ่มข้ึนของรายไดสุทธิสวนบุคคลจะนําไปสู

การเพิ่มข้ึนในการบริโภค หากแตการเพิ่มข้ึนในการบริโภค จะนอยกวาการเพิ่มข้ึนของระดับรายไดที่

เพิ่มข้ึน ซึ่งแสดงวาคาความโนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทาย มีคานอยกวาหนึ่งแตจะมากกวาศูนย

เสมอและคาความโนมเอียงเฉลี่ยในการบริโภค จะลดลงเมื่อรายไดเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันรายไดสวนที่

เหลือจากคาใชจายในการบริโภคซึ่งก็คือการออมนั้น  ก็จะเพิ่มข้ึนทุกๆ  ระดับรายไดที่เพิ่มข้ึน  ดังนั้นใน

แนวคิดของเคนส  การออมของครัวเรือนจะขึ้นอยูกับรายไดสุทธิสวนบุคคลที่แทจริงในปจจุบัน 
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        นอกจากนั้น  โสภณ โรจนธํารงค (2546:  ออนไลน) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการ

ออมของครัวเรือนซึ่งจากผลการศึกษาที่ผานมาสรุปไดวา พฤติกรรมการออมของครัวเรือนขึ้นกับปจจัย

สําคัญ 7 ประการ คือ 

        1.  สมมติฐานรายไดสัมบูรณ (Absolute Income Hypothesis) เคนสไดสรางฟงกชั่นกการ

บริโภคหรือมองอีกนัยหนึ่งก็คือเงินออมระยะสั้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาเมื่อรายไดเพิ่มข้ึน (ภายใตขอสมมติวา

ปจจัยอื่นคงที่) ประชาชนมีความโนมเอียงที่จะใชจายเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํากวารายไดที่เพิ่มข้ึนหรือกลาว

อีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชนมีความโนมเอียงที่จะออมเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงกวารายไดที่เพิ่มข้ึน โดยระบบ

เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วสงผลใหครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมสูงขึ้น 

        2.  ตัวแปรดานการพึ่งพิง (Dependency Rate) จํานวนผูพึ่งพิงหรือผูไมมีเงินไดเปนปจจัย

สําคัญอีกปจจัยหนึ่งซึ่งกําหนดพฤติกรรมการออม เนื่องจากจํานวนผูพึ่งพิงเปนภาระแกครัวเรือนตองให 

ความอุปการะเลี้ยงดูทําใหรายจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นหรือในทางตรงกันขามบุคคลในวัยทํางาน 

มีความโนมเอียงที่จะออมสูงขึ้น จะมีผลทําใหอัตราการออมของครัวเรือนโดยรวมสูงขึ้น 

        3.  สมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) สาระสําคัญของสมมติฐานนี้คือ โดยทั่วไป

บุคคลมักจะมีรายไดคอนขางต่ําเมื่อเร่ิมตนชีวิต และในบั้นปลายของชีวิตเนื่องจากผลิตภาพต่ํา  

แตบุคคลจะมีรายไดสูงเมื่ออยูในวัยกลางคน ในขณะที่การบริโภคของบุคคลจะดํารงไวซึ่งระดับ 

การบริโภคคงที่หรือสูงขึ้นทีละนอยทําใหชวงเริ่มตนของชีวิตนั้นบุคคลจะเปนผูกูสุทธิ (Net Borrower) 

ตอมาในชวงอายุวัยกลางคนจะออมเพื่อจายคืนหนี้สินและเก็บออมไวเมื่อออกจากงาน และในชวง 

บั้นปลายชีวิตจะกลายเปนผูออมติดลบ 

        4.  อาชีพ เปนปจจัยทางดานแหลงที่มาของเงินไดเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การออมของครัวเรือน 

        5.  เขตชนบทและเขตเมือง ความแตกตางดานภูมิศาสตรหรือภูมิภาคเปนปจจัยสําคัญอีก

ปจจัยหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ทั้งนี้เพราะวาปจจัยที่กําหนดความสามารถ

ส่ิงจูงใจ และโอกาสในการออมแตกตางกัน รวมทั้งระดับการพัฒนาของสินคาอุปโภคบริโภคก็แตกตาง

กันมากระหวางในเขตเทศบาลกับเขตนอกเทศบาล 

        6.  ระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรือนในฐานะตัวแทนทัศนคติ ซึ่ง

อาจจะมีผลตอการออมไดทั้งในทางบวกและทางลบ ระดับการศึกษาของกลุมครัวเรือนจะชวย

เสริมสรางหรือปลูกฝงทัศนคติของครัวเรือนใหมีนิสัยในการใชจาย กอใหเกิดการประหยัดในรายจาย

รวม ทําใหครัวเรือนสามารถออมไดมากข้ึน ในอีกดานหนึ่งระดับการศึกษาของครัวเรือนอาจจะสราง

ทัศนคติในครัวเรือนนั้นไมมีความจําเปนตองออมมากนัก เพราะจะมีความมั่นคงในการงาน หรือไมมี

ความเสี่ยงตองออกจากงานเทากับกลุมที่มีการศึกษานอยกวา 
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        นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกกําหนดโดยปจจัยดังกลาวขางตนแลว พฤติกรรมการออม 

ยังถูกกําหนดจากปจจัยอื่นๆ ดังนี้ 

            1)  ความอยากออมหรือคานิยม เปนการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมการออม 

           2) ความสะดวกที่จะออม คือ บริการตาง ๆ อาทิ บทบาทสถาบันการเงินมีผลตอการออมใน

ทางบวก ปรากฏวาในประเทศญี่ปุน มาเลเซีย และไทย มีขอสังเกตวา บทบาทของสถาบันการเงินอาจ

มีผลลบตอการออมของครัวเรือนได ทั้งนี้เพราะในระยะที่ผานมาสถาบันการเงินเรงขยายบริการทาง

การเงินในลักษณะที่ขาดความสมดุล โดยเนนขยายบริการดานสินเชื่อมากกวาระดมเงินฝากหักลางกับ

ผลดีที่เกิดจากการที่ประสิทธิภาพในการระดมเงินออมของระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น จากการที่ตลาดเงิน 

มีเครื่องมือเพื่อการออมหลากหลายมากขึ้น   

            3)  ส่ิงจูงใจในการออม คือ ผลตอบแทนหรือประโยชนที่จะไดรับจากการออมอาทิ มาตรการ

ใหสิทธิประโยชนดานภาษีมีผลตอการออมในทางบวกปรากฏในประเทศญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย และ

ไทย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสรางแรงจูงใจใหออมเฉพาะครัวเรือนที่มีรายไดสูงมากเทานั้น แตเนื่องจาก

เปนคนกลุมนอยของสังคม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไมคอยมีผล 

            4)  สถานการณแวดลอมที่มีผลตอการออม ไดแก ระบบประกันสังคมมีผลตอการออม

ในทางลบ ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบํานาญ จะเปนการสงเสริมการออม 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการออม         
 2.1 พฤติกรรมการออมของประชาชนในสังคมไทย 
        นวพร เรืองสกุล (2546:  17-21) กลาววาในสมัยกอนสังคมเปนสังคมเกษตรวิถีชีวิตแบบ

ไทยๆ ที่อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญในวิถีชีวิตเชนนั้น การดูแลทุกขรวมสุขกัน เปนเรื่องที่ครอบครัว

ใหญทั้งหมดสามารถดูแลกันได คือ ผูใหญเล้ียงดูลูกหลานมา เมื่อลูกหลานเติบโตขึ้น ก็จะตอบแทน

พระคุณดวยการเลี้ยงดูผูใหญในวัยชรา แตเมื่อวิถีชีวิตไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ

เศรษฐกิจ ครอบครัวเล็กลง ความผูกพันมีนอยลง ดังนั้นทุกคนจะตองพึ่งพาตนเองในวัยชรามากขึ้น ทุก

คนจึงหันมาเนนการพึ่งตนเองดวยการออมเงินตั้งแตในวัยทํางาน ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับการออมเงิน

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังตาราง 2 
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ตาราง 2 วัตถปุระสงคของการออมเงนิของแตละบุคคล 

 

วัตถุประสงคของการออม รอยละ 

เก็บไวใชในยามเจ็บปวย หรือยามชรา  42.5 

เพื่อการศึกษา  16.5 

เพื่อเปนเงนิทนุในการประกอบอาชีพ  15.8 

ตองการดอกเบี้ย  13.4 

ซื้อสินทรพัยอ่ืน ๆ  3.4 

เพื่อกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณ ี 0.8 

เพื่อเปนหลักประกันในการกูเงิน  5.1 

อ่ืน ๆ  2.8 

รวม  100 

       

 ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาติ. 2544. 

 

ตาราง 3  รูปแบบของการออม 

 

ประเภทของการออม รอยละ 

เงินฝากธนาคาร  88.25 

เงินฝากสหกรณออมทรัพย  6.24 

กรมธรรมประกันชวีิต  1.42 

กองทนุสาํรองเลี้ยงชพี  2.10 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรพัย  0.25 

อ่ืน ๆ  1.74 

รวม  100 

        

 ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2544. 
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        จากตารางสามารถสรุปวัตถุประสงคของการออมเงินของแตละบุคคลมากที่สุดคือ เพื่อเก็บไว

ใชในยามเจ็บปวย หรือยามชรา จํานวนรอยละ 42.5 เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใน

สังคมไทยที่มีการลดขนาดครอบครัวลง ผูคนมีความผูกพันกันนอยลงนั่นเอง และรูปแบบของการออม

คือการออมประเภทเงินฝากธนาคาร จํานวนรอยละ 88.25 ที่มีการออมมากที่สุดในปจจุบันนี้ 

  กรธัช อยูสุข (2553: ออนไลน). ผูหญิงกับการประกันชีวิต กลาววา ไมวาจะเปนผูหญิงหรือ

ผูชายก็ยอมมีการเก็บออม เพราะเมื่อสามารถหารายไดมาแลว ก็ตองรูจักเก็บออมเอาไวใชในยาม

จําเปนและอนาคต เพราะไมสามารถรูไดวา ในอนาคตจะมีความจําเปนตองใชเงินในกิจกรรมใดบาง

และจะตองใชมากเทาไหร ดังนั้นการรูจักวางแผนการออมเงินไวใชจายในอนาคตจึงเปนเรื่องที่สําคัญ

สําหรับทุกคน เพราะอนาคตคือความไมแนนอนไมสามารถทราบไดวา ในอนาคตจะเจ็บปวยเมื่อไหร 

และจะเจ็บปวยหนักแคไหน ตองใชเงินในการรักษามากเทาไร นอกจากนี้ยังไมสามารถทราบไดอีกดวย

วาจะมีอายุถึงกี่ป หากทราบไดวาจะมีอายุถึงเพียง 65 ปหรือ 75 ป ก็อาจจะสามารถวางแผนการเก็บ

ออมเงินไวใชใหพอดีกับอายุได แตเพราะไมมีใครสามารถลวงรูอายุขัยของคนอื่นหรือแมกระทั่งของ

ตัวเองได ดังนั้น จึงยอมมีความยากลําบากในการวางแผนการออมเงินใหเพียงพอตอการใชตลอด

อายุขัย หากเก็บออมไวนอยก็ตองไปกู  จะมีความเสี่ยงตอการไมมีเงินใชเพียงพอตลอดอายุขัย  

หากเก็บเงินมากก็เกิดความเสียดายเงินที่ไมไดใชเอง  นอกจากเรื่องของการเจ็บปวยและเงินสําหรับใช

จายยามแกชราแลว ยังมีความไมแนนอนในอนาคตอีกหลายเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของความตองการที่

ไมมีวันสิ้นสุดของแตละคน เพราะทุกวันนี้ผูผลิตสิ่งของมาขายมีความพยายามที่จะลวงรูความตองการ

ของลูกคาหรือผูบริโภค พอรูวาลูกคาตองการอะไร ก็ผลิตสินคาชนิดนั้นมาขาย ซึ่งปจจุบันนี้เจาของ

สินคาและบริการตางๆที่เปนผูผลิต มีความรูเกี่ยวกับความตองการของลูกคาเปนอยางดี ผลิตสินคา

หรือบริการตางๆมาลวนแลวแตเปนสิ่งที่ผูบริโภคอยากไดอยากมีทั้งนั้น  ดังนั้นเงินที่หามาไดแทนที่จะ

เก็บออมก็เอาไปซื้อของหรือบริการ  ทําใหมีเงินที่จะออมนอยแตบางครั้งนอกจากจะไมมีเงินออมเหลือ

เก็บแลว อาจถึงตองยอมเปนหนี้โดยซื้อแบบผอน หรือกูยืมเงินมาซื้อเปนตน 

 ผลการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กลับพบวาผูหญิงมี

สัดสวนการออมสูงกวาผูชาย เพราะขอเท็จจริงคือผูหญิงจําเปนตองใชเงินในชวงหลังวัยทํางานหรือวัย

เกษียณอายุสูงกวาผูชาย ทั้งนี้เพราะผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาผูชาย โดยพบวาอายุขัยเฉลี่ยของคน

ไทยหลังอายุ 60 ปนั้น ผูชายจะมีอายุเฉลี่ย 79 ป สวนผูหญิงจะมีอายุเฉลี่ย 82 ป นั่นหมายความวา

กรณีผูหญิงที่สมรสมีครอบครัวแลว แตไมมีบุตรหรือบุตรอาจไมไดอาศัยอยูดวยในยามชรา ผูหญิงสวน

ใหญจะตองอยูคนเดียวไปอีกเฉลี่ยประมาณ 3 ป เพราะผูชายที่เปนสามีจะเสียชีวิตกอนภรรยา ดังนั้น

ชวงเวลาที่ผูหญิงตองอยูคนเดียวไปอีก 3 ปที่เหลือหลังการเสียชีวิตของสามีก็จําเปนตองมีเงินออมไวใช

ในยามนี้ นอกจากนี้จากรายงานการวิจัยของ U.S Census Bureau, International Data Base บอกวา
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ในป 2563 หรืออีก 10 ปขางหนา จํานวนเพศหญิงในประเทศไทยจะมีจํานวนมากกวาเพศชายถึง 1.5 

ลานคนซึ่งยังไมตัดจํานวนผูชายที่ชอบเพศเดียวกันออกไป นั่นแสดงใหเห็นวาโอกาสที่คุณผูหญิงจะอยู

เปนโสดหรืออยูตัวคนเดียวมีโอกาสสูงเลยทีเดียว ยกเวนวาจะไปแตงงานกับผูชายประเทศอื่น (ซึ่ง

แนวโนมของประเทศอื่นก็เหมือนกับประเทศไทยคือมีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย) ทางหนวยงาน

ดังกลาวยังบอกอีกดวยวาผูหญิงที่อยูตัวคนเดียวจะมีจํานวนสูงถึง 5.6 ลานคนในอีก 10 ปขางหนา

เพราะนอกจากจะอยูคนเดียวเนื่องจากสามีเสียชีวิตแลวยังมีผูหญิงที่อยูคนเดียวเพราะหยารางรวมอยู

ดวย แลวผูหญิงที่หยารางมีอัตราการแตงงานใหมนอยกวาผูชายที่หยาราง นั่นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่วา

ทําไมผูหญิงถึงจําเปนตองมีเงินออมมากกวาผูชาย อีกประเด็นหนึ่งที่ผูหญิงตองเก็บออมเงินไวมากกวา

ผูชายคือ ถึงแมคุณผูหญิงจะอายุยืนกวาคุณผูชายแตกลับมีอัตราการเจ็บปวยงายกวาผูชาย นั้น

หมายความวาผูหญิงจําเปนตองเสียเงินไปกับคารักษาพยาบาลมากกวาผูชายดวย ดังนั้นนอกจาก

ผูหญิงจะออมเงินไวใชหลังวัยเกษียณมากกวาคุณผูชายแลว จึงจําเปนตองออมเงินไวสําหรับคา

รักษาพยาบาลยามเจ็บปวยมากกวาผูชายอีกดวย 
 2.2 โครงสรางการออมของระบบเศรษฐกิจ 

    โครงสรางการออมของระบบเศรษฐกิจนั้นแบงไดสองสวนคือ การออมของภาคเอกชน

และการออมของภาครัฐบาล สําหรับการออมของภาคเอกชนจะประกอบไปดวยการออมของภาค

ครัวเรือนและภาคธุรกิจเอกชนสวนการออมภาครัฐบาลจะประกอบไปดวยการออมของรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 
 2.3 รูปแบบการออมที่เกีย่วของกับสถาบันการเงิน 
         สถาบันการเงินเปรียบเสมือนหัวใจในการประกอบธุรกิจของประเทศ เพราะเงินทุน

ทั้งหลายไดมาจากการปลอยใหกูยืมทั้งธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนหรือสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมี

ที่มาจากเงินออมของประชาชนเปนหลักสําคัญ ยิ่งประเทศใดมีปริมาณเงินออมสูงและมีสถาบัน

การเงินที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยของการใหกูยืมตํ่าเปนแรง

กระตุนใหมีการประกอบการแขงขัน ประชาชนก็จะไดความอยูดีกินดี  

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงพฤติกรรมการออมในดาน ระดับการออม  

รูปแบบการออม  และวัตถุประสงคการออมของบุคลากร  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ       
 เฉลิมศักดิ์  รอดเกลี้ยง (2547:  54-96) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เปนการศึกษารายไดตอเดือน  รายจายตอเดือน หนี้สินตอเดือนและพฤติกรรมการ

ออม  รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม  จําแนกตามเพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
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การศึกษา  ประเภทของขาราชการ อายุราชการ  รายไดตอเดือน  รายจายตอเดือน  และหนี้สินตอ

เดือน  โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  366  คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  คาความถี่  

คารอยละ  และการทดสอบไค-สแควร ผลการศึกษา  พบวา ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และประเภทของขาราชการ ตางกัน  มีพฤติกรรม

การออมในดาน ระดับการออม  รูปแบบการออมกับสถาบันการเงิน  รูปแบบการออมที่ไมเกี่ยวของกับ

สถาบันการเงิน  และวัตถุประสงคในการออม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

พบวาขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการออมในดาน รูปแบบการ

ออมที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีรายไดตอ

เดือนตางกัน มีพฤติกรรมการออมในดานระดับการออม  รูปแบบการออมกับสถาบันการเงิน  รูปแบบ

การออมที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันการเงิน  และวัตถุประสงคในการออม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีรายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน

ตางกัน มีพฤติกรรมการออมในดานระดับการออม  รูปแบบการออมกับสถาบันการเงิน  รูปแบบการ

ออมที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันการเงิน  และวัตถุประสงคในการออม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และมีรูปแบบการออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 พีรพล  ขุนพรหม (2550:  37-60)  ไดศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของลูกจางประจํากอง

โรงเรียนชางกล  สํานักการคลัง  กรุงเทพมหานคร  เปนการศึกษารายไดตอเดือน  โครงสรางรายจายตอ

เดือน  โครงสรางหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวตอเดือน  รวมถึงพฤติกรรมการออมตาง เชนระดับการ

ออม  รูปแบบการออมและวัตถุประสงคการออม  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม  โดย

มีกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ลูกจางประจํากองโรงเรียนชางกล  สํานักงานคลัง กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 235  คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใชสถิติเชิงพรรณาในการ

แจกแจงขอมูลความถี่ในรูปของตารางสถิติ  รอยละ  และสถิติการทดสอบไคสแควร ผลการศึกษา

พบวา จากการทดสอบคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การออมของลูกจางประจํากองโรงงานชางกล  สํานักการคลัง  กรุงเทพมหานคร  กับลักษณะพื้นฐาน

สวนบุคคล และลักษณะทางเศรษฐกิจ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา  ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล

ดานอายุราชการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมดานรูปแบบการออมที่ไมผานสถาบันการเงิน  

สวนปจจัยดานอื่นๆ ของลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทุกดาน ที่

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และในการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการออมกับลักษณะทาง

เศรษฐกิจ  พบวา ลักษณะทางเศรษฐกิจดานโครงสรางรายจาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม
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ดานรูปแบบการออมที่ไมผานสถาบันการเงิน สวนปจจัยดานอื่นๆ ของลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทุกดาน  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 รัตนา  ยินดี (2549: 58-117)  ไดศึกษาเรื่องการออมของขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  เปน

การศึกษาการออมของขาราชการ  และลักษณะการออมของขาราชการในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง

การศึกษาปจจัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการออม

ของขาราชการ  จากขาราชการที่สังกัดหนวยงานตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 100 คน และนํามา

ประมวลผลและทดสอบไคสแควร (chi-square) ผลการศึกษาพบวา  ภาวการณออมของขาราชการใน

เขตกรุงเทพฯ  สอดคลองกับทฤษฎีความตองการถือเงิน (demand for money) โดยขาราชการในเขต

กรุงเทพฯ ถือเงินไวใชจายประจําวันในลักษณะคาใชจายตางๆ  ถือเงินเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินโดย

เก็บสะสมไวในลักษณะสะสมคาเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย  การสะสมกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  และการสะสมเงินออมประเภทตางๆ และการถือเงินไวเก็ง

กําไร  โดยการสะสมในลักษณะของคาหุนหรือหลักทรัพย  หรือซ้ือพันธบัตร หรือการซื้อของมีคา  

สําหรับการสรางความมั่นคง  ในสวนของที่อยูอาศัยมีการออมในลักษณะการผอนชําระบานและที่ดิน  

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  โดยทดสอบคาไคสแควร  พบวาการออมประเภทการสะสมกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีนัยสําคัญตอหนวยงาน  ระดับตําแหนงงาน  สถานภาพ

และอายุราชการ  การออมเพื่อการสะสมประเภทผอนชําระบานหรือที่ดินมีนัยสําคัญตออายุราชการ  

และสะสมเบี้ยประกันประเภทสะสมทรัพยมีนัยสําคัญตอเพศ 

   วิภาดา นนทโชติ; และโสภาพร ศรีพิทักษพงค (2552:  37 - 58) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออม

ที่มีผลตอระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงคการออม กรณีศึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) สํานักงานใหญ และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

สํานักพหลโยธิน เปนการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการออมของ

พนักงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธของระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงคการออมของพนักงาน 

พบวาปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงคการออมของพนักงานไดแก อายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ รายได อัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกันมีผลตอระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงค

การออมเงินของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

สํานักงานใหญ และ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 

.05 สวน เพศ อาชีพ คาใชจาย รูปแบบการออม จํานวนเงินออมที่แตกตางกันไมมีผลตอระดับความ

คิดเห็นดานวัตถุประสงคการออมเงินของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย สํานักงานใหญ และพนักงานธนาคารกสิกรไทยสํานักพหลโยธินอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
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 ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห (2550: 54-107) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมเพื่อการเตรียมเกษียณอายุ

ของลูกจางสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษารูปแบบการออม 

วัตถุประสงคการออม จํานวนเงินออม ปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอการออม และความพอเพียงของ

รายไดหลังเกษียณอายุ  ของลูกจางสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ  ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 

40 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิง เพศละ 200 คนเทากัน โดยผูตอบให

ขอมูลดวยการกรอกแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 54.00 มีอายุ

ระหวาง 40-45 ป รอยละ 59.25 มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และรอยละ 40.75 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 60.25 มีสถานภาพสมรสแลว เงินเดือนหรือคาจางของกลุมตัวอยางอยู

ในระดับคอนขางต่ํา คือ ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.00 รูปแบบการออมของกลุม

ตัวอยางมี 2 แบบ คือ การออมแบบบังคับกับกองทุนประกันสังคม และการออมแบบสมัครใจ การออม

แบบสมัครใจรอยละ 46.25 เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และรอยละ 58.50 มีการออมแบบสมัคร

ใจในรูปแบบอื่น โดยมีการออมกับสถาบันการเงินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.00 กลุมตัวอยางมีความ

โนมเอียงเฉลี่ยในการออมคอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 12.10 และมีความโนมเอียงหนวยสุดทายในการ

ออมเฉลี่ยเทากับ 0.15 ผูที่มีการออมโดยสมัครใจมีวัตถุประสงคของการออม 3 อันดับแรก คือ ออมเพื่อ

ไวใชหลังเกษียณ คิดเปนรอยละ 84.55 รองลงมาออมเพื่อไวใชยามเจ็บปวย คิดเปนรอยละ 73.82 และ

อันดับสุดทายออมเพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัว คิดเปนรอยละ 45.49  สําหรับปจจัยที่สงผล

กระทบตอปริมาณเงินออม ไดแก อายุของผูตอบแบบสอบถาม เงินเดือนหรือคาจาง คาลวงเวลา โบนัส 

และรายไดอ่ืน โดยปจจัยเกือบทุกตัวสงผลกระทบตอปริมาณเงินออมในทางบวก ยกเวนอายุของผูตอบ

แบบสอบถามที่สงผลกระทบในทางลบในดานความพอเพียงของรายไดหลังเกษียณอายุ ไดใชเกณฑ

รายไดที่พอเพียงในการดํารงชีวิตหลังเกษียณ (ที่ระดับรอยละ 50 ของรายไดเดือนสุดทาย) ซึ่งมีเพียง

รอยละ 9.50 เทานั้นที่มีรายไดพอเพียงใชจายหลังเกษียณอายุจนถึงอายุ 80 ป ลวนแลวเปนผูที่มีการ

ออมโดยสมัครใจ 

        รดา อดุลยวัฒนกุล. (2549: 37 - 55) ไดศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและ

พฤติกรรมการออมเปนการศึกษาทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค โดยในระดับจุลภาคมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือน 

ในประเทศไทย และศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนกับการออมภาค

ครัวเรือน สําหรับในระดับมหภาคมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวโนมการออมภาคครัวเรือนในประเทศ

ไทย การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิจะใชกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครัวเรือนในชุมชนไมเรียง อ.ฉวาง และครัวเรือนในหมูบานคีรีวง อ. ลาน

สกา จ. นครศรีธรรมราช จํานวนรวมทั้งสิ้น 312 ครัวเรือน และขอมูลทุติยภูมิ ใชขอมูลแบบอนุกรมเวลา
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เปนรายป (Time series data) ตั้งแตป พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2549 รวม 23 ป ซึ่งขอมูลที่รวบรวม ไดแก 

ระดับการออมของครัวเรือน รายไดของครัวเรือน คาใชจายของครัวเรือนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม

ทรัพย และอัตราเงินเฟอ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  สถิติและการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ การทดสอบไคสแควร และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression)  ผลการวิจัยระดับจุลภาค พบวาหัวหนาครัวเรือนที่มีเพศ อายุ มีพฤติกรรมการ

ออมที่แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 หัวหนา

ครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมที่ไมแตกตางกัน จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง และระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือนที่

แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 รายไดรวมของ

ครัวเรือนมีความสัมพันธไปในเชิงบวก คาใชจายรวมของครัวเรือนมีความสัมพันธไปในเชิงลบกับการ

ออมของครัวเรือน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  ผลการวิจัยระดับมหภาค  พบวารายไดของ

ครัวเรือนเพิ่มข้ึนมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน คาใชจายของครัวเรือนเพิ่มข้ึนมีผลให

แนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาค

ครัวเรือนเพิ่มข้ึน อัตราเงินเฟอสูงขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 

        ศิริพร  นิลศิริ (2549: 21-48) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมในระบบประกันชีวิตของผูบริโภคใน

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ออมในระบบประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเพื่อนําขอมูลไปใชเปน

แนวทางในการวางแผน และพัฒนาระบบวิธีการในการขายประกันชีวิต โดยใชวิธีการศึกษา คือ ผูวิจัย

ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

และใชแบบสอบแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง  อายุระหวาง 26 – 35 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท เพศชายหรือเพศหญิง ไมมีผลตอ

พฤติกรรมการออมในระบบประกัน  การศึกษา อาชีพ รายได มีผลตอพฤติกรรมการออมในระบบ

ประกันชีวิต ในดานความสามารถในการออม เนื่องจากผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมี

อาชีพที่คอนขางมั่นคง และสงผลใหรายไดสูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

        สัมฤทธิ์ อัมพรทิวาทิพย. (2550: 18-113) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมลูกคารายใหญ ของ

ธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมลูกคา

รายใหญ ของธนาคารพาณิชย ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

จากบุคคลที่มีเงินออมรวมทุกประเภทต้ังแต 500,000 บาทขึ้นไป จํานวน 200 ราย   

โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการกําหนดสัดสวนจากบุคคลที่มีเงินออมที่ธนาคารพาณิชยขนาด
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ใหญ  5 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 59 คน ธนาคารกรุงไทย จํานวน 48 คน ธนาคารกสิกรไทย 

จํานวน 32 คน ธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 32 คน และธนาคารทหารไทย จํานวน 29 คน สถิติที่ใช

ไดแก คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุ 36 - 45 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 30,000 บาท มีพฤติกรรมการออม

รอยละ 10 - 20 ของรายไดวัตถุประสงคของการออมเงินก็เพื่อสรางความมั่นคงใหกับตัวเอง โดยใชวิธี

ฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเภทเงินฝากออมทรัพย และรับทราบขอมูลขาวสารการฝากเงิน และ

บริการตาง ๆ จากพนักงานธนาคาร  การศึกษาสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการออม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของสิ่งกระตุนทางการตลาดดานราคาในระดับมากที่สุด ใน

เร่ืองอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รองลงมาดานสถานที่หรือการจัดจําหนายในเรื่องทําเลที่ตั้งอยูใกลที่บาน ที่

ทํางานมีความสะดวก ดานสงเสริมการตลาด ในเรื่องพนักงานมีมนุษยสัมพันธ มารยาท และใหบริการ

ที่ดี ดานอื่น ๆ ในเรื่องความมั่นคงของเงินออม และดานผลิตภัณฑ ในเรื่องชื่อเสียงหรือภาพลักษณของ

สถาบันการเงิน  การศึกษาปญหาสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการออม  พบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปญหาสิ่งกระตุนทางการตลาดระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ

ดานสถานที่หรือการจัดจําหนาย ในเรื่องมีจํานวนเครือขายสาขานอยดานสงเสริมการตลาด ในเรื่อง

พนักงานไมมีมารยาท และใหบริการที่ไมดี ดานราคา ในเรื่องคาธรรมเนียมบริการตาง ๆ สูงและให

ความสําคัญระดับปานกลางดานผลิตภัณฑ ในเรื่องรายการฝาก-ถอนในสมุดคูฝากเขาใจยาก   
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ตาราง 4 แสดงตัวแปรอิสระ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ “เรื่องพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” 

ตัวแปร / เรื่อง พฤติกรรม 

การออมของ

ขาราชการ

มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

พฤติกรรม 

การออมเงินของ

ลูกจางประจํากอง

โรงเรียน 

ชางกล   

สํานักการคลัง  

กรุงเทพมหานคร 

การออมของ

ขาราชการ 

ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม 

การออมที่มีผลตอ

ระดับความ

คิดเห็นดาน

วัตถุประสงคการ

ออม กรณีศึกษา 

KBANK 

พฤติกรรมการออม

เพื่อการเตรียม

เกษียณ 

อายุของลูกจางสถาน

ประกอบการเอกชน

ขนาดใหญใน

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยกําหนด 

การออมภาค

ครัวเรือนและ

พฤติกรรม 

การออม 

 

พฤติกรรม 

การออมในระบบ

ประกันชีวิตของ

ผูบริโภคในเขต

จตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม 

การออม

ลูกคา 

รายใหญ 

 

1.เพศ  (Sig.)   (Sig.)    (Sig.)  (Sig.)  
2.อายุ  (Sig.)  -          (Sig.)   (Sig.)  (Sig.)  
3.สถานภาพการสมรส  (Sig.)   (Sig.)  (Sig.)         (Sig.)  
4.ระดับการศึกษา  (Sig.)         (Sig.)   (Sig.)  (Sig.)  
5.ตําแหนงงาน  (Sig.) - - - - -  (Sig.)  
6.อายุราชการ  (Sig.)  (Sig.)  (Sig.) - - - - - 

7.จํานวนสมาชิกในครัวเรือน - - - - -  (Sig.) - - 

8. จํานวนสมาชิกที่อยูใน

ภาระพึ่งพิง 

-  - - - -  (Sig.) - - 

9.รายไดเฉลี่ยตอเดือน  (Sig.)  (Sig.)  (Sig.)          (Sig.)        (Sig.)  (Sig.)  
10.รายจายเฉลี่ยตอเดือน  (Sig.)   (Sig.)    (Sig.) - - 

11.หนี้สินเฉลี่ยตอเดือน  (Sig.)  - - - - - - 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย “เร่ืองพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 

1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําในการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
               ประชากรที่ใชในการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

ที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 701 คน (แบบบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        จากประชากรจํานวน 701 คน การคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจาก

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหากลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 

886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความผิดพลาดจากการสุมตัวอยางไมเกิน 5% จากการ

แทนคาในสูตรทําใหไดขนาดตัวอยางจํานวน 255 คน  

 วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยเก็บขอมูลจากบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภท

วิชาการ และประเภททั่วไป 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดย

แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เปนข อ คําถามเกี่ ย วกับป จ จัยด านพื้ นฐานส วนบุคคลของผู ตอบ

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่มีใหเลือก 2 คําตอบ และแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choices Question) ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน และมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก อายุ และอายุราชการ   

  ตอนที่ 2   เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานครัวเรือน ของผูตอบแบบสอบถาม  

เปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) ไดแก จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระ

พึ่งพิง  

  ตอนที่ 3  เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ของผูตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ย

ตอเดือน หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน และเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices 

Question) ไดแก แหลงที่มาของรายไดอ่ืนๆ  ประเภทของรายจาย และประเภทของแหลงเงินกู 

  ตอนที่ 4  เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง  เปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก ระดับการออม และมีลักษณะเปน

แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) ไดแก รูปแบบการออม และ

วัตถุประสงคในการออม 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดโครงสรางของ 
แบบสอบถามตามประเด็นความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบเขตการศึกษา และกรอบแนวคิด 

ในการวิจัย ซึ่งสวนหนึ่งไดสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงไดศึกษาคนควาแนวคิด 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ 

2. สรางแบบสอบถาม โดยไดแบงขอมูลในแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน เพื่อใหครอบคลุม 

ขอมูลที่ตองการในการประมวลผลการวิจัยในครั้งนี้ 

3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ได  ไปขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

สารนิพนธ พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนํา ในการแกไข ปรับปรุง แบบสอบถามใหครอบคลุม

เนื้อหาสาระที่ตองการทราบ 
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4. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวตามคําแนะนํา  มาดําเนินการทดลองใช (Try out) กับ 

บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 18 – 19 

มีนาคม 2554 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-

coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s) มีคาเทากับ 0.76 

5. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาในครั้งนี้ 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังนี้คือ 

  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3.2 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางวันที่ 22 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 กับ

บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการจัดกระทําและการวิ เคราะหขอมูล  เ ร่ือง  “พฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ” ลักษณะของขอมูลที่นํามาทําการศึกษานั้นเปนขอมูลปฐมภูมิ ซึ่ง

ไดจากการตอบแบบสอบถาม สําหรับการจัดกระทําขอมูลนั้นมีข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจากผูตอบแบบสอบถาม 

ทุกฉบับ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

4.2 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นํามาลงรหัสไปดําเนินการวิเคราะหประมวลผล 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยสถิติดังนี้ 

5.1  การหาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถาม โดยใชวิธีแบบ  

Item - Objective Congruence Index: IOC (ศักดินา  บุญเปยม. 2554: ออนไลน) 

 

n
R

IOC ∑=  
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กําหนดให 

   R = ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 

n = จํานวนผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

เกณฑคะแนนที่ไดจากผูเชีย่วชาญ 

ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค  

ใหคะแนน  0  ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค  

ใหคะแนน  -1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

คา IOC มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีควรมีคา IOC เขาใกล 1 ถาขอใดมีคา    

     IOC ต่ํากวา 0.5 ควรแกไขปรับปรุง 

5.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538:  125) 
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−
= ∑

t
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n
n

2
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1
1
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กําหนดให 

  α   คือ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  n   คือ จํานวนขอของแบบสอบถาม 

  is2  คือ คาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

  2
ts  คือ คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  

 ผลการวิเคราะหเครื่องมือ โดยการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีแบบ

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s) มีคาเทากับ 0.76 ซึ่งคาอัลฟาที่

ใชควรมากกวา 0.60 (รุฉาริกา. 2553:  ออนไลน) 

 
 การวิเคราะหเชิงพรรณนา 

5.3 คารอยละ (Percentage) เปนคาสถิติที่บอกถึงสัดสวนจํานวนตอรอยละ (ลวน  สายยศ 

และอังคณา สายยศ. 2540:  83) ใชสําหรับคํานวณขอมูล ดังตอไปนี้ 

5.3.1  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการ

สมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  และอายุราชการ   
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5.3.2 ขอมูลเกี่ยวปจจัยดานครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและจํานวน

สมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง 

5.3.3  ขอมูลเกี่ยวปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  รายจาย 

โดยเฉลี่ยตอเดือน และหนี้โดยเฉลี่ยสินตอเดือน 

5.3.4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ไดแก ระดับการออม  รูปแบบการออม  และวัตถุประสงคการออม   

  

คารอยละ (%) = ( )100
n
f  

กําหนดให 

  คารอยละ (%) คือ คาเฉลี่ย 

  f      คือ คาความถี ่

  n      คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 
5.4  การทดสอบแบบไค-สแควร (Chi-Square test) (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550:  204-205) 

ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยใหความสําคัญกับระดับการออม  

5.4.1 ทดสอบปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ   

สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  และอายุราชการ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  โดยใหความสําคัญกับระดับการออม ณ. 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

5.4.2 ทดสอบปจจัยดานครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และจํานวน

สมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง  โดยใหความสําคัญกับระดับการออม ณ. ระดับนัยสําคัญ 0.05 

5.4.3 ทดสอบปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดย 

เฉลี่ยตอเดือน  และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  โดยใหความสําคัญกับระดับการออม ณ. ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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กําหนดให 

  2χ  คือ คาไค-สแควร 

  ijO  คือ ความถี่ที่ไดจากการสังเกต ในแถวที ่i และสดมภที่ j 

  ijE  คือ ความถี่ที่คาดหวงั ในแถวที ่i และสดมภที่ j 

 
( )( )

N
cr

E ji
ij =  

 

  ir   คือ ผลรวมของความถี่ในแถว i 

  jc   คือ ผลรวมของความถี่ในแถว j 

  N  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง   

 

 การทดสอบสมมติฐานคาไค-สแควรสามารถเขียนสมมติฐานในการวิจัยไดดังนี้ 

 H0: ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ ไมมี

ความสัมพันธกับระดับการออมอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 H1: ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ  

มีความสมัพนัธกับระดับการออมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมของ

บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” โดยมีประเด็นนําเสนอดังตอไปนี้ 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล จากการวิจัยครั้งนี้ ได

กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

   n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  2χ  แทน   คาไค-สแควร 

  Sig. แทน  คานัยสาํคัญทางสถิติจากการคํานวณคาไค-สแควร 

    *   แทน  มีนัยสาํคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

  (...) แทน  คารอยละ 

   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย 

ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คาความถี่ คารอยละ คาตํ่าสุด คาเฉลีย่ และคาสูงสุด 
  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ สถานภาพการ

สมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน และอายุราชการ     

  ขอมูลเกี่ยวปจจัยดานครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และจํานวนสมาชิกที่อยู

ในภาระพึ่งพิง 

  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  รายจายโดย

เฉล่ียตอเดือน และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 

  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ไดแก 

ระดับการออม  รูปแบบการออม  และวัตถุประสงคการออม   
 ตอนที่ 2 คาไค-สแควร 
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 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  และอายุราชการ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  โดยใหความสําคัญกับระดับการออม 

 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และจํานวนสมาชิกที่อยู

ในภาระพึ่งพิง  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    

โดยใหความสําคัญกับระดับการออม 

 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  รายจายโดยเฉลี่ยตอ

เดือน และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง  โดยใหความสําคัญกับระดับการออม 

 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดาน
ครัวเรือน ปจจัยดานเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการออม 
 นําเสนอในรูปของความถี่ คารอยละ คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และคาสูงสุด 
 
ตาราง 5 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ          

 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 

    หญิง 

 

63 

192 

 

24.70 

75.30 

รวม 255 100.00 

 

 จากตาราง 5 เพศของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 คน 

คิดเปนรอยละ 75.30 และเพศชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.70 
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ตาราง 6 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล 

      ไดแก อายุ 
 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

2. อายุ 25 43 60 255 
 

 จากตาราง 6 อายุของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน 

อายุต่ําสุด 25 ป อายุเฉล่ีย 43 ป และอายุสูงสุด 60 ป 
 

ตาราง 7 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ         

     สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  
 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบุคคล ความถี่ (คน) รอยละ 
3. อายุ 
   อายุ 21 – 30 ป 

    อายุ 31 – 40 ป 

    อายุ 41 – 50 ป 

    อายุ 51 –  60 ป 

 

24 

77 

103 

51 

 

9.40 

30.20 

40.40 

20.00 

รวม 255 100.00 
4. สถานภาพการสมรส 
    โสด 

    สมรส 

    หมาย / แยกกันอยู / หยาราง 

 

129 

114 

12 

 

50.60 

44.70 

 4.70 

รวม 255 100.00 
5. ระดับการศึกษา 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

 

18 

16 

135 

85 

1 

 

7.10 

6.30 

52.90 

33.30 

0.40 

รวม 255 100.00 
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 ตาราง 7 อายุของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 103 คน 

คิดเปนรอยละ 40.40 รองลงมา มีอายุอยูระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 30.20 

และนอยที่สุดมีอายุอยูระหวาง 21-30 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.40  

 สถานภาพการสมรส ของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 129 

คน คิดเปนรอยละ 50.60 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 44.70 และนอย

ที่สุดมีสถานภาพหมาย / แยกกันอยู / หยาราง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.70   

 ระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีการศึกษาอยูระดับปริญญาตรี 

จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมามีการศึกษาอยูระดับปริญญาโท จํานวน 85 คน คิด

เปนรอยละ 33.30 และนอยที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.40 

 

ตาราง 8  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก           

     ตําแหนงงาน  

 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

6. ตําแหนงงาน 
ประเภทบริหาร 

       บริหาร ระดับสูง 

       บริหาร ระดับตน 

ประเภทอํานวยการ 

       อํานวยการ ระดับสูง 

       อํานวยการ ระดับตน   

ประเภทวิชาการ 

       วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

       วิชาการ ระดับชํานาญการ 

       วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

       วิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ 

       วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ

         

 

 

0 

2 

 

3 

2 

 

43 

119 

10 

3 

1 

 

 

 

0.00 

0.80 

 

1.20 

0.80 

 

16.90 

46.70 

3.90 

1.20 

0.35 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

ประเภททัว่ไป 

        ทัว่ไป ระดับปฏิบัติงาน 

        ทัว่ไป ระดับชํานาญงาน 

        ทัว่ไป ระดับอาวุโส 

        ทัว่ไป ระดับทักษะพิเศษ 

 

17 

52 

1 

2 

 

6.70 

20.30 

0.35 

0.80 

 

 ตาราง 8 ตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตําแหนงวิชาการ ระดับ

ชํานาญการ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาตําแหนงทั่วไป ระดับชํานาญการ จํานวน 

52 คน คิดเปนรอยละ 20.30 และนอยที่สุดไมมีผูตอบแบบสอบถาม ในตําแหนงบริหาร ระดับตน 

 

ตาราง 9 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก       

      อายุราชการ 

 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

7. อายุราชการ 1 18 43 255 

  

 ตาราง 9 อายุราชการของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน 

อายุราชการต่ําสุด 1  ป อายุราชการเฉลี่ย 18  ป และอายุราชการสูงสุด 43  ป 
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ตาราง 10 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก           

      อายุราชการ 

 

ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบคุคล ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

8. อายุราชการ 
   1 – 10 ป 

   11 – 20 ป 

    21 – 30 ป 

    31 ป ข้ึนไป 

 

72 

84 

78 

21 

 

28.25 

32.90 

30.60 

8.25 

รวม 255 100.00 

  

 ตาราง 10 อายุราชการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการระหวาง 11-20 ป 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 32.90 รองลงมามีอายุราชการระหวาง 21-30 ป จํานวน 78 คน 

คิดเปนรอยละ 30.60 และนอยที่สุดอายุราชการอยูที่ 31 ป ข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.25 

 

ตาราง 11 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก ตําแหนงงาน 

      กับอายุราชการ 

 

ตําแหนงงาน 
อายุราชการ 

รวม 
1-10 ป 11-20 ป 21-30 ป 31 ป ข้ึนไป 

ประเภทบริหาร 

       บริหาร ระดับสูง 

       รอยละ 

 

0 

00.00 

 

0 

00.00 

 

2 

100.00 

 

0 

00.00 

 

2 

100.00 

ประเภทอํานวยการ 

      อํานวยการ ระดับสูง 

      รอยละ  

 

0 

00.00 

 

0 

00.00 

 

0 

00.00 

 

3 

100.00 

 

3 

100.00 

      อํานวยการ ระดับตน 

      รอยละ 

0 

00.00 

0 

00.00 

0 

00.00 

2 

100.00 

2 

100.00 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

ตําแหนงงาน 
อายุราชการ 

รวม 
1-10 ป 11-20 ป 21-30 ป 31 ป ข้ึนไป 

ประเภทวิชาการ 

      วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

      รอยละ                                   

 

35 

81.40 

 

7 

16.30 

 

0 

00.00 

 

1 

2.30 

 

43 

100.00 

     วิชาการ ระดับชํานาญการ 

     รอยละ 

27 

22.70 

47 

39.50 

41 

34.50 

4 

3.40 

119 

100.00 

     วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

     รอยละ 

0 

00.00 

0 

00.00 

7 

70.00 

3 

30.00 

10 

100.00 

     วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

     รอยละ 

0 

00.00 

0 

00.00 

1 

33.30 

2 

66.70 

3 

100.00 

     วิชาการ ระดับทรงคุณวฒุิ 

     รอยละ 

0 

00.00 

1 

100.00 

0 

00.00 

0 

00.00 

1 

100.00 

ประเภททั่วไป 

     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  

     รอยละ 

 

7 

41.20 

 

5 

29.40 

 

5 

29.40 

 

0 

00.00 

 

17 

100.00 

    ทั่วไป ระดับชํานาญงาน 

    รอยละ 

2 

3.80 

24 

46.20 

21 

40.40 

5 

9.60 

52 

100.00 

    ทั่วไป ระดับอาวุโส 

    รอยละ 

0 

00.00 

0 

00.00 

0 

00.00 

1 

100.00 

1 

100.00 

   ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

    รอยละ 

1 

50.00 

0 

00.00 

1 

50.00 

0 

00.00 

2 

100.00 

 

 จากตาราง 11 ประเภทบริหารระดับสูง สวนใหญมีอายุราชการ 21-30 ป จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 100 ประเภทอํานวยการ สวนใหญตําแหนงอํานวยการ ระดับสูง มีอายุราชการ 31 ปข้ึนไป  

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ประเภทวิชาการ สวนใหญตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการ มีอายุ 

11-20 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 39.50 และประเภททั่วไป  สวนใหญตําแหนงทั่วไป ระดับ

ชํานาญงานสวนใหญมีอายุราชการ 11-20 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 46.20  
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ตาราง 12  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานครัวเรือน  ไดแก จํานวน 

      สมาชิกในครัวเรือน 

 

ปจจัยดานครัวเรือน ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
    จํานวน 1-3 คน 

    จํานวน 4-6 คน 

    จํานวน 7-9 คน 

    จํานวน 10 คน ข้ึนไป 

 

127 

108 

18 

2 

 

49.80 

42.40 

7.00 

0.80 

รวม 255 100.00 

 
 ตาราง 12 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวน 1 - 3 คน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 49.80 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 4 - 6 

คน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 42.40 และนอยที่สุดมีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 10 คน ข้ึนไป 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.80  

 

ตาราง 13 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานครัวเรือน  ไดแก จํานวน

สมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง  

 

ปจจัยดานครัวเรือน ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

2. จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง  
    ไมมี 

     1 คน 

     2 คน 

     3 คน 

     4 คน 

 

154 

58 

38 

1 

4 

 

60.40 

22.70 

14.90 

0.40 

1.60 

รวม 255 100.00 
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 ตาราง 13 จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีสมาชิก

ที่อยูในภาระพึ่งพิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 60.40 รองลงมามีสมาชิก 1 คนที่อยูในภาระพึ่งพิง 

จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 22.70 และนอยที่สุดมีสมาชิก 3 คนที่อยูในภาระพึ่งพิง จํานวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 0.40  

 

ตาราง 14 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก       

      รายไดประจํา  และรายไดอ่ืนๆ  

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

1. รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 7,000 25,200 90,000 255 

2. รายไดอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยตอเดือน 0 2,935 30,000 255 

 

 ตาราง 14 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 255 คน รายไดประจําต่ําสุดเทากับ 7,000 บาท รายไดประจําโดยเฉลี่ยเทากับ  25,200 บาท 

และรายไดประจําสูงสุดเทากับ 90,000 บาท 

       

 รายไดอ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน รายไดอ่ืนๆ 

ต่ําสุดก็คือไมมีรายไดอ่ืน รายไดอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยเทากับ  2,935 บาท และรายไดอ่ืนๆ สูงสุดเทากับ 

30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ตาราง 15  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก รายได 

      ประจํา และรายไดอ่ืน  

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

3. รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 
    นอยกวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท 

    10,001 – 20,000 บาท 

    20,001 – 30,000 บาท 

    30,001 – 40,000 บาท 

    40,001 – 50,000 บาท 

    50,000 บาท ข้ึนไป 

 

15 

106 

83 

27 

9 

15 

 

5.90 

41.60 

32.50 

10.60 

3.50 

5.90 

รวม 255 100.00 
4. รายไดอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยตอเดือน 
    ไมมี 

    นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    10,001 – 15,000 บาท 

    15,001 บาท ข้ึนไป 

 

171 

51 

9 

3 

21 

 

67.10 

20.00 

3.50 

1.20 

8.20 

รวม 255 100.00 

  

 ตาราง 15 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญมีรายไดโดยเฉลี่ย 

ระหวาง  10,001 – 20,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 41.60 รองลงมามีรายไดโดยเฉลีย่ 

ระหวาง  20,001 – 30,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และนอยที่สุดมีรายไดโดยเฉลี่ย 

ระหวาง  40,001 – 50,000 บาท จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 3.50 

 รายไดอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีรายไดอ่ืนๆ จํานวน 

171 คน คิดเปนรอยละ 67.10 รองลงมามีรายไดอ่ืนๆ นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 51 

คน คิดเปนรอยละ 20.00 และนอยที่สุดมีรายไดอ่ืนๆ  อยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 1.20 
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ตาราง 16  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก แหลงที่มา 

     ของรายไดอ่ืนๆ  

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

4. แหลงที่มาของรายไดอ่ืนๆ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ไมมี 

     รายไดคาดอกเบี้ย 

     รายไดจากเงินปนผล 

     รายไดจากคาเชา 

     ประกอบธุรกิจสวนตัว 
     อื่นๆ ไดแก คาขาย คาตอบแทนจากการประชุม คาวิชาชีพบัญชี เปนตน 

 

148 

23 

29 

19 

31 

27 

 

53.40 

8.30 

10.50 

6.90 

11.20 

9.70 

  

 ตาราง 16 แหลงที่มาของรายไดอ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีรายไดจาก

แหลงอื่นๆ จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 53.40 รองลงมามีรายไดอ่ืนๆ จากการประกอบธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 31 คิดเปนรอยละ 11.20 และนอยที่สุดมีรายไดอ่ืนๆ จากคาเชา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

6.90 

 

ตาราง 17 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก  

      รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน  

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

5. รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน  2,000 19,700 60,000 255 

 

 ตาราง 17 รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 255 คน รายจายตอเดือนต่ําสุดเทากับ 2,000 บาท รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน  เทากับ  

19,700 บาท และรายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด เทากับ 60,000 บาท 
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ตาราง 18  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก รายจายโดย 

      เฉล่ียตอเดือน 

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

6. รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน   
    นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    10,001 – 15,000 บาท 

    15,001 – 20,000 บาท  

    20,000 บาท ข้ึนไป 

 

4 

70 

46 

58 

77 

 

1.60 

27.50 

18.00 

22.70 

30.20 

รวม 255 100.00 

 

 ตาราง 18 รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีรายจาย 

20,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 30.20 รองลงมามีรายจายตอเดือนโดยเฉลี่ยระหวาง 

5,001 – 10,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 27.50 และนอยที่สุดมีรายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน  

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.60 

 

ตาราง 19  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก ประเภทของ 

      รายจาย 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

7. ประเภทของรายจาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    คาใชจายในชีวิตประจําวัน 

    คาใชจายเบี้ยประกันภัยทุกประเภท 

    คาใชจายในการศึกษาของตัวเอง 

    คาใชจายเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในภาระพึ่งพิง 

    อ่ืน ๆ ไดแก คาออกงานสังคม (เชน งานแตงงาน งานบวช เปนตน) 

และ คาเลี้ยงสัตว เปนตน 

 

248 

111 

28 

149 

35 

 

43.40 

19.40 

4.90 

26.15 

6.15 
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 ตาราง 19 ประเภทของรายจายของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีคาใชจายเบี้ย

ประกันภัยทุกประเภท จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 43.40 รองลงมามีคาใชจายเพื่อเลี้ยงดูสมาชิก

ในภาระพึ่งพิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 26.15 และนอยที่สุดมีคาใชจายในการศึกษาของตัวเอง 

จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 4.90 

 

ตาราง 20 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก     

      หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน  

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

8. หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน  0 8,914 80,000 255 

 

 ตาราง 20 หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 255 คน หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุดคือ ไมมีหนี้สิน หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน เทากับ  8,914 

บาท และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด เทากับ 80,000 บาท 

 

ตาราง 21  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานเศรษฐกิจ  ไดแก หนี้สินโดย 

      เฉล่ียตอเดือน 

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

9. หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 
    ไมมี 

    นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    10,001 – 15,000 บาท 

    15,001 บาท ข้ึนไป 

 

86 

46 

53 

23 

47 

 

33.75 

18.00 

20.80 

9.00 

18.45 

รวม 255 100.00 
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 ตาราง 21 หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีหนี้สิน จํานวน 

86 คน คิดเปนรอยละ 33.75 รองลงมามีหนี้สินโดยเฉลี่ยระหวาง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 53 คน 

คิดเปนรอยละ 20.80 และนอยที่สุดมีหนี้สินโดยเฉลี่ยระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 23 คน 

คิดเปนรอยละ 9.00  

 

ตาราง 22 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ประเภทของ 

      แหลงเงนิกู 

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

10. ประเภทของแหลงเงินกู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ไมมีหนี้สิน 

     เงินกูยืมจากสหกรณออมทรัพย 

     เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

     เงินกูยืมนอกระบบ 

     หนี้สินบัตรเครดิต 

     อ่ืนๆ ไดแก เงินกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กูยืมญาติ เปนตน 

 

81 

125 

80 

16 

68 

10 

 

21.30 

32.90 

21.10 

4.20 

17.90 

2.60 

 

 ตาราง 22 ประเภทของแหลงเงนิกูของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญกูยืมเงินจาก

สหกรณออมทรัพย จาํนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.90 รองลงมาไมมีหนี้สิน จํานวน 81 คน 

คิดเปนรอยละ 21.30 และต่ําที่สุดกูยืมจากแหลงอืน่ๆ เชน เงินกูยืมเพือ่การศึกษา(กยศ.) กูยืมญาติ 

เปนตน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.60 
 

ตาราง 23 แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาต่ําสุด ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ไดแก  

      ระดับเงนิออมโดยเฉลี่ยตอเดือน  
 

ระดับการออม คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด จํานวน
ตัวอยาง 

11. เงนิออมโดยเฉลี่ยตอเดือน 0 4,056 35,000 255 
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 ตาราง 23 เงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 255 คน เงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุดคือ ไมมีเงินออม เงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 

4,056 บาท และเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน สูงสุดเทากับ 35,000 บาท 

 

ตาราง 24  แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก เงนิออมโดย 

      เฉล่ียตอเดือน 

 

ระดับการออม ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

12. เงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน 
    ไมมี 

    นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    10,001 – 15,000 บาท 

    15,001 บาท ข้ึนไป 

 

68 

147 

18 

3 

19 

 

26.70 

57.60 

7.10 

1.15 

7.45 

รวม 255 100.00 

 

 ตาราง 24 เงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีเงินออมโดย

เฉล่ียตอเดือน นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 57.60 รองลงมาไมมี

เงินออม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และนอยที่สุดมีเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 

10,001 – 15,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.15 
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ตาราง 25 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม ไดแก รูปแบบการ 

      ออมผานสถาบนัการเงนิ 

 

รูปแบบการออม ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

13. รูปแบบการออมผานสถาบันการเงิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เงินฝากธนาคาร 

      เงินฝากสหกรณออมทรัพย 

      กรมธรรมประกันชีวิต 

      ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

     อ่ืนๆ ไดแก สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  

การเกษตร (ธ.ก.ส) เปนตน 

 

138 

183 

68 

28 

16 

 

31.90 

42.30 

15.70 

6.45 

3.65 

  

 ตาราง 25 รูปแบบการออมผานสถาบนัการเงนิของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การฝากสหกรณออมทรัพย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 42.30 รองลงมาออมโดยการฝากธนาคาร 

จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 31.90 และนอยที่สุดออมในรูปแบบอื่นๆ เชน สลากออมสิน สลาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) เปนตน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.65 
 
ตาราง 26 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมไมผานสถาบันการเงิน 

 

รูปแบบการออม ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

14. รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เก็บเงินสดไวกับมือ 

      กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ 

      การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

      การใหกูยืมโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

      ออมในรูปของสินทรัพยที่มีคา 

      อ่ืนๆ ไดแก เลนแชร ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย เปนตน 

 

117 

89 

4 

6 

109 

15 

 

34.35 

26.15 

1.20 

1.80 

32.10 

4.40 
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 ตาราง 26 รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การเก็บเงินสดไวกับมือ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 34.35 รองลงมา ออมในรูปของสินทรัพยที่มีคา  

จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 32.10 และนอยที่สุดออมโดยการใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.20   

 

ตาราง 27 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมผานสถาบนัการเงนิ กับเพศ 

 

รูปแบบการออมผานสถาบนัการเงนิ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เงินฝากธนาคาร 

รอยละ  

32 

23.20 

 

106 

76.80 

 

138 

100.00 

 

เงินฝากสหกรณออมทรัพย 

รอยละ 

 

35 

19.10 

 

148 

80.90 

 

183 

100.00 

กรมธรรมประกันชีวิต 8 

11.80 

 

60 

88.20 

 

68 

100.00 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

รอยละ 

 

7 

25.00 

 

21 

75.00 

 

28 

100.00 

อ่ืนๆ (สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ   

การเกษตร ) 
รอยละ 

 

4 

 

25.00 

 

12 

 

75.00 

 

16 

 

100.00 
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 ตาราง 27 รูปแบบการออมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การฝากสหกรณออมทรัพย  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  148 คน  คิดเปนรอยละ  80.90 

รองลงมาออมโดยการฝากธนาคาร สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 76.80 และ

นอยที่สุดออมในรูปแบบอื่นๆ เชน สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส) เปนตน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 75 

 

ตาราง 28 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมไมผานสถาบันการเงิน กับเพศ 

 

รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงนิ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เก็บเงินสดไวกับมือ 

รอยละ  

 

29 

24.80 

 

106 

75.20 

 

117 

100.00 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

รอยละ 

19 

21.30 

 

70 

78.70 

89 

100.00 

การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

1 

25.00 

 

3 

75.00 

 

4 

100.00 

การใหกูยืมโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

2 

33.30 

 

4 

66.70 

 

6 

100.00 

ออมในรูปของสินทรัพยมีคา 

รอยละ 

 

20 

18.30 

 

89 

81.70 

 

109 

100.00 

อ่ืนๆ (เลนแชร ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย) 

รอยละ 

 

3 

20.00 

 

12 

80.00 

 

15 

100.00 
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 ตาราง 28 รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การเก็บเงินสดไวกับมือ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 75.20 รองลงมา ออม

ในรูปของสินทรัพยที่มีคา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 89 คน  คิดเปนรอยละ 81.70 และนอยที่สุด

ออมโดยการใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 75.00 

 

ตาราง 29 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมผานสถาบนัการเงนิ กับอาย ุ

 

รูปแบบการออมผานสถาบนัการเงนิ 
อาย ุ

รวม 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 

เงินฝากธนาคาร 

รอยละ  

15 

13.50 

 

45 

40.50 

 

51 

45.90 

111 

100.00 

 

เงินฝากสหกรณออมทรัพย 

รอยละ 

 

9 

6.40 

 

57 

40.70 

 

74 

52.90 

140 

100.00 

กรมธรรมประกันชีวิต 8 

15.70 

 

18 

35.30 

 

25 

49.00 

51 

100.00 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

รอยละ 

 

6 

31.60 

 

12 

63.20 

 

1 

5.30 

19 

100.00 

อ่ืนๆ (สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ    การเกษตร ) 
รอยละ 

 

5 

 

35.70 

 

5 

 

35.70 

 

4 

 

28.60 

16 

 

100.00 
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 ตาราง 29 รูปแบบการออมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การฝากสหกรณออมทรัพย สวนใหญมีอายุ 41 - 50  จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมา 

ออมโดยการฝากธนาคาร สวนใหญมีอายุ 41-50  จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 45.90 และนอยที่สุด

ออมในรูปแบบอื่นๆ เชน สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) 

เปนตน สวนใหญมีอายุ 21-30 ป 30-41 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.70 

 

ตาราง 30 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมไมผานสถาบันการเงิน กับอาย ุ

 

รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงนิ 
อาย ุ

รวม 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 

เก็บเงินสดไวกับมือ 

รอยละ  

 

8 

8.60 

 

38 

40.90 

 

47 

50.50 

93 

100.00 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

รอยละ 

4 

5.60 

 

30 

41.70 

38 

52.80 

72 

100.00 

การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

2 

100.00 

 

0 

00.00 

 

0 

00.00 

2 

100.00 

การใหกูยืมโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

1 

33.30 

 

0 

00.00 

 

2 

66.70 

3 

100.00 

ออมในรูปของสินทรัพยมีคา 

รอยละ 

 

10 

11.40 

 

38 

43.20 

 

40 

45.50 

88 

100.00 

อ่ืนๆ (เลนแชร ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย) 

รอยละ 

 

4 

33.30 

 

4 

33.30 

 

4 

33.30 

12 

100.00 
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 ตาราง 30 รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การเก็บเงินสดไวกับมือ สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมา ออม

ในรูปของสินทรัพยที่มีคา สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 45.50 และนอยที่สุด

ออมโดยการใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 100 

 

ตาราง 31 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมผานสถาบนัการเงนิ กับสถานภาพสมรส 

 

รูปแบบการออมผานสถาบนัการเงนิ 
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด สมรส หยาราง 

เงินฝากธนาคาร 

รอยละ  

65 

47.10 

 

64 

46.40 

 

9 

6.50 

138 

100.00 

 

เงินฝากสหกรณออมทรัพย 

รอยละ 

 

93 

50.80 

 

85 

46.40 

 

5 

2.70 

183 

100.00 

กรมธรรมประกันชีวิต 39 

57.40 

 

29 

42.60 

 

0 

00.00 

68 

100.00 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

รอยละ 

 

12 

42.90 

 

16 

57.10 

 

0 

00.30 

28 

100.00 

อ่ืนๆ (สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ    การเกษตร ) 
รอยละ 

 

7 

 

43.80 

 

9 

 

56.20 

 

0 

 

00.00 

16 

 

100.00 
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 ตาราง 31 รูปแบบการออมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การฝากสหกรณออมทรัพย สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมา 

ออมโดยการฝากธนาคาร สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 47.10 และนอย

ที่สุดออมในรูปแบบอื่นๆ เชน สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส) เปนตน สวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.20 
 

ตาราง 32 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก รูปแบบการ 

      ออมไมผานสถาบันการเงิน กับสถานภาพสมรส 
 

รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงนิ 
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด สมรส หยาราง 

เก็บเงินสดไวกับมือ 

รอยละ  

 

55 

47.00 

 

58 

49.60 

 

4 

3.40 

117 

100.00 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

รอยละ 

52 

58.40 

 

35 

39.30 

2 

2.20 

89 

100.00 

การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

2 

50.00 

 

2 

50.00 

 

0 

00.00 

4 

100.00 

การใหกูยืมโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 

 

3 

50.50 

 

3 

50.00 

 

0 

00.00 

6 

100.00 

ออมในรูปของสินทรัพยมีคา 

รอยละ 

 

52 

47.70 

 

51 

46.80 

 

6 

5.50 

109 

100.00 

อ่ืนๆ (เลนแชร ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย) 

รอยละ 

 

8 

53.30 

 

7 

46.70 

 

0 

00.00 

15 

100.00 
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 ตาราง 32 รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออมโดย

การ เก็บเงินสดไวกับมือ  สวนใหญมีสถานภาพสมรส  จํานวน  58 คน  คิดเปนรอยละ  49.60 

รองลงมาออมในรูปของสินทรัพยที่มีคา สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ 

47.70 และนอยที่สุดออมโดยการใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย สวนใหญมีสถานภาพโสด 

และสมรส จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 

 

ตาราง 33 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม ไดแก วัตถุประสงคใน 

      การออม 

 

วัตถุประสงคในการออม ความถี่ 
(คน) 

รอยละ 

15. วัตถุประสงคในการออม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย 

      เพื่อการศึกษา 

      เพื่อเปนทุนประกอบอาชีพสวนตัว 

      เพื่อหวังผลตอบแทนจากการออม 

      เพื่อใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ 

     อ่ืนๆ ไดแก เพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน 

 

162 

40 

63 

123 

189 

20 

 

27.10 

6.70 

10.60 

20.60 

31.65 

3.35 

 

 ตาราง 33 วัตถุประสงคในการออมเงินโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคใน

การออมเพื่อนใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 31.65 

รองลงมามีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 

27.10 และนอยที่สุดมีวัตถุประสงคในการออมเพื่ออ่ืนๆ เชน เพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.35 
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ตาราง 34 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก วัตถุประสงค 

      ในการออม กับเพศ 

 

วัตถุประสงคในการออม 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย 

รอยละ  

33 

20.40 

 

129 

79.60 

 

162 

100.00 

 

เพื่อการศึกษา 

รอยละ 

14 

35.00 

 

26 

65.00 

40 

100.00 

เพื่อเปนกองทุนประกอบอาชีพสวนตัว 

รอยละ 

 

19 

23.20 

 

44 

69.80 

 

63 

100.00 

เพื่อหวังผลตอบแทนจาการออม 

รอยละ 

 

29 

23.60 

 

94 

76.40 

 

123 

100.00 

เพื่อใชจายหลังปลดเกษียณหรือออกจากราชการ 

รอยละ 

 

46 

24.30 

 

143 

75.70 

 

189 

100.00 

อ่ืนๆ (เพื่อชวยเหลือสังคม เชนชวยเหลือสมาชิกในครอบครัว  

ชวยเหลือผูอ่ืน  เพื่อทองเที่ยว เปนตน) 

รอยละ 

 

3 

 

15.00 

 

17 

 

85.00 

 

20 

 

100.00 

 

 ตาราง 34 วัตถุประสงคในการออมเงินโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคใน

การออมเพื่อนใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 143  คน 

คิดเปนรอยละ 75.70  รองลงมามีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย สวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 79.60 และนอยที่สุดมีวัตถุประสงคในการออมเพื่ออ่ืนๆ 

เชน เพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 
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ตาราง 35 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก วัตถุประสงค 

      ในการออม กับอาย ุ

 

วัตถุประสงคในการออม 
อาย ุ

รวม 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 

เพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย 

รอยละ  

 

18 

14.00 

 

42 

32.60 

 

69 

53.50 

129 

100.00 

 

เพื่อการศึกษา 

รอยละ 

8 

24.20 

 

12 

36.40 

13 

39.40 

33 

100.00 

เพื่อเปนกองทุนประกอบอาชีพสวนตัว 

รอยละ 

 

12 

23.50 

 

19 

37.30 

 

20 

39.20 

51 

100.00 

เพื่อหวังผลตอบแทนจาการออม 

รอยละ 

 

15 

15.20 

 

43 

43.40 

 

41 

41.40 

99 

100.00 

เพื่อใชจายหลังปลดเกษียณหรือออกจากราชการ 

รอยละ 

 

18 

11.90 

 

58 

38.40 

 

75 

49.70 

151 

100.00 

อ่ืนๆ (เพื่อชวยเหลือสังคม เชนชวยเหลือสมาชิกใน

ครอบครัว  ชวยเหลือผูอ่ืน  เพื่อทองเที่ยว เปนตน) 

รอยละ 

 

0 

 

00.00 

 

5 

 

31.20 

 

11 

 

68.80 

16 

 

100.00 

 

 ตาราง 35 วัตถุประสงคในการออมเงินโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคใน

การออมเพื่อนใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 75  คน 

คิดเปนรอยละ 49.70  รองลงมามีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย สวนใหญมี

อายุ 41-50 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 53.50  และนอยที่สุดมีวัตถุประสงคในการออมเพื่ออ่ืนๆ 
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เชน เพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

68.80 

 

ตาราง 36 แสดงคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออม  ไดแก วัตถุประสงค 

      ในการออม กับสถานภาพสมรส 

 

วัตถุประสงคในการออม 
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด สมรส หยาราง 

เพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย 

รอยละ  

 

75 

46.30 

 

78 

48.10 

 

9 

5.60 

162 

100.00 

 

เพื่อการศึกษา 

รอยละ 

12 

30.00 

 

24 

60.00 

4 

10.00 

40 

100.00 

เพื่อเปนกองทุนประกอบอาชีพสวนตัว 

รอยละ 

 

31 

49.20 

 

30 

47.60 

 

2 

3.20 

63 

100.00 

เพื่อหวังผลตอบแทนจาการออม 

รอยละ 

 

61 

49.60 

 

60 

48.80 

 

2 

1.60 

123 

100.00 

เพื่อใชจายหลังปลดเกษียณหรือออกจากราชการ 

รอยละ 

 

97 

51.30 

 

85 

45.00 

 

7 

3.70 

189 

100.00 

อ่ืนๆ (เพื่อชวยเหลือสังคม เชนชวยเหลือสมาชิกใน

ครอบครัว  ชวยเหลือผูอ่ืน  เพื่อทองเที่ยว เปนตน) 

รอยละ 

 

9 

 

45.00 

 

9 

 

45.00 

 

2 

 

10.00 

20 

 

100.00 
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 ตาราง 36 วัตถุประสงคในการออมเงินโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคใน

การออมเพื่อนใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 97 คน 

คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมามีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย สวนใหญมี

สถานภาพสมรส   จํ านวน  78 คน  คิด เป น ร อยละ  48. 10  และน อยที่ สุ ดมี วั ตถุ ประสงค

ในการออมเพื่ออ่ืนๆ เชน เพื่อชวยเหลือสังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน สวนใหญมีสถานภาพโสด และ

สมรส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 

 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัย
ดานครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
 นําเสนอในรูปของคาไค-สแควร 

 
 ระดับการออม 
  เนื่องจากขอมูลที่ไดมีการกระจายนอยในคําถามบางขอ ซึ่งมีโอกาสในการเกิดจํานวน

เซลลในแตละเซลลนอยกวา 5 ตัวอยาง รวมมากกวารอยละ 20 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด รวมถึง

การกระจายของขอมูลอาจไมอยูในรูปการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) (n<30) มีผลใหการ

ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square Test  มีคาไมใกลเคียงกับความเปนจริง จึงทําการแกปญหา โดย

การจัดกลุมของตัวแปรใหมในสวนของขอมูลปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ดังนี้ (เพ็ญแข ศิริวรรณ. 2546:  319-407) 
 ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล 
  อายุ ถกูจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (21 - 40 ป)  (41 - 50 ป) และ(51 - 60 ป) 

  ระดับการศึกษา ถกูจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)/

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพขัน้สูง (ปวส.)) (ปริญญาตรี) และ(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 

  ตําแหนงงาน ถูกจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (บริหารระดับสูง อํานวยการระดับตน 

อํานวยการระดับสูง) (วิชาการระดับปฏิบัติการ วิชาการระดับชํานาญการ วิชาการระดับชํานาญการ

พิเศษ วิชาการระดับเชี่ยวชาญ วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) (ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ทั่วไประดับชํานาญ

การ  ทั่วไประดับอาวุโส ทั่วไประดับทักษะพิเศษ) 

  อายุราชการ ถูกจัดกลุมใหมแบงได 2 กลุม ไดแก (1 – 20 ป) และ(21 – 31 ป ข้ึนไป) 
 ปจจัยดานครัวเรือน 
  จํานวนสมาชกิในครัวเรือน ถูกจัดกลุมใหมแบงได 2 กลุม ไดแก (จํานวน 1 – 3 คน) 

และ (4 – 10 คน ข้ึนไป) 
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  จํานวนสมาชกิที่อยูในภาระพึ่งพิง ถูกจัดกลุมใหมแบงได 2 กลุม ไดแก (ไมมี) และ(1 – 

4 คน ข้ึนไป) 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
  รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ถูกจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (นอยกวาหรือเทยีบเทา 

20,000 บาท) (20,001 – 40,000 บาท) และ(40,001 – 50,001 บาท ข้ึนไป) 

  รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน ถูกจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (นอยกวาหรือ

เทียบเทา 10,000 บาท)  (10,0001 – 20,000 บาท) และ(20,001 บาท ข้ึนไป) 

  หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน ถูกจัดกลุมใหมแบงได 3 กลุม ไดแก (ไมมี) (นอยกวาหรอื

เทียบเทา 10,000 บาท) และ (10,001 – 15,001 บาท ข้ึนไป)  

 

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคลมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการออมของ

บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

  

ตาราง 37 ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับการออม  

 

ระดับการออม 
เพศ 

รวม 
ชาย  หญิง 

ไมมี 26 (41.30) 42 (21.90) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 29 (46.00) 118 (61.50) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 3 (4.80) 15 (7.80) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 3 (1.60) 3 (1.20) 

15,001 บาท ข้ึนไป 5 (7.90) 14 (7.30) 19 (7.50) 

รวม 63 (100.00) 192 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 10.286* 

Sig. = 0.036 

 

 จากตาราง 37 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ เลือกระดับการออมนอย

กวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท เปนเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 61.50 และเพศชาย 

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 46.00  ผลการทดสอบคาไค-สแควร เทากับ 10.286 มีคานัยสําคัญทาง
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สถิติเทากับ 0.036 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวา

เพศมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

ตาราง 38 ความสัมพันธระหวางอายุกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 
อายุ 

รวม 
21- 40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

ไมมี 22 (21.78) 41 (39.80) 5 (9.80) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 66 (65.35) 51 (49.50) 30 (58.80) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 9 (8.90) 8 (7.80) 1 (2.00) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 2 (1.90) 1 (2.00) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 4 (3.97) 1 (1.00) 14 (27.50) 19 (7.50) 

รวม 101 

(100.00) 

103 

(100.00) 

51 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 58.151* 

Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 38 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21 - 40 ป เลือกระดับ

การออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 65.35 ผลการทดสอบพบวา

คาไค-สแควร เทากับ 58.151 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ

ที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาอายุมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 39 ความสัมพันธระหวางสถานภาพการสมรสกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

สถานภาพการสมรส 

รวม โสด สมรส หมาย/แยกกนั

อยู/หยาราง 

ไมมี 36 (27.90) 27 (23.70) 5 (41.70) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 80 (62.00) 60 (52.60) 7 (58.30) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 9 (7.00) 9 (7.90) 0 (0.00) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 3 (2.60) 0 (0.00) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 4 (3.10) 15 (13.20) 0 (0.00) 19 (7.50) 

รวม 129 

(100.00) 

114 

(100.00) 

12 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 21.246* 

Sig. = 0.039 

 

 จากตาราง 39 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด เลือกระดับ

การออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 62.00 ผลการทดสอบพบวา

คาไค-สแควร เทากับ 21.246 โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.039  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทาง

สถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธกับระดับการ

ออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
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ตาราง 40 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

ระดับการศึกษา 

รวม ปวช./ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท/ 

ปริญญาเอก 

ไมมี 13 (38.20) 37 (24.40) 18 (20.90) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 19 (55.90) 77 (57.00) 51 (59.50) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 0 (0.00) 11 (8.10) 7 (8.10) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 2 (1.50) 1 (1.00) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 2 (5.90) 8 (5.90) 9 (10.50) 19 (7.50) 

รวม 34 (100.00) 135 

(100.00) 

86 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 16.218 

Sig. = 0.169 

 

 จากตาราง 40 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 57.00 ผลการ

ทดสอบพบวาคาไค-สแควร เทากับ 16.218 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.169 ซึ่งมากกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานไดวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ

กับระดับการออม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
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ตาราง 41 ความสัมพันธระหวางกับตําแหนงงานกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

ตําแหนงงาน 

รวม บริหาร /

อํานวยการ 

วิชาการ ทั่วไป 

ไมมี 0 (0.00) 51 (28.97) 17 (23.60) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 1 (14.30) 99 (56.35) 47 (65.30) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 0 (0.00) 16 (9.00) 2 (2.80) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 1 (14.30) 0 (0.00) 2 (2.80) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 5 (71.60) 10 (5.68) 4 (5.50) 19 (7.50) 

รวม 7 (100) 176 

(100.00) 

72 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 1.423* 

Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 41 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูตําแหนงวิชาการ เลือก

ระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 56.35 ผลการทดสอบ

พบวาคาไค-สแควร เทากับ 1.423 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทาง

สถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาตําแหนงงานมีความสัมพันธกับระดับการออม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 42 ความสัมพันธระหวางอายุราชการกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

อายุราชการ 

รวม 1 - 20 ป 21 – 31 ป  

ข้ึนไป 

ไมมี 47 (30.13) 21 (21.21) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 94 (60.26) 53 (53.54) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 11 (7.05) 7 (7.07) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 3 (3.03) 3 (1.20) 

15,001 บาท ข้ึนไป 4 (2.56) 15 (15.15) 19 (7.50) 

รวม 156 (100.00) 99 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 54.218* 

Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 42 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการ 1 - 20 ป เลือก

ระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 60.26  ผลการทดสอบ

พบวาคาไค-สแควร เทากับ 54.218 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทาง

สถิติที่ตั้งไว 0.05  จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาอายุราชการมีความสัมพันธกับระดับการออม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานครัวเรือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออมของบุคลากร  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
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ตาราง 43 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน 

รวม 1 – 3 คน 4 – 10 คน  

ข้ึนไป 

ไมมี 29 (22.80) 39 (30.46) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 73 (57.50) 74 (57.81) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 10 (7.90) 8 (6.25) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 2 (1.60) 1 (0.79) 3 (1.20) 

15,001 บาท ข้ึนไป 13 (10.20) 6 (4.69) 19 (7.50) 

 127 (100.00) 128 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 8.324 

Sig. = 0.759 

 

 จากตาราง 43 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

4 - 10 คน เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 57.81 

ผลการทดสอบพบวาคาไค-สแควร เทากับ 8.324 โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.759 ซึ่งมากกวา

คานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานไดวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมี

ความสัมพันธกับระดับการออม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 44 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

จํานวนสมาชกิที่อยูในภาระพึ่งพิง 

รวม ไมมี 1 – 4 คน  

ข้ึนไป 

ไมมี 40 (26.00) 28 (27.72) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 97 (63.00) 50 (49.50) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 11 (7.10) 7 (6.93) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 3 (2.97) 3 (1.20) 

15,001 บาท ข้ึนไป 6 (3.90) 13 (12.88) 19 (7.50) 

รวม 154 (100.00) 101 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 33.820* 

Sig. = 0.006 

 

 จากตาราง 44 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีสมาชิกที่อยูในภาระ

พึ่งพิง เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 63.00 ผล

การทดสอบพบวาคาไค-สแควร เทากับ 33.820 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาจํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงมี

ความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออมของบุคลากร  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

  

ตาราง 45 ความสัมพันธระหวางรายไดประจําโดยเฉลี่ยตอเดือนกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

รายไดโดยเฉลีย่ตอเดือน 

รวม 
นอยกวาหรือ

เทียบเทา 

20,000 บาท 

20,001 – 

40,000 บาท 

40,001 – 

50,001 บาท 

ข้ึนไป 

ไมมี 32 (26.45) 32 (29.09) 4 (16.67) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 80 (66.12) 60 (54.55) 7 (29.17) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 7 (5.78) 11 (10.00) 0 (0.00) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (12.50) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 2 (1.65) 7 (6.36) 10 (41.66) 19 (7.50) 

รวม 121 (100) 110 

(100.00) 

24 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 1.238* 

Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 45 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวาหรือเทียบเทา 20,000 บาท เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 80 

คน คิดเปนรอยละ 66.12  ผลการทดสอบพบวาคาไค-สแควรเทากับ 1.238 มีคานัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05  จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวารายได

โดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 46 ความสัมพันธระหวางรายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
นอยกวาหรือ

เทียบเทา

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 บาท 

ข้ึนไป 

ไมมี 14 (18.92) 26 (25.00) 28 (36.40) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 52 (70.28) 64 (61.54) 31 (40.30) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 7 (9.46) 6 (5.77) 5 (6.50) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (3.90) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 1 (1.34) 8 (7.69) 10 (13.00) 19 (7.50) 

รวม 74 (100) 104 

(100.00) 

24 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 34.959* 

Sig. = 0.004 

 

 จากตาราง 46 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 

10,000 - 20,000 บาท เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเปน

รอยละ 61.54ผลการทดสอบพบวาคาไค-สแควรเทากับ 34.959 มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.004 

ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวารายจายโดยเฉลี่ยตอ

เดือนมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 47 ความสัมพันธระหวางหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนกับระดับการออม 

 

ระดับการออม 

หนี้สินโดยเฉลีย่ตอเดือน 

รวม 
ไมมี นอยกวาหรือ

เทียบเทา  

10,000 บาท 

10,001 – 

15,001 บาท 

ข้ึนไป 

ไมมี 11 (12.80) 22 (22.22) 35 (50.00) 68 (26.70) 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท 49 (57.00) 69 (69.69) 29 (41.43) 147 (57.60) 

5,001-10,000 บาท 13 (15.10) 5 (5.05) 0 (0.00) 18 (7.10) 

10,001-15,000 บาท 1 (1.20) 0 (0.00) 2 (2.86) 3 (1.20 ) 

15,001 บาท ข้ึนไป 12 (14.00) 3 (3.04) 4 (5.71) 19 (7.50) 

รวม 86 (100) 99 (100.00) 70 (100.00) 255 (100.00) 

 
2χ = 76.090* 

Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 47 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท เลือกระดับการออมนอยกวาหรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 69 

คน คิดเปนรอยละ 69.69 ผลการทดสอบพบวาคาไค-สแควรเทากับ 76.090 มีคานัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานไดวาหนี้สิน

โดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 48 แสดงผลสรุปการทดสอบคาไค-สแควร เร่ือง พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง  

     กระทรวงการคลัง 

 

ลําดับที ่ สมมติฐาน 

นัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

ระดับการออม 

1 เพศมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

2 อายุมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

3 สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับ  
5 ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

6 อายุราชการมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธกับระดับการออม  
8 จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงมีความสัมพันธกับระดับการ

ออม 
(Sig.) 

9 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

10 รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

11 หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม (Sig.) 

  

 จากตาราง 48 สามารถสรุปไดวาตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ตําแหนงงาน อายุ

ราชการ จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน และ

หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับระดับ

การออม ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากการวิเคราะหและแปลผลขอมูลที่เกี่ยวกับเร่ือง “พฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัยดานเศรษฐกิจ ที่มี 

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
            ประชากรที่ใชในการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    

ที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 701 คน (แบบบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        จากประชากรจํานวน701 คน การคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจาก

การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการหากลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane (Yamane. 

1967:  886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความผิดพลาดจากการสุมตัวอยางไมเกิน 5% 

จากการแทนคาในสูตรทําใหไดขนาดตัวอยางจํานวน 255 คน  

 วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยเก็บจากบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ปฏิบัติราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภท

วิชาการ และประเภททั่วไป 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เปนข อ คําถามเกี่ ย วกับป จ จัยด านพื้ นฐานส วนบุคคลของผู ตอบ

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่มีใหเลือก 2 คําตอบ และแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
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(Multiple Choices Question) ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน และมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก อายุ และอายุราชการ   

  ตอนที่ 2   เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานครัวเรือน ของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) ไดแก จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระ

พึ่งพิง  

  ตอนที่ 3  เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ของผูตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ย

ตอเดือน หนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน และเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices 

Question) ไดแก แหลงที่มาของรายไดอ่ืนๆ ประเภทของรายจาย และประเภทของแหลงเงินกู 

  ตอนที่ 4  เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - Question) ไดแก 

ระดับการออม และเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) ไดแก 

รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังนี้คือ 

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

 2.  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2554 กับบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการจัดกระทําและการวิ เคราะหขอมูล  เ ร่ือง  “พฤติกรรมการออมของบุคลากร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” ลักษณะของขอมูลที่นํามาทําการศึกษานั้นเปนขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งได

จากการตอบแบบสอบถาม สําหรับการจัดกระทําขอมูลนั้นมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจากผูตอบแบบสอบถาม 

ทุกฉบับ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

2. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นํามาลงรหัสไปดําเนินการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร

ในการคํานวณ อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล 
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3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน ปจจัยดาน 

เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการออม ไดแก ระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม 

โดยแจงนับจํานวนความถี่และคิดเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดแก ระดับ

การออม 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ  ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ไดแก ระดับการออม ผลการศึกษาคนควาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการออม ไดแก ระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคใน

การออม โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

1.1 ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบุคคล พบวา 

   ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 75.30 มี

อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ  40.40 มีสถานภาพโสด จํานวน 129 คน คิด

เปนรอยละ 50.60 มีการศึกษาอยูระดับปริญญาตรี จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 52.90 ตําแหนง

วิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 46.70 และมีอายุราชการระหวาง 11-20 ป 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 32.90 

  1.2 ปจจัยดานครัวเรือน พบวา 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 1 - 3 คน จํานวน 127 คน คิด

เปนรอยละ 49.80 และสวนใหญไมมีสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 60.40 

  1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

  ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีรายไดโดยเฉลี่ย ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 

106 คนคิดเปนรอยละ 41.64 ไมมีรายไดอ่ืนๆ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 67.10 ไมมีรายไดจาก

แหลงอื่นๆ จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 53.40 มีรายจาย 20,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 77 คน คิด

เปนรอยละ 30.20 มีคาใชจายในชีวิตประจําวัน จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 43.40 ไมมีหนี้สิน 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 33.75 และกูยืมจากสหกรณออมทรัพย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 

32.90 
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  1.4 พฤตกิรรมการออม  

 ระดับการออม ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา

หรือเทียบเทา 5,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 57.60   

 รูปแบบการออมผานสถาบันการเงิน ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเลือกรูปแบบการ

ออมโดยฝากเงินไวกับสหกรณออมทรัพย เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มี

สถานภาพโสด รองลงมาออมโดยฝากเงินกับธนาคาร เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 

50 ป มีสถานภาพโสด และรูปแบบการออมที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกนอยสุด คือ อ่ืนๆ เชน สลาก

ออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) เปนตน โดยสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุระหวาง 21 – 40 ป มีสถานภาพสมรส 

 รูปแบบการออมไมผานสถาบันการเงิน ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเลือกรูปแบบ

การออมโดยการเก็บเงินสดไวกับมือ เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพ

สมรส รองลงมาออมในรูปของสินทรัพยมีคา เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มี

สถานภาพโสด และรูปแบบการออมที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกนอยสุด คือ อ่ืนๆ เชน เพื่อชวยเหลือ

สังคม เพื่อทองเที่ยว เปนตน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีทั้งสถานภาพโสด

และสถานภาพสมรส 

 วัตถุประสงคในการออม ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อ

ใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มี

สถานภาพโสด รองลงมาเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย เปนเพศหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 

– 50 ป  มีสถานภาพสมรส และนอยสุดมีวัตถุประสงคในการออมเพื่ออ่ืนๆ เชน เพื่อชวยเหลือสังคม 

เพื่อทองเที่ยว เปนตน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพโสด และ

สถานภาพสมรส 

 ตอนที่ 2 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน และ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ไดแก ระดับการออม โดยการหาคาไค-สแควร 

  2.1 ปจจัยดานพืน้ฐานสวนบุคคล พบวา 

  ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ตําแหนงงาน 

และอายุราชการ มีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ในขณะที่ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการออม ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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  2.2 ปจจัยดานครัวเรือน พบวา 

  จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงมีความสัมพันธกับระดับการออมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับระดับการออม 

ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

  2.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา 

  ปจจัยดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 

และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือน  มีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05  

  

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” มี

ประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

 1.  เพศมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา ยินดี  (2549: 113) ที่ศึกษาเรื่องการ

ออมของขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาเพศมีนัยสําคัญตอการออมเพื่อการสะสมเบี้ย

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย อาจจะเปนเพราะ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศ

หญิง เลือกรูปแบบการออมผานสถาบันการเงิน คือ เงินฝากสหกรณออมทรัพย รูปแบบการออมไมผาน

สถาบันการเงิน คือ เก็บเงินสดไวกับมือ และมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชจายหลังปลดเกษียณหรือ

ออกจากราชการ และสอดคลองกับบทความของ กรธัช อยูสุข (2553) ที่กลาวถึงเรื่อง ผูหญิงกับการ
ประกันชีวิต กลาววาการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวาผูหญิงมี

สัดสวนการออมสูงกวาผูชาย ขอเท็จจริงคือผูหญิงจําเปนตองใชเงินในชวงหลังวัยทํางานหรือวัย

เกษียณสูงกวาผูชายทั้งนี้เพราะผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาผูชาย โดยพบวาอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย

หลังอายุ 60 ปนั้น ผูชายจะมีอายุเฉลี่ย 79 ป สวนผูหญิงจะมีอายุเฉลี่ย 82 ป นั่นหมายความวากรณี

ผูหญิงที่สมรสมีครอบครัวแลว แตไมมีบุตรหรือบุตรอาจไมไดอาศัยอยูดวยในยามชรา ผูหญิงสวนใหญ

จะตองอยูคนเดียวไปอีกเฉลี่ยประมาณ 3 ป เลยทีเดียว เพราะผูชายที่เปนสามีจะเสียชีวิตกอนภรรยา 

ดังนั้นชวงเวลาที่ผูหญิงตองอยูคนเดียวไปอีก 3 ปที่เหลือหลังการเสียชีวิตของสามีก็จําเปนตองมีเงิน

ออมไวใชในยามนี้ นอกจากนี้จากรายงานการวิจัยของ U.S Census Bureau, International Data 

Base (2553) บอกวาในป 2563 หรืออีก 10 ปขางหนา จํานวนเพศหญิงในประเทศไทยจะจํานวน

มากกวาเพศชายถึง 1.5 ลานคน ดังนั้นเพศจึงสงผลตอพฤติกรรมการออม 
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 2.  อายุมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา นนทโชติ,โสภาพร ศรีพิทักษพงค 

(2552: 45) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมที่มีผลตอระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงคการออม 

กรณีศึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) 

สํานักงานใหญ และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สํานักพหลโยธิน พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอ

ระดับความคิดดานวัตถุประสงคการออมเงินของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย สํานักงานใหญและพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน อยางมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจจะเปนเพราะอายุมีความสัมพันธกับรายไดตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิต 

ซึ่งบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ อายุ 41 – 50 ป ซึ่ง

เปนวัยกลางคนจึงทําใหมีเงินออมสวนที่เหลือจากการใชจายเพื่อการบริโภคและรายจายอื่นๆ เมื่อมี

อายุที่มากขึ้นระยะเวลาการทํางานก็มีมากขึ้นดวยจึงทําใหสามารถออมไดมากขึ้นตาม ดังนั้นอายุจึง

สงผลตอพฤติกรรมการออม 

 3.  สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมศักดิ์ รอดเกลี้ยง 

(2547: 74-75) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมของขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา

ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการออมในดาน

ระดับการออม รูปแบบการออมกับสถาบันการเงิน และวัตถุประสงคในการออม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 อาจจะเปนเพราะเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามโดยสวน

ใหญเปนมีสภาพโสด เลือกรูปแบบการออมผานสถาบันการเงิน คือ เงินฝากสหกรณออมทรัพย          

มีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย และสอดคลองกับบทความของ กรธัช อยู

สุข. (2553) ที่กลาวถึงเรื่อง ผูหญิงกับการประกันชีวิต กลาววาผูหญิงมีอายุขัยเฉล่ียสูงกวาผูชาย โดย

พบวาอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยหลังอายุ 60 ปนั้น ผูชายจะมีอายุเฉลี่ย 79 ป สวนผูหญิงจะมีอายุเฉลี่ย 

82 ป นั่นหมายความวากรณีผูหญิงที่สมรสมีครอบครัวแลว แตไมมีบุตรหรือบุตรอาจไมไดอาศัยอยูดวย

ในยามชรา ผูหญิงสวนใหญจะตองอยูคนเดียวไปอีกเฉลี่ยประมาณ 3 ป เลยทีเดียว เพราะผูชายที่เปน

สามีจะเสียชีวิตกอนภรรยา ดังนั้นชวงเวลาที่ผูหญิงตองอยูคนเดียวไปอีก 3 ปที่เหลือหลังการเสียชีวิต

ของสามีก็จําเปนตองมีเงินออมไวใชในยามนี้ นอกจากนี้จากรายงานการวิจัยของ U.S Census 

Bureau, International Data Base (2553) บอกวาในป 2563 หรืออีก 10 ปขางหนา จํานวนเพศหญิง

ในประเทศไทยจะจํานวนมากกวาเพศชายถึง 1.5 ลานคน  ทางหนวยงานดังกลาวยังบอกอีกดวยวา

ผูหญิงที่อยูตัวคนเดียวจะมีจํานวนสูงถึง 5.6 ลานคนในอีก 10 ปขางหนาเพราะนอกจากจะอยูคนเดียว
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เนื่องจากสามีเสียชีวิตแลวยังมีผูหญิงที่อยูคนเดียวเพราะหยารางรวมอยูดวย ดังนั้นสถานภาพการ

สมรสจึงสงผลตอพฤติกรรมการออม 

 4.  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการออม ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัยของ รัตนา  ยินดี (2549: 94-99) ที่ศึกษาเรื่องการออม

ของขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาวุฒิการศึกษาไมมีนัยสําคัญตอการสะสมประเภทคาผอน

ชําระบานหรือที่ดิน การออมเพื่อการสะสมคาเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย การออมเพื่อการ

สะสมประเภทเงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การออมเพื่อการ

สะสมประเภทเงินออมประเภทตางๆ การออมเพื่อการสะสมประเภทคาหุน หลักทรัพย ซื้อพันธบัตร 

และการออมเพื่อการสะสมประเภทซื้อของมีคา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสอดคลองกับแนวคิดของ 

โสภณ โรจนธํารงค (2540:  ออนไลน) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน กลาววา

ระดับการศึกษาของครัวเรือนอาจจะสรางทัศนคติในครัวเรือนนั้นไมมีความจําเปนตองออมมากนัก 

เพราะจะมีความมั่นคงในการงาน หรือไมมีความเสี่ยงตองออกจากงานเทากับกลุมที่มีการศึกษานอย

กวา ดังนั้นอาจจะทําใหระดับการศึกษาไมสงผลตอพฤติกรรมการออม 

 5.  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา ยินดี (2549:  90-91)  

ที่ศึกษาเรื่องการออมของขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับตําแหนงงาน มีความสัมพันธ

กับการออมเพื่อการสะสมประเภทเงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจจะเปนเพราะระดับตําแหนงงานที่สูงขึ้นทําใหผูตอบแบบสอบถาม

มีแนวโนมในการออมสูงขึ้นดวย ดังนั้นอาจจะทําใหตําแหนงงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 6.  อายุราชการมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรพล ขุนพรหม. (2550: 

54-55) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของลูกจางประจํากองโรงเรียนชางกล สํานักงานคลัง 

กรุงเทพมหานคร พบวา อายุราชการมีความสัมพันธกับรูปแบบการออมเงินที่ไมผานสถาบันการเงิน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคลองกับแนวคิดของ โสภณ โรจนธํารงค (2540:  ออนไลน) 

ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน กลาววาสมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 

Hypothesis) สาระสําคัญของสมมติฐานนี้คือ โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีรายไดคอนขางต่ําเมื่อเร่ิมตนชีวิต 

และในบั้นปลายของชีวิตเนื่องจากผลิตภาพต่ํา  แตบุคคลจะมีรายไดสูงเมื่ออยูในวัยกลางคน ในขณะที่

การบริโภคของบุคคลจะดํารงไวซึ่งระดับการบริโภคคงที่หรือสูงขึ้นทีละนอยทําใหชวงเริ่มตนของชีวิต

นั้นบุคคลจะเปนผูกูสุทธิ (Net Borrower) ตอมาในชวงอายุวัยกลางคนจะออมเพื่อจายคืนหนี้สินและ

เก็บออมไวเมื่อออกจากงาน และชวงบั้นปลายชีวิตจะกลายเปนผูออมติดลบ ดวยเหตุนี้อาจจะทําใหผูที่
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มีอายุราชการยิ่งมากขึ้น มีแนวโนมในการออมมากขึ้น ดังนั้นจะทําใหอายุราชการมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการออม 

 7.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับระดับการออม ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ รดา อดุลยวัฒนกุล (2549: 50) ไดศึกษา

เร่ืองปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออม พบวาสาเหตุที่ครัวเรือนที่มีจํานวน

สมาชิกในครัวเรือน 4 – 6 คน มีปริมาณการออมครัวเรือนมากกวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 3 

คน นั้นเนื่องมาจากสมาชิกบางคนสามารถชวยหัวหนาครัวเรือนหาเลี้ยงชีพตัวเองไดแลว จึงมีรายได

เพียงพอชวยเหลือคาใชจายหัวหนาครัวเรือนได ทําใหหัวหนาครัวเรือนไมจําเปนตองรับผิดชอบดูแล

เร่ืองคาใชจายทั้งหมด  และจากผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนแบง

ออกเปน 2 กลุม คือจํานวน 1 – 3 คนซึ่งถือเปนครอบครัวขนาดเล็ก และจํานวน 4 - 10 คนซึ่งเปน

ครอบครัวขนาดใหญ แตมีการเลือกระดับการออมในแตละระดับที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นแสดงวาจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกันไมสงผลกระทบกับระดับการออม ดวยเหตุนี้อาจจะทําใหจํานวน

สมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 8.  จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ รดา 

อดุลยวัฒนกุล. (2549: 50) ไดศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออม 

พบวาครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในภาระพึ่งพิง แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และ

สอดคลองกับแนวคิดของ โสภณ โรจนธํารงค (2540:  ออนไลน) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการ

ออมของครัวเรือน กลาววา ตัวแปรดานการพึ่งพิง (Dependency Member) จํานวนผูพึ่งพิงหรือผูไมมี

เงินไดเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งซึ่งกําหนดพฤติกรรมการออม เนื่องจากจํานวนผูพึ่งพิงเปนภาระ

แกครัวเรือนตองใหความอุปการะเลี้ยงดูทําใหรายจายของครัวเรือนเพิ่มข้ึน ดังนั้นครัวเรือนใดที่มีอัตรา

การพึ่งพิงสูง จะมีการบริโภคสูงและระดับการออมต่ํา หรือมีความสัมพันธในทางลบกับการออมของ

ครัวเรือนนั่นเอง เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีจํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงอยูใน

ครัวเรือน จึงทําใหรายจายของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีไมมาก จึงเหลือพอที่จะเก็บออม 

ดวยเหตุนี้อาจจะทําใหจํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 9.  รายไดประจําโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา 

นนทโชติ ,โสภาพร ศรีพิทักษพงค (2552: 49-50) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมที่มีผลตอระดับความ

คิดเห็นดานวัตถุประสงคการออม กรณีศึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
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ประเทศไทย (SME BANK) สํานักงานใหญ และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สํานักพหลโยธิน พบวา 

รายไดที่แตกตางกันมีผลตอระดับความคิดเห็นดานวัตถุประสงคการออมเงินของพนักงานธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) สํานักงานใหญ และ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สํานักพหลโยธิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และสอดคลองกับแนวคิดของ เคนส (Keynes. 1936:  97-99) กลาววา การ

เพิ่มข้ึนของรายไดสุทธิสวนบุคคลจะนําไปสูการเพิ่มข้ึนในการบริโภค หากแตการเพิ่มข้ึนในการบริโภค 

จะนอยกวาการเพิ่มข้ึนของระดับรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงวาคาความโนมเอียงในการบริโภคหนวย

สุดทาย มีคานอยกวาหนึ่งแตจะมากกวาศูนยเสมอและคาความโนมเอียงเฉลี่ยในการบริโภค จะลดลง

เมื่อรายไดเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันรายไดสวนที่เหลือจากคาใชจายในการบริโภคซึ่งก็คือการออมนั้น  ก็จะ

เพิ่มขึ้นทุกๆ  ระดับรายไดที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นในแนวคิดของเคนส  การออมของครัวเรือนจะขึ้นอยูกับ

รายไดสุทธิสวนบุคคลที่แทจริงในปจจุบัน ดวยเหตุนี้อาจจะทําใหรายไดประจําโดยเฉลี่ยตอเดือนมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 10. รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ รดา อดุลยวัฒนกุล 

(2549: 54-55) ไดศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออม พบวา

คาใชจายของครัวเรือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจจะเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมี

รายจายโดยเฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาท ข้ึนไป เมื่อมีรายจายมากก็จะทําใหเงินที่จะเหลือเพื่อเก็บออม

มีนอยลง ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สมปอง ปองสุบิน (2544) กลาววาคาใชจายในการบริโภคมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออม คือ ถามีคาใชจายเพิ่มข้ึนระดับการออมก็จะลดลง และ

ถาคาใชจายลดลงระดับการออมก็จะเพิ่มข้ึน และครัวเรือนที่มีรายไดต่ําและปานกลางหากมีรายจาย

เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึน สงผลใหระดับการออมลดลง  ดวยเหตุนี้อาจจะทําใหรายจายโดยเฉลี่ย

ตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 11. นี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ เฉลิมศักดิ์  

รอดเกลี้ยง (2547: 93-96) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมของขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ พบวา ขาราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหนี้สินตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการออมใน

ดานระดับการออม วัตถุประสงคในการออม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี

รูปแบบการออม ทั้งในรูปแบบการออมเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และรูปแบบการออมที่ไมเกี่ยวของกับ

สถาบันการเงิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับแนวคิดของ โสภณ โรจนธํารงค (2540:  ออนไลน) ไดศึกษา

เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน กลาววาสมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) 

สาระสําคัญของสมมติฐานนี้คือ โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีรายไดคอนขางต่ําเมื่อเร่ิมตนชีวิต และในบั้น

ปลายของชีวิตเนื่องจากผลิตภาพต่ํา แตบุคคลจะมีรายไดสูงเมื่ออยูในวัยกลางคน ในขณะที่การบริโภค

ของบุคคลจะดํารงไวซึ่งระดับการบริโภคคงที่หรือสูงขึ้นทีละนอยทําใหชวงเริ่มตนของชีวิตนั้นบุคคลจะ

เปนผูกูสุทธิ (Net Borrower) ตอมาในชวงอายุวัยกลางคนจะออมเพื่อจายคืนหนี้สินและเก็บออมไวเมื่อ

ออกจากงาน อีกทั้งผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมมีภาระหนี้สิน จึงทําใหมีเงินที่จะออม ดวยเหตุ

นี้อาจจะทําใหหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม 

 

ขอเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับ“เร่ืองพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” 

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  รูปแบบการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผูตอบแบบสอบถามที่มี

อายุ 41 - 50 ป โดยสวนใหญจะเลือกรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งใหผลตอบแทนที่แนนอน

ถึงแมจะไมมากก็ตาม เชนผลตอบแทนในรูป อัตราดอกเบี้ย เงินปนผล เปนตน ในทางกลับกันผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุ 31 – 40 ป จะเลือกรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งใหผลตอบแทนที่ไม

แนนอน แตไดผลตอบแทนในอัตราที่สูง เชน กําไรจากสวนตางราคา กําไรจากการซื้อขายหุน เปนตน 

ดังนั้นสถาบันการเงินควรมีนโยบายในการที่จะดึงดูดผูออมในชวงอายุที่ตางกัน  ใหมีการออมเงินในแต

ละรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เชน ผูสูงอายุที่ไมชอบเสี่ยง แตอยากไดผลตอบแทนสูง อาจจัดตั้งกองทุนรวม

หุนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ เปนการออมที่มีความเสี่ยงต่ําแตมีผลตอบแทนจากการออมระยะยาว

เพิ่มสูงขึ้น สวนกรมบัญชีกลางควรมีการสงเสริมการออมโดยจัดอบรมประชาสัมพันธการออมใน

รูปแบบตางๆ เชน การสัมมนาโครงการรูปแบบการออมที่ไมควรมองขาม  การจัดอบรมใหความรูเร่ือง

หุน กองทุน หรือผลิตภัณฑทางการเงินออกใหมตางๆ เพื่อใหผูที่ไมมีความรู หรือมีขอมูลไมมากนัก

ตัดสินใจที่จะออมเงินไดหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น  และเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูออม 
 2.  วัตถุประสงคการออมสวนใหญของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออมเพื่อไว

ใชจายหลังปลดเกษียณ หรือออกจากราชการ เนื่องจากเมื่อเกษียณอายุราชการแลวรายไดหลังเกษียณ

จะมีจํานวนนอยลงจากเดิมมาก เพราะไดเพียงเงินบํานาญเพียงอยางเดียวแตจะไมไดเงินประจําตําแหนง  

จึงอาจทําใหบุคลากรกรมบัญชีกลางมีรายไดไมเพียงพอใชหลังเกษียณอายุราชการ  ดังนั้น กรมบัญชีกลาง 

ควรจัดกิจกรรมรวมกับสถาบันการเงิน โดยใหสถาบันการเงินเขามาสวนรวมในการบริการใหคําปรึกษา

ทางการเงินจากผูเชี่ยวชาญวางแผนทางการเงิน การใหบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผน
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การเงินไวใชหลังเกษียณ โดยมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการเงินหลังเกษียณ มีการ

เก็บรวบรวมวิเคราะหและประเมินสถานะทางการเงิน การเลือกเครื่องมือทางการเงิน การนําแผนไป

ปฏิบัติและติดตามผลใหเปนไปตามแผน  เพื่อใหบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีราย

เพียงพอใชหลังเกษียณอายุราชการอยางมีความสุข 

   

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษากิจกรรมที่มีผลตอการออมของกลุมอาชีพตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่เปน

องคกรของภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

 2. ควรทําการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหอ่ืน 

เชน การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เปนตน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการทําวจิัย  เร่ือง  พฤติกรรมการออมของบุคลากร 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังตอไปนี ้

 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานพื้นฐานสวนบคุคล 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานครัวเรือน 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับโครงสรางรายได 

โครงสรางรายจาย และโครงสรางดานหนี้สิน  

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการออมของบคุลากรกรมบญัชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เกีย่วกับ ระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม 

2. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอ และตอบใหตรงกับสภาพความเปนจริงที่สุด 

 

 คําตอบของทานถือเปนความลบั  ผูวจิัยจะนําขอมลูเพื่อใชในการศึกษาวิจยัเทานัน้และจะ

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติราชการของทานแตอยางใด  ผูวิจยัจึงขอความกรุณาจากผูตอบ

แบบสอบถามตอบไดทุกขอตามความเปนจริง 

 ผูวิจัยขอขอบคุณที่ทานใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิง่มา ณ 

โอกาสนี ้

 

 

 

                   นางสาวกมลชนก  ไพโรจน 

                                                                      นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร การจัดการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   (ผูวิจัย) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลดานพื้นฐานสวนบุคคล ของบุคลากร ในหนวยงาน
สวนกลาง กระทรวงการคลัง 
คําชี้แจง :  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  หนาขอความซึ่งตรงกับขอมลูทั่วไปของทาน 

1. เพศ 

  ชาย      หญิง 

2. อาย ุ.......................... ป 

3. สถานภาพการสมรส 

  โสด 

  สมรส 

  หมาย / แยกกนัอยู / หยาราง 

4. ระดับการศึกษา 

  ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)   ปริญญาโท 

  ประกาศนียบัตรวิชาชพีขั้นสูง (ปวส.)   ปริญญาเอก 

  ปริญญาตรี 

5. ตําแหนงงาน 

  บริหาร ระดับตน     วิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ 

  บริหาร ระดับสูง     วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ

  อํานวยการ ระดับตน    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

  อํานวยการ ระดับสูง     ทั่วไป ระดับชํานาญงาน 

  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ    ทั่วไป ระดับอาวุโส 

  วิชาการ ระดับชํานาญการ    ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

  วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

6. อายุราชการ.....................ป 
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ตอนที่ 2  ขอมูลดานครวัเรือน ของบุคลากร ในหนวยงานสวนกลาง กระทรวงการคลัง 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  หนาขอความจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และ

จํานวนสมาชกิที่อยูในภาระพึ่งพิง ของทานตามความเปนจริง 

      7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

    จํานวน 1 – 3 คน     จํานวน 7 – 9 คน 

    จํานวน 4 – 6 คน        จํานวน 10 คน ขึ้นไป 

      8. จาํนวนสมาชิกที่อยูในภาระพึง่พงิ (จํานวนบุคคลในครอบครัวทีเ่ปนภาระตองเลี้ยงดู รับผิดชอบ

คาใชจาย เพราะบุคคลนัน้ไมมีรายได หรือไมสามารถชวยเหลืองานได) จํานวน.........................คน 

 
ตอนที่ 3  ขอมูลดานเศรษฐกิจ ของบุคลากร ในหนวยงานสวนกลาง กระทรวงการคลัง 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  หนาขอความทีเ่ปนรายได  รายจาย และหนีสิ้น  

ของทานตามเปนจริง 
โครงสรางดานรายได 

9. รายไดประจํารวมโดยเฉลี่ยตอเดือน …………………………. บาท 

10. รายไดอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยตอเดือน...............................................บาท 

11. แหลงที่มาของรายไดอ่ืน ๆ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 รายไดคาดอกเบี้ย    รายไดจากเงนิปนผล 

 รายไดจากคาเชา    ประกอบธรุกิจสวนตวั 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ    ไมม ี

 

โครงสรางดานรายจาย  

12. รายจายรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน.......................................บาท  

13. ประเภทของรายจาย (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)                       

 คาใชจายในการดํารงชวีิตประจําวนั (เชน คาใชจายเกี่ยวกับการอุปโภค-บริโภค  

       คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง) 

 คาใชจายเบี้ยประกันภยัทุกประเภท   คาใชจายในการศึกษาของตัวเอง  

 คาใชจายเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในภาระพึ่งพิง          อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
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โครงสรางดานหนี้สิน 

14.  หนี้สินรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน........................................บาท 

15. ประเภทของแหลงเงินกู (เลอืกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 เงินกูยืมจากสหกรณออมทรัพย   หนีท้ี่กูยมืเงินจากสถาบนัการเงนิ 

 หนีท้ี่กูยมืนอกระบบ     หนี้ส้ินบัตรเครดิต 

 หนี้สินอื่นๆ โปรดระบุ................    ไมม ี

ตอนที่ 4 พฤตกิรรมการออมของบุคลากร ในหนวยงานสวนกลางสังกัดกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ในดานระดับการออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคการออม 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  หนาขอความทีต่รงกับพฤตกิรรมการออมของ

ทานมากที่สุด 
ระดับการออม 

16. เมื่อนํารายไดหักรายจายและหนี้สินแลว ทานมเีงนิออมโดยเฉลี่ยตอเดือน.........................บาท 

รูปแบบการออม 

17. หากทานมกีารออมผานสถาบันการเงนิ ทานเลอืกออมเงนิในรูปแบบใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เงนิฝากกบัธนาคาร 

  เงนิฝากสหกรณออมทรัพย 

  กรมธรรมประกันชวีิต 

  ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... 

18. หากทานมกีารออมไมผานสถาบันการเงิน ทานเลือกออมเงินในรูปแบบใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   เก็บเงินสดไวในมือ 

  กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ 

  การใหกูยมืโดยมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

  การใหกูยมืโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 

  ออมในรูปของสินทรพัยที่มีคา 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... 
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วัตถุประสงคในการออม 

19. ทานมีวัตถุประสงคในการออมเงินเพราะเหตุใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  เพื่อใชในการรักษายามเจ็บปวย 

   เพื่อการศึกษา 

   เพื่อเปนทนุประกอบอาชีพสวนตัว 

     เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการออม 

   เพื่อใชจายหลงัปลดเกษียณหรือออกจากราชการ 

   อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทีใ่หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. อาจารยประพาฬ เฟองฟสูกุล                         อาจารยประจําสํานักวชิา                 

                                                        เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ                                           

                                                        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางสาวสวุดิา  สินธุประภา                             นักวชิาการคลังชํานาญการ 

                                                      กองแผนงาน   กรมบัญชีกลาง 

3. นางสาวณชภา  พุทธฤดสุีข นักวชิาการคลังชํานาญการ 

                                                        กองแผนงาน  กรมบัญชีกลาง 
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ภาคผนวก ค  

ตารางแสดงคาสถิตที่ใชวเิคราะหความเชื่อถือได 
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ขอ
คําถาม 

ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
อาจารยประพาฬ 

เฟองฟสูกลุ 
นางสาวสุวิดา  
สินธุประภา 

นางสาวณชภา  
พุทธฤดสีุข IOC 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 0 1 0.67 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 0 1 0.67 

9 0 1 1 0.67 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 1 0 0.67 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 

19 0 1 1 0.67 

หมายเหตุ     

ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค  
ใหคะแนน 0    ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค  

ใหคะแนน -1   ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

คา IOC มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีควรมีคา IOC เขาใกล 1  

ถาขอใดมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรปรับปรุงแกไข 
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