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  งานวิจัยนี้มีจุดหมาย เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะ
มีการตัดสินใจออมแตกตางกันอยางไร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือกลุมพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 151 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว t-test และ สถิติ F-test (one way ANOVAs = F-test) ในการทดสอบ
นัยสําคัญของความแตกตางระหวางความแปรปรวนของ 2 กลุม และมากกวา 2 กลุม และใชสถิติ 
Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพันธกัน ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ หรือ
ปฏิเสธ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และการหาคาความสัมพันธอยางงาย โดยใชสถิติ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพื่อบอกทิศทางความสัมพันธ 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. การทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออม
ของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน พบวา  ความ
แตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ   ดานการศึกษา  ดานอายุงาน และดานรายได 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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สหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจ
ออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 This research has the purpose to study about the factors affecting decision to 
have savings of bank officers in City Municipal Area, Samut Songkram Province, in order to 
study about the fact how the different demographic nature which would have different 
decision to have savings. Sample groups used in this study were 151 bank staff in City 
Municipal Area, Samut Songkram Province; the research tools were questionnaires for 
collecting information, percentage, mean, standard deviation by using one way ANOVAs 
analysis, t-test and F-test in testing of the significance of difference between variance of two 
groups and more than two groups and using Pearson Chi-square statistics in testing of 
relation value, conclusion of assumption whether they accepted or refused at significance 
levels of 0.05 and 0.01 and easily searching for relation value by using Correlations Co-
efficiency, to identify the relation directions.   
 Research result was found that :  
 1. Assumption testing of different demographic nature which would have different 
decision to have savings of bank staff in City Municipal Area, Samut Songkram Province; it 
was found that there was statistically significant difference of demographic nature regarding 
sex, education, work age and income.   
 2. Assumption testing of relation between variables, showed that Correlations Co-
efficiency between factors affecting decision to have savings of bank staff in City Municipal 
Area, Samut Songkram Province, including compensation factors, security, savings 
motivation, economic and social factors, income and savings nature, had positive relation 
having statistical significance on decision for savings of bank staff in City Municipal Area, 
Samut Songkram Province. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

          จากประสบการณของประเทศท่ีพัฒนาแลว  การออมถือวาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ  ท้ังนี้การที่จะบรรลุเปาหมายของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจะตองมีการ
เพิ่มความสามารถในการหาเงินทุนจากแหลงตางๆ มากข้ึน  แตมีประเทศจํานวนไมนอยรวมถึง
ประเทศไทยท่ีปริมาณเงินออมในประเทศมีไมเพียงพอกับความตองการในการลงทุน  จึงจําเปนตอง
อาศัยเงินกูยืมจากตางประเทศหรือตองสงเสริมใหตางประเทศเขามาลงทุน  อยางไรก็ตามเงินออม
หรือเงินลงทุนจากภายนอกประเทศถือวาไมใชแหลงเงินทุนหลักในการสรางความเจริญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  แตเปนเพียงแหลงเสริมเงินออมภายในประเทศเทานั้น  ท้ังนี้การมุงหา
เงินทุนจากแหลงภายนอกมากเกินไป  อาจเปนการสรางรูปแบบหรือลักษณะการพ่ึงพิงตางประเทศ
ท่ีไมเหมาะสม  ดังนั้นเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากแหลงภายในประเทศ  ซ่ึงเปนเงินทุนท่ีไดมาจากการ
ออมภายในระบบเศรษฐกิจจึงถือวาเปนแหลงเงินทุนท่ีมีบทบาทสําคัญตอการลงทุนของระบบ
เศรษฐกิจท่ีแทจริง  (กฤตยา  ตติรังสรรคสุข  2551: 20) 

 การออมเงิน  มีประโยชนตอผูออมทุกคน  ชวยลดความเส่ียงในการดํารงชีวิตยาม
ฉุกเฉิน  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  และเพื่อสรางความม่ันคงในอนาคตแลว  การออมยังมีประโยชนตอ
ประเทศชาติ  ท้ังในดานการขยายตัวและการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  ในดานการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การออมเปนรากฐานและเปนปจจัยสําคัญกําหนดการลงทุน  โดยการออมจะ
ทํางานรวมกับแรงงานและเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพรวมท้ังการบริหารจัดการท่ีดี  ซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตและการจางงาน  หรือทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตได  สวนใน
ดานเสถียรภาพ  การออมชวยลดผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากการออมใน
ระดับสูงจะทําใหการลงทุนในประเทศ  ไมจําเปนตองอาศัยเงินทุนจากตางประเทศมากนัก  แม
เศรษฐกิจจะเขาสูภาวะถดถอย  เงินทุนจากตางประเทศท่ีเคยพ่ึงพิงอาจไหลออกไปบาง  แตประเทศ
ก็ยังสามารถพึ่งพาการออมในประเทศได  ภาคเศรษฐกิจตางประเทศยังคงอยูในเสถียรภาพทําให
พัฒนาเศรษฐกิจไดตอเนื่อง  นอกจากนี้การออมของภาคครัวเรือนเปนเคร่ืองช้ีวัดถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจไดตอเนื่อง  และแสดงถึงความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม  เพราะการออม
ในครัวเรือนของบุคคลจะแสดงถึงผลทางเศรษฐกิจท่ีประชาชนไดรับ  สวนการออมของภาคธุรกิจ
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แสดงถึงศักยภาพ  ความสามารถ  หรือเหตุของการทํากําไร  และการออมของภาครัฐแสดงถึง
ศักยภาพของการบริการและการบริหารที่รัฐบาลใหแกประชาชนได  ดังนั้นการออมของภาค
ครัวเรือนจึงมีความสําคัญโดยตรงตอประชาชนอยางมาก  จึงควรมีการสนับสนุนสงเสริมประชาชน
ใหมีการเพิ่มการออมดังกลาว  เพื่อเปนแหลงระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศตอไป 
(ธันยชนก ขันธพงษ  2550:1-2) 
 จากรายงานของคณะกรรมการรณรงคระดมเงินออม  ธนาคารแหงประเทศไทย  พบวา  
ตั้งแตป 2542  เปนตนมา  การออมของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลงกวาเทาตัว  จนมีขนาดการ
ออมนอยท่ีสุด  ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
มีการบริโภคเพ่ิมข้ึนมากกวาการออม  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเลียนแบบการบริโภคสินคาฟุมเฟอย
เกินความจําเปน  โดยเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540  ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  จน
ทําใหตองประกาศใชระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราแบบลอยตัว  และสถาบันทางการเงินจํานวน 56 
แหง  ถูกรัฐบาลส่ังระงับการดําเนินกิจการ  ซ่ึงมีสาเหตุจากภาวะหนี้เสียและการขาดสภาพคลองทาง
การเงิน สงผลใหประเทศไทยตองขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ    และดําเนินนโยบายการแกไขปญหาทางการเงินในลักษณะวิธีตางๆ  เหลานี้ลวนมีสวน
ทําใหประชาชนขาดความม่ันใจในเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันการเงินของประเทศ  ซ่ึงสงผล
ใหอัตราการออมลดตํ่าลงอีก  จนกระท่ังในกลางป พ.ศ.2541 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  เร่ิมมีการปรับตัวดีข้ึนตามลําดับ  โดยรัฐบาลไดเร่ิมนโยบายการเงินอยางผอนคลายเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ  สรางความเช่ือม่ันของประชาชนตอสถาบันการเงินอีกคร้ัง  สงผลใหอัตราการออมเร่ิม
ขยายตัวเพิ่มข้ึน  แตยังอยูในระดับท่ีไมสูงมากนัก  ประกอบกับการลดลงของอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ทําใหแรงจูงใจในการออมลดลง  จากลักษณะดังกลาว  จึงเปนท่ีนาเปนหวงถึงสภาวะการออม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคครัวเรือน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพการดําเนินชีวิตของประชาชน
เหลานั้นในอนาคต  และในปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจในป  2551 ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับปญหาเงินเฟอ 
เกิดจากราคาน้ํามันและราคาอาหารในตลาดโลกพุงสูงข้ึน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเงินเฟออยางหนัก เนื่องจาก มีการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันในระดับท่ีสูง โดยเห็น
ไดจากตัวเลขอัตราเงินเฟอของแตละประเทศในเอเชียท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก เงินเฟอของบางประเทศ
ขยายตัวมากกวา 10% เชน เวียดนาม อัตราเงินเฟอเฉล่ีย 5 เดือนแรก เพิ่มข้ึนจากปกอนเกือบ 20% 
อินโดนีเซีย เพิ่มข้ึนจากปกอน 8.5% สงผลใหธนาคารกลางของประเทศตางๆเหลานี้ตองออก
มาตรการตางๆเพ่ือยับยั้งไมใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงข้ึน  สําหรับประเทศไทย อัตราเงินเฟอเดือน 
พฤษภาคม 2551 อยูท่ี 7.6% ถือวาเปนระดับท่ีสูงสุดรอบ 10 ป โดยเฉล่ีย 5 เดือนแรกอยูท่ี 5.8% แตก็
ยังตํ่ากวาของประเทศในอาเซียนอ่ืนๆ เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ท้ังนี้ เงินเฟอท่ีเพิ่มข้ึนได
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ทําใหอํานาจซ้ือของประชาชนลดลง คาครองชีพเพิ่มข้ึน และในท่ีสุดจะฉุดใหเศรษฐกิจเติบโตลดลง 
ดังนั้นภาครัฐบาลจึงไดเขามาชวยเหลือดวยการออกมาตรการตางๆ ไมวาจะเปนมาตรการแจกคูปอง 
ใหกับประชาชนท่ีมีประกันสังคมจํานวน 2,000 บาท การลดภาษี เพิ่มคาครองชีพขาราชการ  ไดมี
การสงสัญญาณการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ หากเทียบกับประเทศในเอเชีย
ดวยกันแลวไทยยังมีอัตราดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่าท่ีสุดในเอเชีย รองจากญ่ีปุน อัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มข้ึน
คร้ังนี้มาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ทําใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาเพิ่มข้ึน 
(Cost Push) แตไมไดเกิดจากความตองการซ้ือสินคาที่มีมากเกินไป (Demand Pull) ดังนั้น การขึ้น
อัตราดอกเบ้ียจึงอาจจะไมมีผลในการลดเงินเฟอ แตจะชวยเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกประชาชน และทํา
ใหการคาดการณเกี่ยวกับเงินเฟอในอนาคตลดลง ดังนั้นการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศ
ใหมีการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนั้น เพ่ือลดภาวะเงินเฟอท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยู โดยคาด
วาการประกาศเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย จะทําใหเงินตราตางประเทศไหลเขามาฝากมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลให
เงินบาทแข็งคาข้ึน การนําเขาสินคาจากตางประเทศก็จะมีราคาถูกลง สินคาหลักท่ีนําเขาและทําให
เกิดภาวะเงินเฟอ คือ น้ํามัน ก็จะถูกลง และการข้ึนอัตราดอกเบ้ียนี้ จะสงใหประชาชนหันมาสนใจ
การออมเงินมากข้ึน (ธนาคารแหงประเทศไทย 2551) 
 สถาบันการเงิน  ถือไดวาเปนตัวจักรสําคัญในการระดมเงินออมภาคครัวเรือนและ
กระจายไปยังสินเช่ือผูท่ีตองการใชเงินทุนเพื่อกอใหเกิดประโยชนในกิจการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การออมผานสถาบันการเงินจึงเปนการออมที่เปนประโยชนมากกวาการออมนอกระบบ  
หรือการออมในรูปทรัพยสิน  อาทิเชน  ทองคํา  อัญมณี  และท่ีดิน  เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากรายได
สวนท่ีเหลือจากการบริโภคเม่ือนําไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจ  โดยผานสถาบันการเงินจะทําให
ผลผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน   การจางงานเพิ่มข้ึน  และสงผลตอการเพิ่มข้ึนของรายไดและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ธันยชนก ขันธพงษ 2550:1) 
 จากความสําคัญดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจาก
พนักงานของธนาคารเปนผ ู ท่ีทํางานในดานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารดานการเงิน เช่ียวชาญใน
เร่ืองของการทําธุรกรรมการเงิน ไดรับขอมูลขาวสารกอนประชาชนทั่วไป รวมถึงมีประสบการณ 
และรอบรูสถานการณแวดลอมทางการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงินดังนั้นจึงเปนกลุม
ประชากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินมากกวาประชาชนท่ัวไป และยังเปนกลุมท่ีมีรายได
สมํ่าเสมอ และอยูในสังคมเมืองท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการออมในรูปแบบตางๆ เชน การออมใน
รูปของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การฝากประจํา เปนตน และพนักงานธนาคารเปนกลุมอาชีพท่ีมี
ความสําคัญ อาชีพหนึ่งซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ การออมและเปนกลุมอาชีพ ท่ีเขาใจ
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ระบบวิธีการออมเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ของ
พนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะ
สงเสริมหรือปรับปรุงการออมของประชาชนใหเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

   1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม 
         2.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีการตัดสินใจออม       
แตกตางกัน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารใน เขตเทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 2. ปจจัยทางดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจ
และสังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม มีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารใน 
เขตเทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม     
 
ขอบเขตการวจัิย  

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยทางดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดาน
แรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 151 คน โดย
มีธนาคารท้ังหมด 12 ธนาคาร แบงออกเปน 
 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  10  คน 
 2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  14  คน 
 3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  24  คน 
 4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน    8  คน 
 5. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  13  คน 
 6. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  10  คน 
 7. ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม จํานวนพนักงาน   8  คน 
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 8.ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน   7  คน 
 9.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน   13  คน 
 10.ธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  15  คน 
 11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาสมุทรสงคราม  จํานวน
พนักงาน  20  คน 
 12.ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม  จํานวนพนักงาน  9  คน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 การออม  หมายถึง การออมในรูปของเงินฝากท้ังธนาคารพาณิชย ธนาคารของรัฐ 
สหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆรวมท้ังพันธบัตรรัฐบาล การซ้ือตราสารทางการเงิน การ
ซ้ือหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย การซ้ือสินทรัพย การซ้ือสลากออมสิน การใหกูนอกระบบ และ/
หรือการเลนแชร 
 พฤติกรรมการออม หมายถึง พฤติกรรม การนําเงินไปลงทุนหรือการฝากเงินเพื่อการ
ออม ในท่ีนี้คือ ลักษณะการออม เชน ออมกับสถานบันการเงิน ออมกับสลากออมสิน จํานวนเงินท่ี
ออม เหตุผลในการออม รูปแบบในการออม และระยะเวลาในการออม  
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม  หมายถึง  ส่ิงท่ีผูออมใหความสําคัญและมีผลตอการ
ตัดสินใจการออม เชน อัตราดอกเบ้ีย การสรางความม่ันคงในภายหนา เปนตน 
 พนักงานธนาคาร หมายถึง พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีของธนาคารท่ีทําหนาท่ีใหบริการ
ดานการเงินแกประชาชน 

 ผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียธนาคาร  หมายถึง  ผลตอบแทนหรือจํานวนเงินท่ีผูกูตอง
จายชําระใหแกผูใหกู  โดยสัญญาวาจะชําระคืนเต็มมูลคาในวันท่ีครบกําหนดในอนาคตตามท่ีตกลง
กันไว 
 ดานความมั่นคง หมายถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวกับความเช่ือม่ัน ความม่ันใจ ของผูออมท่ีมีตอ
การนําเงินไปลงทุนวาจะสามารถไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา ไดรับการบริการที่ดี สะดวกในการ
ติดตอประสานงาน 
 ดานแรงจูงใจของการออม หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน หรือเปนส่ิงโนมนาวใจใหกับผูออม 
ใหมีความตองการที่ออมเงิน เชน การออมเพ่ือไวใชยามฉุกเฉิน เพื่อลงทุน เพื่อซ้ือส่ิงของในอนาคต 
 ดานเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจออม เชน เศรษฐกิจตกตํ่า อัตราเงินเฟอ สถานการณการเมือง ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6 
 
 ดานรายได หมายถึง ปจจัยดานรายไดของผูออม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม เชน เงิน
รายไดรวมของครอบครัว รายจาย การบริโภค ฯ 
 ดานลักษณะการออม หมายถึง ลักษณะ วิธีการการใชเงินออม หรือการนําเงินออมไป
ลงทุน เชน การลงทุนในสินทรัพย พันธบัตร การออมนอกกระแส ฯ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร ในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูสนใจในการสงเสริมการออมแก
พนักงานธนาคาร ประชาชน ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีพื้นฐานใกลเคียงกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”    ผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. รายได 
6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
7. ตําแหนง 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม
- ดานผลตอบแทน 
- ดานความม่ันคง 
- ดานแรงจูงใจในการออม 
- ดานเศรษฐกิจและสังคม 
- ดานรายไดจากการออม 
- ดานลักษณะการออม  

การตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง 

จังหวดัสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง  “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการออม 
  1.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออม 
  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน 
  1.3 พฤติกรรมการออมของครัวเรือน 
  1.4 รูปแบบการออม 
  1.5  ทฤษฎีการออม    
  1.6 ประโยชนของการออม 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรายได 
  3.1  ทฤษฎีรายไดสัมบูรณ 
  3.2  ทฤษฎีรายไดเปรียบเทียบ 
  3.3  ทฤษฎีรายไดถาวร 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออม 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับการออม 
 ความหมายของการออม  ไดมีผูใหความหมายไว  ดังนี้ 
 สุขใจ  น้ําผุด  (2541 : 8) ไดใหความหมายของการประหยัดและการออม คือ การใช
จายเงินอยางรูคา   คิดกอนซ้ือ   คิดกอนใช และการท่ีเรารับเขามากกวาจายออกไป เงินสวนท่ีเหลือเก็บ  
เรียกวา เงินออม  ถาสะสมมากเขาจะกลายเปนเงินกอนใหญนําไปใชประโยชนในยามจําเปน
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 พรพรรณ  วัฒนวิชัย  (2545 : 12)    ใหความหมายของการออม    คือ    การเก็บสะสม
รายไดสวนหนึ่งท่ีไมไดใชจายไปเพื่อการบริโภค        หรือเปนรายไดสวนท่ีเหลือจากการใชจายท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิต   แลวนําไปเก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในอนาคต  
 อัจฉรา   ผองอุดม  ( 2546 : 6)  ใหความหมายของการออม  คือ การสงวน เก็บงํา เพื่อให
มีโอกาสเก็บสะสมใหมีมากข้ึน หรือสามารถสรางหลักฐานใหมีในวันขางหนา เชน ถาเราไมมีบาน 
ก็ตองพยายามเก็บเงินเพื่อสามารถจะใชเงินนั้นผอนบาน หรือมีบานของตัวเองไมตองเชาหรืออาศัย
ใครอยูตลอดไป 
 ภราดร  ปรีดาศักดิ์  (2549 : 368)ใหความหมายของการออม คือ การกันเงินรายไดสวน
หนึ่งเอาไว โดยมิไดนําเงินรายไดสวนนี้ออกไปใชจายเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการในชวงเวลาหน่ึง  
ท้ังนี้เพื่อจะเก็บเงินนั้นไวใชจายในอนาคต รายไดสวนนี้จึงเรียกวา “เงินออม” (Savings) การออมท่ี
แทจริงตามความหมายทางเศรษฐศาสตรนั้น เจาของเงินออมจะตองไมเก็บเงินนั้นไวเฉย ๆ หรือ
นําไปซ้ือสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดประโยชนใหงอกเงยข้ึน แตจะตองนําเงินดังกลาวไปแสวงหา
ผลประโยชนหรือดอกผลใหเพิ่มพูนข้ึน เชน นําไปฝากธนาคารหรือใหกู ซ้ือหลักทรัพยประเภทตาง 
ๆ เปนตน  
 จากความหมายของการออมท่ีกลาวมาขางตนนี้ สรุปไดวา การออม คือ การเก็บสะสม
รายไดสวนหนึ่งท่ีไมไดใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเปนรายไดสวนท่ีเหลือจากการใชจายท่ี
จําเปนตอการดํารงชีพ นําไปเก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในอนาคต ซ่ึงอาจจะนําไปฝาก
ธนาคาร ซ้ือหลักทรัพย หรืออาจเก็บไวในรูปของเงินสดหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ก็ได 

 1.1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออม 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออม (Savings) นั้น นักเศรษฐศาสตรจะอาศัยแนวความคิด
วาดวยการบริโภคเขามาชวยในการอธิบาย รายละเอียดของทฤษฎีมีดังนี้  
  1.1.1  การออมกับกระแสรายไดและรายจาย 
  การออมนั้น หากจะกลาวใหเต็มๆ ก็คือการออมทรัพย ซ่ึงการออมทรัพยของ
ครัวเรือนจะมีความสัมพันธใกลชิดกับรายไดท่ีสามารถจับจายใชสอยไดจริงและการบริโภคของ
ครัวเรือน อยางมาก ดวยเหตุท่ีวาหลังจากท่ีครัวเรือนไดรับรายไดมาแลว เม่ือนําไปหักภาษีออก 
รายไดดังกลาวถือเปนรายไดท่ีครัวเรือนสามารถนําไปจับจายใชสอยไดจริง ครัวเรือนจะจัดสรร
รายได สวนนี้ไปใชเพื่อการบริโภค สวนท่ีเหลือจึงคอยเก็บออมไวเปนเงินสะสม เรียกการออมเงิน
สวนท่ีเหลือนี้วา "การออมทรัพย" หากพิจารณาดูจะพบวาการออมเปรียบเปนสวนร่ัวของวงจรการ
หมุนเวียนของกระแสรายได ซ่ึงเปนผลใหกระแสรายได  ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีคาไม
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เทากับกระแสรายจายในชวงเวลานั้น สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางรายไดท่ี
สามารถจับจายใชสอยไดจริง คาใชจาย และปริมาณการออมได ดังนี้   
 

                    Y = C + S                 (1) 
 

 เม่ือ  Y  คือ รายไดท่ีสามารถจับจายใชสอยไดจริง 
   C   คือ คาใชจายเพื่อการบริโภค 

  S   คือ ปริมาณการออม 
  
             1.1.2  คาความโนมเอียงเฉล่ียในการออม 
  สําหรับตัววัดคาพฤติกรรมการออมที่มีตอรายไดซ่ึงนิยมใชกัน คือ APS (Average 
propensity to save : ความโนมเอียงเฉล่ียในการออม) เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวารายได 1 หนวย 
ครัวเรือนจะทําการออมเก็บไวเทาไร บงช้ีใหทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายไดไปในการออม
ของครัวเรือน และMPS (Marginal propensity to save : ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม) 
เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวาเม่ือรายไดเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย ปริมาณการออมจะเปล่ียนแปลงไปเทาไร 
บงช้ีใหทราบถึงผลของการเปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีกระทบตอพฤติกรรมการออมวามีมากนอย
เพียงใดท้ังคา APS และ MPS สามารถหาไดโดย 

 
APS = S/Y                         (2) 
MPS =ΔS/ΔY    (3) 

 
  1.1.3 ความสัมพันธระหวางคาความโนมเอียงในการบริโภคและการออม 
  นักเศรษฐศาสตรโดยท่ัวไปมักจะกลาวถึงการออมและการบริโภคควบคูกันไปเสมอ 
ท้ังนี้ เนื่องจากตางก็เปนสวนหนึ่งท่ีแยกออกมาจากรายไดของครัวเรือนท่ีสามารถจับจายใชสอยได
จริง ถาปริมาณการออมรวมกับคาใชจายเพ่ือการบริโภคมีคาเทากับรายไดท่ีครัวเรือนสามารถนําไป
จับจายใชสอยไดจริงพอดีตามสมการ (1) เม่ือทําการยายขางสมการจะไดวา 
 

C + S = Y 
(C/Y) + (S/Y) = (Y/Y)    

  นั่นคือ APC + APS = 1   (4) 
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  และ (ΔC/ΔY) + (ΔS/ΔY) = (ΔY/ΔY)  
  นั่นคือ MPC + MPS = 1   (5) 

 
 ในท่ีนี้คา APC และ MPC คือ ความโนมเอียงเฉล่ียในการบริโภค (Average propensity 
to consume) และ ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการบริโภค (Marginal propensity to consume ) 
ตามลําดับ  ซ่ึงในความหมายก็คลายกับ APS และ MPS ตางกันแตมองในแงของการบริโภคมากกวา
การออม  
   1.1.4  การบริโภค (Consumption) 
   มนุษยก็เชนเดียวกับสัตวโลกโดยท่ัวไป ท่ีมีความหิว และความตองการ แตมนุษยจะ
ระงับความหิว และความตองการนั้นดวยการอุปโภคและบริโภคสินคาและบริการท่ีมนุษยนั้นเอง
เปนผูผลิตข้ึน  เราทราบวาอุปสงคหรือความตองการท่ีมีตอสินคาและบริการมีไดท้ังท่ีเปนอุปสงค
ตอสินคาและ บริการข้ันสุดทาย (Final demand) และอุปสงคตอสินคาและบริการข้ันกลาง 
(Intermediate demand) การบริโภคจัดเปนอุปสงคท่ีมีตอสินคาและบริการในข้ันสุดทาย สินคา
ดังกลาวเรียกวาสินคาบริโภค (Consumer goods) ซ่ึงมีท้ังที่เปนสินคาคงทน เชน รถยนต ทีวี วิทยุ 
ฯลฯ และท่ีเปนสินคาไมคงทนหรือเสียงาย เชน เนื้อสัตว พืชผัก ผลไม ฯลฯ การที่ผูบริโภคจะ
บริโภคสินคาและบริการไดนั้น ตองมีเงินเปนส่ือในการใชจายเพื่อซ้ือสินคาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนี้
เรียกวา คาใชจายเพ่ือการบริโภค (Consumption expenditure) ในวิชาท่ีวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค
ไดพยายามอธิบายพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของผูบริโภคไว โดยอธิบายวาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตออุปสงคในการบริโภคสินคาและบริการ คือ ระดับราคาและรายได ซ่ึงคนสวนใหญมักจะ
จํากัดการใชจายไวเพียงแครายไดท่ีมีอยู นอกจากมีความจําเปนจริงๆ ท่ีตองมีการกูหนี้ยืมสิน นั่นคือ
คนสวนใหญจะมีพฤติกรรมการใชเงินเพื่อการบริโภคอยางมีเหตุมีผลเปนไปในทางใชจายไมเกินตัว 
แตก็มีบางคนท่ีบางคร้ังมีการใชจายอยางฟุมเฟอย โดยอาจจะมีการใชจายเกินตัวตามแฟช่ัน 
ประเพณี และสังคมก็เปนได อยางไรก็ตามการเลือกตัดสินใจในการบริโภคของคนเหลานี้ จะเปน
เร่ืองของคนในแตละครัวเรือน แตการบริโภคท่ีจะไดกลาวถึงตอไป ซ่ึงเปนการบริโภคเชิงมหภาค
จะไมใชเร่ืองของการบริโภคเพียงครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งเทานั้น แตจะเปนการบริโภคมวลรวม
ของคนในครัวเรือนท้ังประเทศ ดังนั้นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคจึงเปนตัวแปรใน
เชิง มหภาคเปนสําคัญ ตัวแปรเหลานี้ ไดแก รายไดสมบูรณ (Absolute income) รายไดเปรียบเทียบ 
(Relative income) รายไดถาวร (Permanent income) รายไดตลอดชวงอายุ (Life time income) มูลคา
สินทรัพย (Asset) อัตราดอกเบ้ีย (Interest rate) ฯลฯ ตัวแปรเหลานี้ไดถูกพยายามนําเขามา เพื่อใช
อธิบายความเปนไปของพฤติกรรมการบริโภคโดยนักเศรษฐศาสตรมหภาคเร่ือยมา ซ่ึงในภาพรวม
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แลวตัวแปรดานรายไดจะเปนตัวแปรสําคัญท่ีกําหนดระดับการบริโภคของคนในสังคม  รายจายเพ่ือ
การใชสอยสินคาและบริการในชวงเวลาหน่ึงๆ ไดถูกจัดใหเปนตัววัดคาของระดับการบริโภคที่
สําคัญ ท้ังนี้ในเชิงมหภาครายจายนี้ถือเปนรายจายขนาดใหญท่ีสุดในบรรดารายจายอ่ืนท่ีรวมกันข้ึน
เปนรายจายรวมทั้งประเทศ (Aggregate expenditure) ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของมันจึงมีผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจมวลรวมอยางมาก จึงถือเปนส่ิงสําคัญท่ีนักเศรษฐศาสตรมหภาคไมอาจมอง   
ขามได  

 1.2 แนวคิดเก่ียวกับการออมของครัวเรือน 
 ความหมายของการออมในครัวเรือน  ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้ 
 ไพศาล เล็กอุทัย (2548) ไดกลาวถึงความหมายของการออมในภาคครัวเรือน สามารถ
แบงออกได  2  กลุม คือ 

 การออมภาคครัวเรือนในทางเศรษฐศาสตรคือ  รายไดสวนท่ียังมิได  ใชจายไปในการ
อุปโภคบริโภค  หรือหมายถึงสวนตางระหวางรายได(Current  Income) และรายจาย (Current  
Expense)  

 การออมภาคครัวเรือนในทางบัญชี  การเปล่ียนแปลงสุทธิของทรัพยสิน (Net  Worth) 
ของครัวเรือนในรอบระยะเวลาบัญชีโดยไมรวมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการตีราคา (Revaluation) 
ของทรัพยสินและหนี้สินท่ีมีอยูแลว 
 ในทางปฏิบัติการออมจากนิยามท้ังสองจะเทากัน ก็ตอเม่ือรายไดตามนิยามแรก
ครอบคลุมถึงรายไดทุกชนิด ซ่ึงมีสวนในการเพ่ิมความม่ังค่ัง  ในขณะเดียวกันรายจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคจะตองไมรวมรายจายซ้ือสินคาถาวร  ซ่ึงในทางบัญชีรวมเอาสินคาถาวรเขาไปเปน
สวนหนึ่งของทรัพยสินดวย 
 คิลเล่ียน (Kilien 1953  , อางถึงในสุธิดา เทียนมนัส 2548:16) ใหความหมายของการ
ออม  เปน 2 ลักษณะ คือ “การออมของครัวเรือน หมายถึง รายไดท่ีไมไดใชจายในปจจุบัน” สวนอีก
ความหมาย คือ “การออมของครัวเรือน หมายถึง การเปล่ียนแปลงความม่ังค่ังของครัวเรือน” 

 1.3 พฤติกรรมการออมของครัวเรือน   ข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ  7 ประการ คือ (โสภณ 
โรจนธํารงค 2543:25) 
 1. สมมติฐานรายไดสมบูรณ (Absolute  Income  Hypothesis) เคนสไดสรางฟงกช่ันการ
บริโภคหรือมองอีกนัยหนึ่งก็คือ  เงินออมในระยะส้ันซ่ึงช้ีใหเห็นวาเม่ือรายไดเพิ่มข้ึน (ภายใตหัวขอ
สมมุติวาปจจัยอ่ืนคงท่ี) ประชาชนมีความโนมเอียงท่ีใชจายเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ํากวารายไดที่เพิ่มข้ึน  
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หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ประชาชนมีความโนมเอียงท่ีจะออมเพิ่มข้ึนในอัตราสวนท่ีสูงกวารายไดท่ี
เพิ่มข้ึน  โดยระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วสงผลใหครัวเรือนมีความสามารถท่ีจะออมสูงข้ึน 
 2. ตัวแปรดานการพึ่งพิง (Dependency  Rate) จํานวนผูพึ่งพิงหรือผูไมมีเงินได  เปน
ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมการออม  เนื่องจากจํานวนผูพึ่งพิงเปนภาระแก
ครัวเรือนตองใหความอุปการะเล้ียงดู  ทําใหรายจายของครัวเรือนเพิ่มข้ึน  หรือในทางตรงกันขาม  
บุคคลในวัยทํางานมีความโนมเอียงท่ีจะออมสูง  ดังน้ัน  หากอัตราสวนประชากรในวัยทํางานสูงข้ึน  
จะมีผลทําใหอัตราการออมของครัวเรือนโดยรวมสูงข้ึน 
 3. สมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life – Cycle  Hypothesis)  สาระสําคัญของสมมุติฐานน้ี  คือ  
โดยท่ัวไปบุคคลมักจะมีรายไดคอนขางตํ่าเม่ือเร่ิมตนชีวิต  และในบั้นปลายของชีวิตเนื่องจากผลิต
ภาพตํ่า  แตบุคคลจะมีรายไดสูงเม่ืออยูในวัยกลางคน  ในขณะท่ีการบริโภคของบุคคลจะดํารงไวซ่ึง
ระดับการบริโภคคงท่ีหรือสูงข้ึนทีละนอย  ทําใหชวงเริ่มตนของชีวิตนั้นบุคคลจะเปนผูกูสุทธิ (Net  
Borrower) ตอมาในชวงอายุวัยกลางคนจะออมเพ่ือจายคืนหนี้สินและเก็บออมไวเม่ือออกจากงาน  
และชวงบ้ันปลายชีวิตจะกลายเปนผูออมติดลบ 
 4. อาชีพ   สมมติฐานของคาลดอร (Kaladors  Hypothesis)  ช้ีใหเห็นวา  ปจจัยทางดาน
แหลงท่ีมาของเงินไดเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือน  ซ่ึงคาลดอร 
นับเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกท่ีทําการศึกษาโดยแยกการออมออกเปน 2 กลุม  คือ  การออมของ
นายทุนกับการออมของกรรมกร  ผลการศึกษาปรากฏวาความโนมเอียงในการออมในหนวยสุดทาย
ของนายทุนมีคาสูงกวาความโนมเอียงในการออมของหนวยสุดทายของกรรมกร   
 5. เขตชนบทและเขตเมือง  ความแตกตางดานภูมิศาสตรหรือภูมิภาคเปนปจจัยสําคัญอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน  ท้ังนี้เพราะวา  ปจจัยท่ีกําหนดความสามารถ  
ส่ิงจูงใจ   และโอกาสในการออมแตกตางกัน  รวมท้ังระดับการพัฒนาของตลาดสินคาอุปโภค
บริโภคก็แตกตางกันมากระหวางในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล   
 6. ระดับการศึกษา  เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรือนในฐานะตัวแทนทัศนคติ  
ซ่ึงอาจจะมีผลตอการออมไดท้ังในทางบวกและทางลบ  ระดับการศึกษาของกลุมครัวเรือนจะชวย
เสริมสรางหรือปลูกฝงทัศนคติของครัวเรือนใหมีวินัยในการใชจาย กอใหเกิดการประหยัดใน
รายจายรวม  ทําใหครัวเรือนสามารถออมไดมากข้ึน  ใหอีกดานหน่ึงระดับการศึกษาของครัวเรือน
อาจจะสรางทัศนคติในครัวเรือนนั้นไมมีความจําเปนตองออมมากนัก  เพราะจะมีความม่ันคงในการ
งานหรือไมมีความเส่ียงตองออกจากงานเทากับกลุมท่ีมีการศึกษานอยกวา   
 7. อ่ืนๆ  นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกกําหนด  โดยปจจัยดังกลาวขางตนแลวยังถูก
กําหนดจาก 
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  7.1  ความอยากออมหรือคานิยมเปนการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมการออม  เชน  
การออมท่ีประเทศญ่ีปุน 
  7.2  ความสะดวกท่ีจะออม  คือการบริการตางๆ  เชน  บทบาทสถาบันการเงินมีผล
ตอการออมในทางบวก  ปรากฏในประเทศญ่ีปุน   มาเลเซีย  และไทย  มีขอสงสัยวา  บทบาทของ
สถาบันการเงินอาจมีผลลบตอการออมครัวเรือนได  ท้ังนี้  เพราะในระยะที่ผานมาสถาบันการเงิน
เรงขยายบริการทางการเงินในลักษณะท่ีขาดความสมดุล  โดยเนนขยายการบริการดานสินเช่ือ
มากกวาระดมเงินฝากหักลางกับผลที่เกิดจากการท่ีประสิทธิภาพในการระดมเงินออมของระบบ
เศรษฐกิจสูงข้ึน  จากการที่ตลาดเงินมีเคร่ืองมือเพ่ือการออมหลากหลายมากข้ึน 
  7.3  ส่ิงจูงใจในการออม  คือ ผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการออม  
เชน  มาตรการใหสิทธิประโยชนดานภาษีมีผลตอการออมในทางบวก  ปรากฏในประเทศญ่ีปุน  
สิงคโปร  มาเลเซีย  และไทย  ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยสรางแรงจูงใจใหออมเฉพาะครัวเรือนท่ีมีรายได
สูงเทานั้น  แตเนื่องจากเปนคนกลุมนอยของสังคม  การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย  จึงไมคอยมีผล 
  7.4  สถานการณแวดลอมมีผลตอการออมไดแก 
    7.4.1 ระบบประกันสังคมมีผลตอการออมในทางลบ  พบที่ประเทศญ่ีปุน  และ
สหรัฐอเมริกา  
    7.4.2 ระบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบํานาญ  เปนการสงเสริมการออม พบใน
ประเทศอังกฤษ แคนาดา สิงคโปร และมาเลเซีย 

 1.4 รูปแบบการออม  
 จากคําจํากัดความของคําวา “การออม” จึงทําใหทราบวาการออมนั้นมิไดมีเฉพาะรายได
ท่ีเปนตัวเงินซ่ึงเปนสวนท่ีเหลือจากคาใชจายในการบริโภคเทานั้น  แตรายไดสวนท่ีเหลือนั้นอาจจะ
เก็บออมในรูปของทรัพยสินตางๆ ได  ซ่ึงถาจําแนกตามกองบัญชีรายไดประชาชนสํานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว  รูปแบบการออมจะมีหลายประเภทดังนี้  
(โสภณ  โรจนธํารงค  2543) 
 1. การออมในรูปทรัพยสินถาวร  เปนการโดยการนํารายไดสวนท่ีเหลือจากการบริโภค
ไปใชจายโดยการซ้ือสินทรัพยถาวร (real  asset)  มาถือไวโดยเปาหมายในการถือทรัพยสินถาวร
ดังกลาวอาจจะแตกตางไป  บางก็ถือไวเพราะความจําเปน  บางก็ถือไวเปนหลักประกันในอนาคต  
บางก็ถือไวเพื่อปองกันการลดลงของคาเงิน  เปนตน ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การครองทรัพยสิน
ประเภทนี้ จะถือครองเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  แมวาจะมีสภาพคลองนอยมาก  แตใน
ขณะเดียวกันการถือครองทรัพยกลุมนี้บางประเภท  ก็สามารถหาผลตอบแทนโดยเฉพาะการถือ
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ครองท่ีดิน  แตโดยสวนใหญวัตถุประสงคของการออมในรูปทรัพยสินถาวรคือ  เพ่ือปองกันความ
เส่ียง  และใหมีความมั่นคงในอนาคต  สําหรับชนิดของทรัพยสินถาวรท่ีครัวเรือนนิยมถือไว  ไดแก 
 1.ท่ีดิน ซ่ึงครัวเรือนสวนใหญนิยมถือไวเปนทรัพยสินอยางหนึ่งโดยคาดวามูลคาของ
ทรัพยสินนี้จะเพิ่มข้ึนในอนาคต  และจะเพิ่มข้ึนเปนหลักประกันความม่ันคงของครัวเรือนดวย 
 2. อาคารและส่ิงปลูกสราง  เปนลักษณะการออมอยางหนึ่งซ่ึงครัวเรือนท่ัวไปมักจะ
กระทํา  กลาวคือ  เม่ือมีรายไดเกินกวารายจายเพ่ือการบริโภค  ก็จะนํารายไดสวนท่ีเหลือไปซ้ือท่ีอยู
อาศัย  โดยจะจายซ้ือตามราคาหรือผอนชําระก็ได  ข้ึนอยูกับวาผูออมจะมีเงินออมมากนอยเทาใด 
 3. ทรัพยสินประเภททุนท่ีใชในการผลิต  เปนการซ้ือทรัพยสินประเภททุน(capital  
goods)  เชน เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือตางๆ  สําหรับการผลิตนั้นอาจถือไดวาเปนการออมอยางหนึ่ง
เพราะรายไดสวนท่ีเหลือจากการบริโภคเม่ือนํามาซ้ือทรัพยสินดังกลาวไวเทากับเปนการสะสมการ
ออมไวประเภทหน่ึงเชนกัน 
 4.  การเพิ่มข้ึนของสินคาคงเหลือ   อาจจัดไดวาเปนการออมเชนกัน เนื่องจากจํานวน
สินคาคงเหลือก็คือสวนหนึ่งของรายไดท่ีไมไดใชจายนั่นเอง 
 5. การซ้ือโลหะท่ีมีคาและอัญมณี 
 ท้ังนี้  มูลคาของการออมในรูปของทรัพยสินถาวรจะตองหักคาเส่ือมราคาออกดวย 
 1. การออมในรูปทรัพยสินทางการเงิน  เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการออมก็คือ  การเก็บ
ไวเปนทรัพยสินทางการเงิน (financial  assets)  โดยเหตุผลของการออมไวในรูปทรัพยสินทาง
การเงินก็แตกตางออกไป  เชน  สภาพคลองสูงเพราะเปล่ียนเปนเงินสดงาย  ใหผลตอบแทนมีความ
เส่ียงนอย  เปนตน  ซ่ึงการออมในลักษณะนี้อาจจะกระทําไดหลายวิธี คือ 
  1.1  การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินในระบบ  หมายถึง  การออมโดยการถือ
ทรัพยสินทางการเงินท่ีสรางข้ึนภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายคุมครองอยู  รูปแบบของการออมประเภท
นี้ไดแก 
   1.1.1 เงินสดในมือ  ซ่ึงการถือเงินสดจะเปนในลักษณะการออมเพื่อตองการ
สภาพคลองสูงสุด  แมวาจะไมมีผลตอบแทนเลย  และอาจเกิดความเส่ียงเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
คาเงินและการสูญหาย 
   1.1.2  เงินฝากท่ีสถาบันการเงินตางๆ  เชน  เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย  ธนาคาร
ออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห สหกรณออม
ทรัพย  เปนตน  ซ่ึงการออมผานสถาบันการเงินตางๆ  แมวาจะไมมีสภาพคลองเทากับการถือเงินสด  
แตการออมในรูปแบบน้ีจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  หรือเงินปนผล  โดยจะไมมีความเส่ียง
จากการสูญหาย 
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   1.1.3 การซ้ือทรัพยสินทางการเงินตางๆ  ท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชน  เชน  
ตั๋วเงินคลัง  ตั๋วสัญญาใชเงิน  ตั๋วการคา  พันธบัตร  หุนสามัญ  หุนกู  สลากออมสิน  เปนตน  การถือ
ครองในรูปหลักทรัพยทางการเงินตางๆ  จะมีสภาพคลองนอย เนื่องจากจะมีการกําหนดเวลาการใช
คืน  ซ่ึงตองถึงกําหนดเวลากอนจึงสามารถไดคืน  แตจะไดรับผลประโยชนในรูปผลตอบแทนไมวา
จะเปนดอกเบ้ีย   เงินปนผล 
   1.1.4 การใหกูยืม ซ่ึงมีสัญญาเงินกูถูกตองตามกฎหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
ซ่ึงการใหกูยืมโดยมีสัญญาเงินกูนั้นจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียเงินกู  ถึงแมจะไมเทากบัการ
กูนอกระบบ  แตมีความเส่ียงนอยกวา เนื่องจากมีสัญญากูท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
   1.1.5 เบ้ียประกันตามกรมธรรมประกันชีวิตและกองทุนเล้ียงชีพของหนวยงาน
ตางๆ  เปนการออมเพ่ือความม่ังคงในระยะยาว  และเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   1.1.6  อ่ืนๆ  เชน  เงินหุนสมาชิกสหกรณ  เงินคาสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห 
  1.2  การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินนอกระบบ  ซ่ึงหมายถึง  การถือทรัพยสิน
ทางการเงินท่ีไมอยูในขอบเขตของกฎหมายจะคุมครองไปถึงไดยาก  การออมในรูปนี้ไดแก 
   1.2.1 การเลนแชร 
   1.2.2  การใหกูยืมเปนการสวนตัวโดยไมมีสัญญากูยืม 
  ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทนี้จะมีผลตอบแทนท่ีสูง แตจะมีความเส่ียงมากเนื่องจากไมมี
กฎหมายคุมครอง 
  1.3  อ่ืนๆ  เชน  การลดลงของหน้ีสินของครัวเรือนอาจถือเปนการออมไดรูปแบบ
หนึ่ง  โดยผูออมจะนําเงินไปจายชําระหนี้นั่นเอง  นอกจากนี้รายจายเพื่อการซอมแซมรักษา
ทรัพยสิน ก็นาจะถือวาเปนรูปแบบการออมอยางหนึ่ง เพราะคาซอมแซมดังกลาวจะตองนํามาจาก
สวนหนึ่งของการออม 
 2. การออมในสถาบันการออม  คําวา “สถาบันการออม” ในท่ีนี้หมายถึงสถาบันการออม
ท่ีจัดตั้งภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย  และดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน
การออกแตละประเภทท่ีวางไว  โดยสถาบันการออมดังกลาวนี้มีอยูหลายประเภท  และจัดต้ังข้ึนมา
เพื่อเปาหมายในการระดมเงินในระบบเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
 รูปแบบสถาบันการออม  เปนสถาบันท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อการออมนั้นมีหลายรูปแบบและ
มักจะเปนรูปแบบสากล คือ  ในแตละประเทศก็จะมีรูปแบบของสถาบันการออมท่ีคลายคลึงกัน  จึง
ยกตัวอยางของสถาบันการออมในประเทศไทยเปนตัวแทนในการอธิบาย  โดยรูปแบบของสถาบัน
การออมท่ีอยูภายใตกฎระเบียบของกฎหมายเทาท่ีรูจักกันดี ก็คือ 
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 1.  ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการออมท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการระดมเงินออมใน
ระบบเศรษฐกิจ  สวนใหญธนาคารพาณิชยจะมีเอกชนเปนเจาของ มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีมี
ลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ  สําหรับการออมท่ีธนาคารพาณิชยนั้นจะอยูในรูปของการฝากเงินซ่ึงมี
ประเภทของการฝากเงิน   3 ลักษณะ  คือ 
  1.1  ฝากออมทรัพย  เปนการรับฝากที่เปดโอกาสใหผูออมสามารถเก็บสะสมทรัพย
ไดทีละเล็กละนอย  คือ  จะฝากเปนจํานวนเทาไรก็ได  และสามารถถอนคืนไดตลอดเวลาทําการของ
ธนาคาร  โดยจะเปนจํานวนเทาใดก็ได  การฝากเงินดังกลาวจะมีสมุดคูฝากเปนหลักฐานของการ
ฝากเงิน  และมีผลตอบแทนคงท่ีในรูปของดอกเบ้ียเงินฝาก 
  1.2 ฝากประจํา เปนการรับฝากเงินโดยมีระยะเวลาในการฝากกําหนดไว  คือ  ฝาก
ประจํา  3  เดือน  ฝากประจํา  6  เดือน  ฝากประจํา  1 ป  และฝากประจํา  2 ป  โดยผูฝากเงินจะถอน
เงินฝากคืนไดก็ตอเม่ือครบระยะเวลาดังกลาวจึงจะไดรับดอกเบ้ียและดอกเบ้ียท่ีจะไดรับก็จะ
แตกตางกันออกไปตามระยะเวลาที่กําหนด  หากถอนเงินฝากคืนกอนครบกําหนดจะไดรับดอกเบี้ย
เทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยท่ัวไป  นอกจากน้ีการถอนก็ตองถอนออกท้ังจํานวนท่ีฝากแตละ
คร้ัง  สําหรับหลักฐานการฝากเงินก็มีสมุดคูฝากเปนหลักฐาน  เชนกัน 
  1.3 เงินฝากโดยมีใบรับฝาก  เปนการรับฝากเงินจํานวนมาก  คือ รับฝากคร้ังแรกตอง
ไมต่ํากวา  100,000.00 บาท  โดยมีระยะเวลาในการถอนท่ีกําหนดไว  การฝากเงินประเภทนี้จะมีใบ
รับฝากเปนหลักฐานการฝากเงิน  และรับฝากดังกลาวสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนมือได                
สวนผลตอบแทนจะอยูในรูปของดอกเบ้ีย 
 2. ธนาคารออมสิน   เปนธนาคารของรัฐบาลจัดตั้ง ข้ึนโดยกฎหมายพิ เศษซ่ึงมี
จุดมุงหมายในการสงเสริมใหเกิดการออมในหมูประชาชน  โดยธนาคารมีการระดมเงินฝากดังนี้ 
  2.1 รับฝาก  ไดแก  รับฝากออมทรัพย  รับฝากประจํา  และรับฝากเงินออมสินเพื่อ
สงเคราะหชีวิตและครอบครัว ซ่ึงวิธีการรับฝากและการใหผลตอบแทนก็เหมือนกับวิธีการของ
ธนาคารพาณิชย 
  2.2 ออกพันธบัตรออมสินและสลากออมสิน  เปนหลักทรัพยทางการเงินท่ีธนาคาร
ออกเพื่อจําหนายใหแกประชาชน  จึงมีลักษณะเปนการออมอยางหน่ึง  เม่ือครบกําหนดอายุของ
หลักทรัพยก็นําไปไถถอนคืนได  และในแตละปก็จะไดผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียตามจํานวนเงิน
ตนท่ีซ้ือพันธบัตรหรือสลากออมสินไว  สําหรับสลากออมสินก็ยังมีผลตอบแทนเปนส่ิงลอใจอีกก็
คือ  การถูกรางวัลสลากออมสิน 
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 3. บริษัทเงินทุน   เปนสถาบันการออมอีกแหงหนึ่ง  ซ่ึงระดมเงินออมโดยออก
หลักทรัพยท่ีมีช่ือวา “ตั๋วสัญญาใชเงิน”  จําหนายโดยทั่วไปโดยต๋ัวนี้จะมีกําหนดอายุและอัตรา
ดอกเบ้ียไวแนนอน 
 4. สหกรณออมทรัพย  เปนสถาบันการออมที่ตั้งข้ึนในหนวยงานใดหนึ่งโดยการ
รวมตัวของพนักงานในหนวยงานน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและชวยเหลือทางดาน
การใหกูแกสมาชิก  การออมกระทําโดยสหกรณจะเรียกเก็บคาหุนสะสมจากสมาชิกตามสวนของ
รายไดตอเดือน  พรอมท้ังใหดอกเบ้ียเปนคาตอบแทนจากการออม  สวนการออมอีกรูปหนึ่งก็คือ  
การฝากเงินไวท่ีสหกรณนั่นเอง 
 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห  เปนสถาบันท่ีรับฝากเงินจากประชาชนในลักษณะท่ัวๆ  
ไป  และมีลักษณะพิเศษ  รับฝากท่ัวไป  ก็คือ  ฝากประจําและฝากออมทรัพย  สวนฝากลักษณะ
พิเศษก็คือ  การฝากสะสมทรัพยเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย  จึงถือไดวาธนาคารอาคารสงเคราะหเปนสถาบัน
การออมแหงหนึ่งสําหรับประชาชน  โดยมีดอกเบ้ียเปนส่ิงจูงใจสําหรับการออมเชนกัน 
 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ  จัดต้ังข้ึน
เพ่ือชวยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนแกกิจการดานการเกษตร ในขณะเดียวกันก็รับฝากเงินจากประชาชน
เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคขางตน  ประเภทของเงินฝาก ก็ไดแก  ฝากออมทรัพย  ฝากประจํา  และ
ฝากตามสวนเงินกู ผลตอบแทนจากการฝากเงินจะอยูในรูปดอกเบ้ียเหมือนสถาบันการออมอ่ืนๆ   
 7. กองทุนบําเหน็จบํานาญ  เปนสถาบันการออมประเภทหนึ่งท่ีจัดต้ังในหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับสงเคราะหเจาหนาท่ีและพนักงานในหนวยงานนั้น
หลังจากเกษียณอายุการทํางาน  โดยในระหวางอายุการทํางานเจาหนาท่ีและพนักงานผูเปนสมาชิก
ตองสงรายไดสมทบกองทุนอยางสม่ําเสมอ  เม่ือเกษียณอายุแลวรายไดนั้นจะกลังมาเปนสมาชิกผู
นั้น  ผลตอบแทนท่ีไดจากการออมลักษณะนี้ก็คือ  ดอกเบ้ีย 

 1.5  ทฤษฎีการออม 
 ในการศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการออมไดอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีวาดวยการบริโภค
และผลงานวิจัยอ่ืนท่ีมีผูเคยศึกษาเปนกรอบในการวิเคราะห  ซ่ึงการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญ
ตอรายไดในฐานะท่ีเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและการออม  กลาวคือ  เม่ือ
ครัวเรือนมีรายไดภายหลังจากท่ีไดหักภาษีใหแกรัฐบาลแลว ก็สามารถนํารายไดนั้นไปใชจายซ้ือ
สินคาอุปโภคบริโภคและสินทรัพยถาวร  สวนหน่ึงของรายไดท่ีคงเหลืออยูซ่ึงเรียกวา  “การออม
ทรัพย” จึงเปรียบเสมือนเปนตัวร่ัวของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได  ซ่ึงมีผลทําใหกระแส
รายไดในขณะหนึ่งไมเทากับกระแสรายจาย  การเปล่ียนแปลงของรายไดจะสงผลกระทบตอการ
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บริโภคและมีผลตอเนื่องไปยังระดับการออมและการลงทุน  การออมจึงมีความสัมพันธกับระดับ
รายได (โสภณ  โรจนธํารงค 2543) 
 จากสมการเอกลักษณของผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน (Gross National Product: 
GNP) 
  C  +  I  +  G  +  (X – M) = GNP  =  C  +  S  +  T  +  Rf  (1) 
 
 โดยกําหนดให  Y =  GNP 
 จาก  (1)  C  +  I  +  G  =  Y  =  C  +  S  +  T 
   Y  -  C  =  I  +  G  และ  Y  -  C  =  S  +  T 

I  +  G  =   S  +  T   
I =  S  + (T – G)     (2) 

 
 จาก (2) (T – G) เปนสวนของรัฐบาล  ดังนั้นหากรัฐบาลใชจาย  (G) เทากับภาษี (T) ได  
จะได 
    I  =  S 
 ซ่ึงแสดงใหเหน็วาถึงดุลยภาพของเงินออมกับเงินลงทุน 

 ทฤษฎีการออมกฎของซาย (Say’ Law) 
 สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกไดใหคําอธิบายวา  แมเศรษฐกิจจะใชเงินเปนส่ือกลางใน

การแลกเปล่ียนสินคาและบริการ  และทําใหมีการออมเกิดข้ึนโดยหลีกเล่ียงไมได  แตหลักของซาย
ก็ยังใชไดอยูเสมอ  คือ “เมื่อมีการออมเกิดข้ึนจํานวนหนึ่ง จะมีการลงทุนเกิดข้ึนในจํานวนเทากับ
การออมน้ันเสมอ”  เพราะในขอเท็จจริงหนวยธุรกิจไมไดทําหนาท่ีผลิตสินคาอุปโภคบริโภคใหแก
ผูบริโภคฝายเดียว  แตทําการผลิตสินคาประเภททุน(Capital  goods)  ท่ีจะนําไปจําหนายใหแกนัก
ลงทุนดวย  เงินท่ีนักลงทุนจายเขามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อซ้ือสินคาประเภททุนสามารถชดเชยเงิน
ออมท่ีร่ัวไหลจากระบบเศรษฐกิจไดพอดี    
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ภาพท่ี 2    การออมและการลงทุนกับอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีมา : ชวินทร  ลีนะบรรจง, ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (กรุงเทพฯ : มหาวิยาลัยธรรมศาสตร,  
2548),34. 
 นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกมีความเห็นวา  เงินออมท่ีประชาชนนํามาใหกูใน
ทองตลาดจะมากหรือนอยยอมผันแปรตามการข้ึนลงของอัตราดอกเบ้ีย  คือ  ถาอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน 
เงินออมท่ีนํามาใหกูยอมสูงข้ึนไปดวย  ถาอัตราดอกเบี้ยต่ํา  เงินออมท่ีนํามาใหกูก็จะนอยลงไป
แนนอน  ความเห็นนี้แสดงดวยเสนการออม  S  ซ่ึงโคงข้ึนจากซายไปขวา  ในขณะเดียวกันความ
ตองการลงทุนของนักลงทุนก็ผันแปร  ไปในทางตรงกันขามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากในทรรศนะของผูลงทุน  ถาอัตราดอกเบ้ียต่ําก็เปนการดีสําหรับการลงทุน แตถาอัตรา
ดอกเบ้ียสูงข้ึน  นักลงทุนจะไมอยากลงทุน  เพราะทําใหขาดทุนได  เสนการออมในรูปการออมและ
การลงทุนกับอัตราดอกเบ้ีย  แสดงใหเห็นวา  เม่ืออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดสูงข้ึน  ประชาชนจะนํา
เงินออมมาใหนักลงทุนกูมากข้ึนเปนลําดับ  ในขณะท่ีนักลงทุนมากข้ึน เม่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่าลง หรือ
ลงทุนนอยลง  เม่ืออัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน  จากรูป  เม่ือมีการออมสูงข้ึนจาก  q  เปน  q’  ทําใหเสนการ
ออม S เล่ือนมาทางขวา  ทําใหดุลยภาพในตลาดเงินท่ีเกิดข้ึนใหมเปล่ียนแปลง  คือ  อัตราดอกเบี้ย
ในทองตลาดลดลงจาก  i  เปน I’  ดังนั้น  นักลงทุนจึงเพิ่มการลงทุนจาก  q  เปน q’  ซ่ึงเทากับ
จํานวนประชาชนออมมากข้ึนนั้นเอง 
 พรนพ พุกกะพันธุ  และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ (2548:25-27)  กลาววา  รูปแบบ
การออม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 2. สถาบันการเงินท่ีมิใช
ธนาคาร ดังนี้  
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การออมและการลงทน 
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 1.  สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
 สถาบันการเงินนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการระดมเงินออมจากประชาชนใน
ระบบ เนื่องจากมีการพัฒนามานานและมีระบบเครือขายและกลไกท่ีจะใหบริการ หรือรูปแบบใน
การใหบริการท่ีหลากหลายแตกตางกันไป และนอกจากจะใหบริการรับฝากเงินแลว สถาบันการเงิน
ยังสามารถใหบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการระดมเงินออมได ซ่ึงสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
สามารถแบงออก ไดดังน้ี 
  1.1 ธนาคารพาณิชย  ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยนับเปนสถาบันการเงินท่ีมี
บทบาทสําคัญในการระดมเงินออม คือ ธนาคารพาณิชยมีสัดสวนการรับฝากสูงถึงประมาณรอยละ 
67 ของเงินฝากท้ังระบบหรือประมาณรอยละ 63 ของเงินออมท้ังหมด ซ่ึงธุรกิจหลักของธนาคาร
พาณิชยคือ การระดมเงินออมในรูปเงินฝากประเภทตาง ๆ และการปลอยสินเช่ือแกบุคคลและธุรกิจ 
รวมท้ังการขายต๋ัวแลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด รวมทั้งการซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 
นอกจากนั้นธนาคารพาณิชยสามารถทําธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ ธุรกิจอันเปนประเพณีพึงกระทํา เชน การ
เรียกเก็บเงินตามต๋ัวเงิน การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การออกเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือการ
คํ้าประกัน หรือธุรกิจทํานองเดียวกันเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย  
  1.2 ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินท่ีทําหนาท่ีระดมเงินฝาก
จากผูฝากรายยอย มีรัฐเปนเจาของและผูดําเนินงาน ธนาคารออมสินมีกิจการสาขาและหนวยรับฝาก
เงินเคล่ือนท่ีท้ังทางรถและทางเรือกระจายอยูท่ัวประเทศ แหลงท่ีมาของเงินทุนสวนใหญ คือ เงิน
ฝาก ซ่ึงผูฝากสวนใหญเปนผูฝากรายยอยซ่ึงเปนนักเรียน นักศึกษามากท่ีสุด และธนาคารออมสินนํา
เงินทุนสวนใหญไปใหรัฐบาลกูยืมในรูปของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและต๋ัวเงินคลัง ทําให
ธนาคารออมสินสามารถทํารายไดจากเงินทุนไดในระดับตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินให
กูในตลาดเงิน ในขณะท่ีธนาคารมีภาระรายจายดานดอกเบ้ียและผลตอบแทนแกผูฝากเงินประเภท
ตางๆ และผูซ้ือสลากออมสินเปนจํานวนมาก ทําใหผลการดําเนินงานของธนาคารมีกําไรนอย  
  1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปนสถาบันการเงินของรัฐบาลมีหนาท่ีหลักใน
การใหบริการทางการเงินเพื่อท่ีอยูอาศัยแกประชาชนท่ีมีรายไดนอยและปานกลางเพ่ือใหประชาชน
ดังกลาวไดมีท่ีอยูอาศัยตามสมควรแกอัตภาพ ท้ังนี้โดยการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีดินหรืออาคาร หรือ
เพื่อสราง ขยาย ซอมแซมอาคารของตนเอง หรือใชในการไถถอนการขายฝากที่ดินหรืออาคารของ
ตนเอง ตลอดจนการใหกูยืมเพื่อใชลงทุนจัดกิจการเคหะ  
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 2.  สถาบันการเงินอ่ืนท่ีมิใชธนาคาร 
 เนื่องจากสถาบันการเงินในรูปของธนาคารไมเพียงพอที่จะใหบริการแกประชาชน ใน
ขณะเดียวกันสถาบันการเงินประเภทธนาคารซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีและวิธีการดําเนินงานท่ีคอนขาง
รัดกุม อีกท้ังยังถูกควบคุมโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหผูประกอบธุรกิจหลายประเภท ผู
ตองการลงทุน ผูตองการออมทรัพยและผูประกอบการคา ท่ีไมสามารถใชบริการของสถาบัน
การเงินประเภทธนาคารได จึงไดใหความสนใจท่ีจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินท่ีมิใช
ธนาคารพาณิชยเพิ่มมากข้ึน ดังนี้  
  2.1 บริษัทเงินทุน การประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยในประเทศไทย ดําเนินมา
ตั้งแตป พ.ศ.2512 และประสบความสําเร็จอยางมากท้ังในดานการระดมทุนและการอํานวย
ประโยชนดานสินเช่ือ ท้ังนี้เนื่องจากในชวงนั้นการใหบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยยังไม
พอเพียงตอความตองการของประชาชนประกอบกับบริษัทเงินทุนเสนอผลตอบแทนในรูปอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงกวา และมีการเสนอทางเลือกบริการทางการเงินใหม ๆ อาทิ การใหเชาซ้ือสินทรัพยท้ัง
รถยนตและอสังหาริมทรัพย การซ้ือลดเช็ค เปนตน 
  2.2 บริษัทหลักทรัพย บริษัทมีหนาท่ีหลัก 4 ประการไดแก 1) การเปนนายหนาซ้ือ
ขายหลักทรัพยใหแกบุคคลอ่ืน  2) การคาหลักทรัพยในลักษณะการซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียน
หลักทรัพยในนามของตนเอง  3) การเปนท่ีปรึกษาการลงทุนใหคําปรึกษาแกประชาชน และ  4) 
การจัดจําหนายหลักทรัพยเปนการรับหลักทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนจากบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน นอกจากนั้นทางการไดขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยท่ีสําคัญไดแก การเปนผูจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 
การเปนตัวแทนสนับสนุนการจําหนายหลักทรัพย การอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยมีขอตกลงซ้ือขายคืน 
  2.3 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาท่ีระดม
ทุนจากผูออมรายยอยดวยการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนและนําเงินทุนดังกลาวมาบริหาร
ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมประเภทนั้น ๆ ตอมาทางการไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดต้ังโครงการกองทุนรวมเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทุนในประเทศ และเพ่ือใหมีผู
ลงทุนประเภทสถาบันในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน 
  2.4 บริษัทประกันชีวิต เปนสถาบันการเงินท่ีทําหนาท่ีระดมเงินฝากระยะยาวจาก
ประชาชน โดยจะตองดํารงเงินกองทุนไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินสํารองประกันภัย แตตองไมต่ํา
กวา 50 ลานบาท แหลงเงินทุนของบริษัทประกันชีวิตท่ีสําคัญคือ เบ้ียประกันชีวิตจากกรมธรรม
ประกันชีวิตท่ีเก็บจากประชาชนผูเอาประกัน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีการจัดสรรไวเปนเงินสํารอง
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ประกันภัยสําหรับกรมธรรมท่ียังผูกพันอยูตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและสวนหนึ่งตองนํามาวางกับ
นายทะเบียนตามจํานวนท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง สวนท่ีเหลือบริษัทสามารถนําไปลงทุนหา
ประโยชนไดตามประกาศกระทรวงพาณิชย เชน การลงทุนในหลักทรัพย ไดแก พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน พันธบัตรธนาคารระหวางประเทศ หุนหรือหุนกูของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและบริษัทจํากัด ซ้ือตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ี
ธนาคารไทยเปนผูอาวัล และต๋ัวสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน ทางดานการใหกูยืมนั้นสวนใหญ
บริษัทประกันชีวิตจะใหกูยืมโดยมีสินทรัพยจํานองเปนประกันหรือมีกรมธรรมเปนประกัน 
  2.5  สหกรณออมทรัพย เปนสหกรณท่ีตั้งข้ึนจากสมาชิกกลุมท่ีมีอาชีพเดียวกันและ
เปนผูมีรายไดประจําแนนอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมทรัพย สหกรณออมทรัพยมี
หลักในการดําเนินงานเชนเดียวกับสหกรณอ่ืน คือไมคํานึงถึงผลกําไร มีการจัดสรรเงินคืนกําไรเปน
ประจําป โดยเฉพาะเงินปนผลของสหกรณออมทรัพยไดรับการยกเวนภาษีดวย แหลงเงินทุนหลัก
ของสหกรณออมทรัพยไดจากทุนเรือนหุนซ่ึงสมาชิกแตละคนจะตองชําระคาหุนรายเดือน ซ่ึง
กําหนดจํานวนเงินท่ีแนนอนตามสัดสวนของจํานวนเงินไดของสมาชิกในแตละเดือน โดยใชระบบ
การหักเงินเดือนแตละเดือน แหลงเงินทุนท่ีมีความสําคัญลําดับรองลงมาคือ เงินฝากและเงินกูยืม
จากแหลงตางๆ 
  2.6  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพประเภท
หนึ่งสําหรับขาราชการเม่ือเกษียณอายุหรือออกจากราชการ กบข.มีฐานะเปนนิติบุคคลจัดต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เพื่อปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการให
เหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและฐานะทางการคลังของรัฐบาล 

 ทฤษฎีวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) 
 1. ทฤษฎีของ  Ando – Modigliany  และ  Brumberg  ซ่ึงมีแนวคิดวา การตัดสินใจของ
ครัวเรือนระหวางการบริโภคกับการออมในขณะใดขณะหน่ึง สะทอนถึงความพยายามท่ีจะให
บรรลุเปาหมายของการกระจายการบริโภคตลอดวงจรชีวิต  ภายใตขอจํากัดของรายไดหรือ
ทรัพยากรท่ีคาดวาจะไดรับตลอดช่ัวอายุขัย    ซ่ึงหมายความวา  ระดับการบริโภคของครัวเรือน
ไมไดข้ึนอยูกับระดับรายไดในงวดเวลาปจจุบันเทานั้น  แตยังข้ึนอยูกับรายไดท่ีเขาคาดวาจะไดรับ
ในอนาคตอีกดวย  (ชวินทร ลีนะบรรจง 2548) 
 ในชวงอายุนอยๆ  บุคคลยังมีรายไดต่ํา  แตเม่ือมีอายุมากข้ึนหรืออยูในวัยกลางคนเขาจะ
มีรายไดสูงขึ้น  และจะมีรายไดลดลงเม่ือมีอายุอยูในวัยสูงอายุ  การกระจายรายไดตลอดช่ัวอายุขัยจึง
มีลักษณะเหมือนเสนโคง  แตเสนการบริโภคจะมีลักษณะเปนเสนตรงท่ีเอียงลาดจากซายมือข้ึนไป
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ทางขวามือ โดยระดับการบริโภคจะยังต่ําอยูเม่ืออยูในชวงอายุนอย  แตจะสูงข้ึนไปเร่ือยเม่ือมีอายุ
มากข้ึน จะเห็นไดวาในชวงอายุนอย  บุคคลจะมีระดับการบริโภคสูงกวาระดับรายได แสดงวา
ในชวงนั้นเขาจะมีการออมเปนลบ (Dissaving) หรือมีหนี้สินเกิดข้ึน แตเม่ืออยูในวัยกลางคน  บุคคล
จะมีระดับรายไดสูงกวาระดับการบริโภค  ทําใหเขาสามารถออมทรัพยได  สวนในวัยสูงอายุรายได
จะลดลง ในขณะท่ีการบริโภคยังสูงอยู  การออมก็จะกลับมาเปนลบอีกคร้ัง 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาท้ัง 5 ทฤษฎี ซ่ึงไดแก
ทฤษฎีรายไดสัมบูรณ  ทฤษฎีการออมกฎของซาย  ทฤษฎีรายไดเปรียบเทียบ  ทฤษฎีรายไดถาวร 
และทฤษฎีวัฏจักรชีวิต  พบวา  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการออมภาคครัวเรือน  ไดแก  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ  ปจจัยทางประชากร  และจํานวนสาขาของธนาคาร  กลาวคือ  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก  
รายไดสุทธิท่ีสามารถใชจายไดจริง  อัตราดอกเบ้ีย  และอัตราเงินเฟอ  โดยรายไดสุทธิท่ีสามารถใช
จายไดจริงเพิ่มข้ึนจะทําใหการออมเพ่ิมข้ึน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนมีผลทําใหการออมเพ่ิมข้ึนดวย 
สวนอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมของครัวเรือน  ถาอัตราเงินเฟอ
สูงข้ึนจะมีผลทําใหการออมเพิ่มข้ึน  สําหรับปจจัยทางดานประชากร  ไดแก  โครงสรางอายุ
ประชากร  พบวา  ถามีประชากรในวัยทํางานเปนจํานวนมาก  มีอัตราสวนของกําลังแรงงานมาก  
การออมจะสูง  และจํานวนสาขาของธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการออมของ
ครัวเรือน กลาวคือ  ถาธนาคารมีจํานวนสาขาเพ่ิมข้ึนก็นาจะสงผลตอการออมเพ่ิมข้ึน  

 1.6 ประโยชนของการออม  
 ประโยชนของการออม คือ การท่ีเรามีเงินสํารองไวใชในยามฉุกเฉินมากข้ึน หรือเม่ือ
ประสบกับภาวะเงินเฟอ หรือไวใชในชวงหลังการเกษียณอายุ และอาจจะมีผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลเพิ่มข้ึน เม่ือเรานําเงินไปลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  นอกจากนี้ การ
ออมยังมีประโยชนอ่ืน ๆ ดังนี้ ( จุฑารัตน วันดี 2551 ) 
 1. สรางหลักประกันใหกับชีวิตของตนในระหวางท่ียังทํางานหรือเรียนอยู 
 2. สรางอนาคตท่ีม่ันคงทางดานการเงินใหกับครอบครัว 
 3. เพื่อใหมีเงนิใชสบายๆในวยัชรา ไมเปนภาระดานการเงินตอลูกหลานและสังคม 
 4. เหลือเปนมรดกใหลูกหลานและสังคม 
 5. เพื่อไวใชในยามเจบ็ปวย และในวยัชรา 
 6. เพื่อการศึกษา สวนหนึ่งถือไดวาเปนการออมเพ่ือใหสามารถหาเงินเพิ่มข้ึนไดใน
อนาคต  
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 ซ่ึงจากการศึกษาถึงความหมายของการออม รูปแบบการออม แนวคิดการออม รวมถึง
ทฤษฎีการออมแลว จะเห็นไดวาการอออมเปนการท่ีเรามีเงินสํารองไวใชในยามฉุกเฉิน ซ่ึงสงผลดี
ตอผูออม ครอบครัว และอนาคตของผูออม ผูศึกษาไดใชความรูเกี่ยวกับการออมมาศึกษาวากลุม
ตัวอยางมีรูปแบบการออมอยางไร กลุมตัวอยางมีจุดมุงหมายอยางไรในการออม ออมเงินกับสถาบัน
ใด เพื่อ นํามาออกแบบแบบสอบถาม และศึกษาลักษณะของการออมของกลุมตัวอยาง 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออม  
 ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้ 
 วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร (2541:3)  ใหความหมายวา พฤติกรรมมนุษย คือ  มนุษยมี
พฤติกรรมทางจิต หรือพฤติกรรมภายในควบคุมกับพฤติกรรมภายนอก  มนุษยมีความรูสึกในการ
สัมผัส  มีการรับรู  มีการเรียนรู  มี  การจํา  มีการคิด  มีการตัดสินใจ รวมท้ังเกิดอารมณตอส่ิงตางๆท่ี
อยูภายนอกในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  พฤติกรรมทางจิตเหลานี้มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในสภาพแวดลอมท่ีเปน พฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทางจิตของมนุษยอาจเกี่ยวของ
โดยตรงกับมนุษยดวยกัน แตดวยเหตุวา  สังคมมนุษยยอมตองเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  ดวยเหตุนี้พฤติกรรมทางจิตจึงมีสวน เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมกายภาพดวยไมมากก็
นอยอยางไมอาจหลีกเล่ียงได  ไมวามนุษยจะทําอะไรยอมมีการรับขาวสาร  การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม  มีการพยายามทําความเขาใจความหมาย  เกิดการเรียนรูและสะสมไวในจิต  ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการทางจิตตอไป 
 กันยา  สุวรรณแสง (2542:4) ใหความหมายวา พฤติกรรม คือ กริยา อาการ บทบาท ลีลา 
การประพฤติการปฏิบัติ การกระทํา ท่ีแสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทางใดทาง
หนึ่งของประสาทสัมผัส ท้ัง 5 หรือสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือ 
 ชุดา  จิตพิทักษ (2545:3)  ใหความหมายวา  พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลนั้นไม
รวมเฉพาะส่ิงท่ีปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น  แตยังรวมถึงส่ิงท่ีอยูภายในใจของบุคคล  ซ่ึงคน
ภายนอกไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง  เชน คุณคา  (Value)  ท่ีเขายึดถือเปนหลักในการประเมิน
ส่ิงตางๆ  ทัศนคติ  หรือ เจตคติ  (Attitude)  ท่ีเขามีตอส่ิงตางๆ  ความคิดเห็น (Opinion)  ความเช่ือ 
(Belief) รสนิยม (Test)  และ  สภาพจิตใจ  ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนเหตุกําหนดพฤติกรรมหรือการ
กระทําของบุคคล 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2545:8)  ใหความหมายวา  พฤติกรรม หมายถึง  การ
กระทําทุกอยางของมนุษยไมวาการกระทํานั้น  ผูกระทําจะทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม  ไมวาคน
อ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมไดก็ตาม  และไมวาการกระทํานั้นจะพึงประสงคหรือไมพึง
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ประสงคก็ตาม  ดังนั้นการเดิน  การยืน  การคิด  การตัดสินใจ  การปฏิบัติตามหนาท่ี  การละท้ิง
หนาท่ี  เปนพฤติกรรมท้ังส้ิน 
 จากความหมายของพฤติกรรมขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา
หรือการแสดงออกของบุคคล ท้ังท่ีสามารถสังเกตเห็นไดและไมสามารถสังเกตเห็นได แตสามารถ
ใชเคร่ืองมือวัดได โดยเปนการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการสวนตน 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรายได 
 3.1ทฤษฎีรายไดสัมบูรณ (Absolute  Income  Hypothesis) 
 ตามแนวคิดของจอหน  เมยนารด  เคนส (John  Maynard  Keynes)  ซ่ึงไดอธิบายทฤษฎี
การบริโภคโดยมีสมมุติฐานท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  กลาวคือ  การบริโภคที่เกิดข้ึนใน
งวดเวลาใดจะมีความสัมพันธท่ีไมไดสัดสวนกัน (Non – proportional  Relationship)  ในลักษณะ
ท่ีวาเม่ือรายไดเพิ่มข้ึน  การบริโภคจะไมเพิ่มข้ึนในสัดสวนเทากับการเพ่ิมข้ึนของรายไดโดยจะ
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง  นั่นคือ  อัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชจายในการอุปโภคบริโภคตอรายไดท่ี
เพิ่มข้ึนในหนวยหลังๆ จะนอยกวาอัตราการเพิ่มข้ึนในหนวยแรกๆ  เม่ือรายไดเพิ่มข้ึน ความโนม
เอียงเฉล่ียในการอุปโภคบริโภค (Average  Propensity  to  Consume : APC) จะมีคาลดลงเร่ือยๆ  
แตไมเทากับศูนย  เปนผลใหชองวางระหวางรายไดและการบริโภคเพ่ิมข้ึน และชองวางดังกลาวนี้ก็
คือ  การออม  ซ่ึงหมายถึงรายไดสุทธิสวนท่ีเหลือจากการใชจาย จึงสรุปไดวา  การออมสัมพันธกับ
รายไดสุทธิ  เม่ือรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน  การออมก็จะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนของรายได (ชวินทร ลีนะ
บรรจง: 2548) 
 Keynes  แสดงความสัมพันธระหวางการบริโภคและระดับรายไดสุทธิใหเปนไดจาก 
 
  C    =    a  +  bYd     (1) 
 
 โดยท่ี C     =     การใชจายในการอุปโภคบริโภค 
  Yd    =  รายไดสุทธิท่ีสามารถใชจายไดจริง (Disposable  Income) 
  a =  ระดับการใชจายในการอุปโภคบริโภคตํ่าสุดเทาท่ีจะดํารงชีวิต 
    อยูไดโดยไมมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิท่ีสามารถใชจายไดจริง 
  b =  ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการอุปโภคบริโภค หรือ  MPC   
   แสดงถึงสวนการใชจายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือรายไดเพิ่มข้ึน 1 หนวย 
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   Yd = C   +  S 
   S =  Yd – C  
   S =  Yd – (a  +  bYd) 
   S =  -a + (1 – b) Yd 
 
 โดยท่ี  S  =  การออม 
   S / Yd =  (-a / Yd) + (1 – b)  (2) 
 โดยท่ี  S / Yd =  ความโนมเอียงในการออมเฉล่ีย  (Average  Propensity   
     to  Save : APS) 
 
 จากสมการ (2)  เม่ือรายไดเพิ่มข้ึนในขณะท่ีคา  a  และ  b  คงท่ี  APS  จะเพิ่มข้ึน  เสนท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางการออมและระดับรายไดตางๆ  กันเรียกวา  เสนการออมดังแสดงให
เห็นไดจากรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี  3 ความสัมพันธระหวางรายไดสุทธิและการออม 
ท่ีมา : ชวินทร  ลีนะบรรจง, ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (กรุงเทพฯ : มหาวิยาลัยธรรมศาสตร,  
2548),37. 

การออม 

รายไดสุทธิ 

Dissaving 

S  =  -a  +  (1-b) Yd 

Saving 
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 อยางไรก็ตามในขณะที่รายไดอยูในระดับต่ํา  ก็อาจใชจายเกินกวารายไดท่ีมีอยูเปนผล
ใหการออมมีคาเปนลบ (dissaving)  อันหมายถึง  ณ  ระดับรายไดท่ีต่ํานั้น  นอกจากจะไมมีการออม
เกิดข้ึนแลว  ตองนําเงินออมท่ีเกิดข้ึนในงวดกอนมาใชจายหรืออาจตองกูยืมมาเพ่ือใชจาย  ซ่ึงตาม
แนวคิดนี้เม่ือรายไดเพิ่มข้ึน ความโนมเอียงเฉล่ียในการออมจะเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงอาจคาดไดวาเม่ือเวลา
ผานไปการเติบโตทางเศรษฐกิจยอมทําใหบุคคลมีรายไดเฉล่ียสูงข้ึน และอัตราการออมมวลรวม
และความโนมเอียงเฉล่ียในการออมนาจะเพิ่มข้ึนดวย 

 3.2 ทฤษฎีรายไดเปรียบเทียบ (Relative  Income  Hypothesis) 
 ดิวเซนเบอร่ี (Duesenberry) ไดเสนอแนวคิดวา  การบริโภคมิไดมีความสัมพันธกับ
ระดับรายไดสัมบูรณเทานั้น  แตจะมีความสัมพันธกับรายไดเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนดวย  กลาวคือ  
บุคคลท่ีมีรายไดเม่ือเปรียบเทียบแลวตํ่ากวาระดับรายไดเฉล่ียของคนในสังคม  มีแนวโนมวาเขาจะ
บริโภคคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายไดของเขา  ทําใหคา APC  ของเขาคอนขางสูง  เพราะเขาจะ
พยายามรักษาระดับการบริโภคของเขาใหใกลเคียงกับระดับการบริโภคเฉล่ียของคนในสังคม  แมวา
ระดับรายไดของเขาคอนขางตํ่าก็ตาม  สวนบุคคลท่ีมีระดับรายไดคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายได
เฉล่ียของคนในสังคม  จะใชจายบริโภคคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับรายไดของเขา เพราะระดับการ
บริโภคของเขาสูงอยูแลวเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนในสังคม  ดังนั้น  เขาใชจายบริโภคเพียงสวน
นอยของรายไดก็สามารถบริโภคสินคาและบริการตามมาตรฐานการบริโภคของคนสวนใหญได 
(ชวินทร ลีนะบรรจง: 2548) 
 รายไดเปรียบเทียบในความหมายนี้ สามารถสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออมไดเปน  
2 ลักษณะ  คือ 
 1. เนื่องจากการพยายามท่ีจะรักษาระดับการบริโภคของตนเองใหใกลเคียงคนอื่นๆ  ใน
สังคม  ผูท่ีมีรายไดต่ํากวารายไดเฉล่ียของกลุมในสังคม  ยอมจะมีการออมนอยเพราะตองทําการ
บริโภคเปนสัดสวนสูงเม่ือเทียบกับรายไดสวนบุคคลท่ีมีรายไดสูงกวารายไดเฉล่ียในสังคมมักมี
ความโนมเอียงในการบริโภคเฉล่ียต่ํา เพราะระดับการบริโภคท่ีใกลเคียงกับคนอ่ืนๆ  ในสังคมเปน
สัดสวนท่ีไมสูงเม่ือเทียบกับรายไดของตน  หรืออีกนัยหนึ่งผูท่ีมีรายไดสูงกวารายไดเฉล่ียในสังคม
ยอมจะมีการออมสูงนั่นเอง 
 2. ถาพิจารณาตามระยะเวลา รายไดเปรียบเทียบก็คือ  สัดสวนของรายไดเปรียบเทียบกับ
รายไดในอดีต  โดย  Duesenberry  เช่ือวาผูบริโภคแตละคนจะมีความเคยชินกับการบริโภคในอดีต 
คือ  เขาจะบริโภคในปจจุบันเหมือนเชนเคยเปนมาในอดีตดังนั้น  ถาผูบริโภคคนใดมีรายไดปจจุบัน
ต่ํากวารายไดในอดีต  ความโนมเอียงในการบริโภคเฉล่ียหรือสัดสวนการบริโภคตอรายไดปจจุบัน  
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(C/Y) จะมีคาสูง เนื่องจากความตองการพยายามรักษาระดับการบริโภคใหคงเดิม  ดังนั้น  สัดสวน
การออมตอรายได (S/Y) จะมีคาตํ่า  ในทํานองเดียวกัน  ถาผูบริโภคคนใดมีรายไดปจจุบันสูงกวา
รายไดในอดีต ความโนมเอียงในการบริโภคเฉล่ียหรือสัดสวนของการบริโภคตอรายไดในปจจุบัน
จะมีคาตํ่า ดังน้ันสัดสวนของการออมตอรายไดก็จะมีคาสูง 
 ทฤษฎีรายไดถาวร (The Permanent  Income  Hypothesis)  อธิบายถึงการบริโภคจะมี
ความสัมพันธกับรายไดถาวร  ดังนั้นการออมจึงมีความสัมพันธกับรายไดช่ัวคราว   และทฤษฎีวัฏ
จักรชีวิต (Life  Cycle  Hypothesis) อธิบายถึงความสัมพันธของการออมกับรายไดชวงอายุตางๆ  
โดยท่ีชวงอายุนอยๆ  บุคคลจะมีรายไดต่ํา  เม่ืออยูวัยกลางคนเขาจะมีรายไดสูงข้ึน  และรายไดจะ
ลดลงอีกคร้ังเม่ืออยูในวัยสูงอายุ  ในขณะเดียวกัน  ระดับการบริโภคของบุคคลจะคอยๆ สูงข้ึนเม่ือ
อายุเพ่ิมข้ึน  สงผลใหระดับการออมในชวงอายุนอย  และวัยสูงอายุมีระดับการออมต่ํา  วัยกลางคน
จะมีระดับการออมท่ีเพิ่มข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.3 ทฤษฎีรายไดถาวร 
 ฟรายดแมน (Friedman)  ไดใหคําจํากัดความของรายไดถาวรวา  คือรายไดเฉล่ียระยะ
ยาวท่ีคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยท่ีเปนมนุษย  (Human  Wealth) และสินทรัพยที่ไมใชมนุษย 
(Non – Human  Wealth) นั่นคือ  รายไดเฉล่ียท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางาน  และจากสินทรัพย
อ่ืนๆ  ท่ีบุคคลถือไว  อยางไรก็ตาม  ในงวดเวลาหนึ่งๆ  รายไดท่ีเกิดขึ้นอาจจะแตกตางไปจากรายได
ถาวรได  เพราะมีรายไดช่ัวคราว  (Transitory  Income) เกิดข้ึนไมวาจะเปนรายไดในระดับสวน
บุคคลหรือในระดับสวนรวม  ดังนั้น  จึงเขียนสมการรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงได  ดังนี้ (ชวินทร ลีนะ
บรรจง: 2548) 
 
 
    Y  =   YP +  Yt 
 
 โดยท่ี  Y  =  รายไดท่ีเกิดขึ้นจริงในงวดเวลาหนึ่ง 
 
    YP  =  รายไดถาวร 
    Yt  =  รายไดช่ัวคราว 
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 ในระยะส้ัน  ถาระดับรายไดของงวดเวลาใดตํ่ากวารายไดถาวรในอดีต  คา  APC  ของ
งวดเวลานั้นจะมีคาสูง  แตถาระดับรายไดของงวดเวลาใดสูงกวารายไดถาวรในอดีต  คา APC  ของ
งวดเวลานั้นจะมีคาตํ่า  ดังนั้น  ในระยะส้ัน เม่ือระดับรายไดสูงข้ึนเร่ือยๆ  และสูงกวารายไดถาวรใน
อดีต  คา  APC  จะลดลง 
 แตในระยะยาวแลว ตามแนวคิดของ  Friedman  รายไดท่ีเกิดข้ึนจริงในงวดเวลาใด จะ
เปนรายไดถาวรเทานั้น คือ 
 
    Yt  =  YP

t 

 
 ในระยะยาว  คา APC  ของสมการการบริโภค  จะมีคาคงท่ีเทากับ k แสดงวาในระยะ
ยาว  การบริโภคกับระดับรายไดมีความสัมพันธอยางไดสัดสวนกัน  ตามเสนบริโภคในระยะยาว  
ซ่ึงออกจากจุดกําเนิด 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคขางตน  สามารถนํามาสรุปเปนแนวคิดเกี่ยวกับการออม
ได  โดยจากพฤติกรรมในการบริโภคขางตนจะกําหนดพฤติกรรมในการออมคือ  การออมจะเกิด
จากการกําหนดของตัวแปร 2  ตัว  คือ  รายไดถาวร  และรายไดช่ัวคราว  สมการของการออมจึง
ประกอบไปดวยผลบวกของรายไดถาวรท่ีเหลือจากการบริโภค  และรายไดช่ัวคราว  นั่นคือ  ณ เวลา
ใดเวลาหน่ึง 
   St  =  a0  +  a1Ypt  +  a2YTt 

 

 เม่ือ  St  =  การออม 
   a0  =  ปริมาณการออม  ในขณะท่ียังไมมีรายได 
   a1  =  สัดสวนของรายไดถาวรท่ีมีผลตอการออม 
   a2  =  สัดสวนของรายไดช่ัวคราวท่ีมีผลตอการออม 
  
4. แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออม 
 ปจจัยท่ีกําหนดการออมสามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน (อุสาห แชมสุวรรณ 2544:36) 
ไดแก 
 1.  ปจจัยในทางเศรษฐกิจ  ประกอบดวย รายได ทรัพยสิน ลักษณะการกระจายรายได 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทน ระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอการ
บริโภค ภาษี จํานวนสาขาของสถาบันการออม และจํานวนประชากร 
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  1.1 รายไดซ่ึงกําหนดการออมนั้นมีอยูหลายรูปแบบ คือ ระดับรายได หมายถึง ขนาด
หรือปริมาณของรายไดท่ีมีผลกระทบตอการออมในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการออมจะเพิ่มข้ึนเม่ือ
ระดับรายไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงแบงออกเปนรายไดระยะส้ันหรือรายไดปจจุบัน ซ่ึงเกิดข้ึนระยะเดียวกันกับ
การออม และรายไดระยะยาว ซ่ึงอาจอยูในรูปรายไดตลอดอายุขัย รายไดเปรียบเทียบกับกลุมคนใน
สังคม รายไดในอดีต รายไดถาวร รายไดท่ีเปนตัวเงิน รายไดช่ัวคราว และรายได ซ่ึงสามารถใชจาย
ไดจริงหลังหักภาษีแลว และรายไดตอหนวย ไดแก รายไดตอหัว และรายไดสุทธิท่ีแทจริงตอหัว 
รายไดดักลาวจะมีผลตอการออมในทิศทางเดียวกันเชนกัน และแหลงรายได คือรายไดเปนคาจาง 
เปนเงินเดือน เปนกําไรและผลตอบแทนจากทรัพยสิน ซ่ึงก็จะกําหนดการออมในทิศทางท่ี
แปรเปล่ียนไปตามรายไดดังกลาว 
  1.2 ทรัพยสิน เปนปจจัยท่ีสําคัญชนิดหนึ่งในการกําหนดขนาดการออม โดยบุคคล
หรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีปริมาณการสะสมทรัพยสินไวสูงจะมีความสามารถในการออมสูงตามไป
ดวย โดยทรัพยสินท่ีกําหนดเปนการออมนั้นมีอยูหลายรูปแบบ ไดแก ทรัพยสินสุทธิท้ังหมด 
ทรัพยสินสภาพคลอง ทรัพยสินสภาพคลองตอหัว ทรัพยสินสภาพคลองตอรายได 
  1.3 ลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน ซ่ึงมีผลตอการออมเชนกัน กลาวคือ ผูท่ีมี
รายไดสูงข้ึนยอมจะมีการออมสูง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการกระจายรายได การออมก็ตองมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะการกระจายรายได 
  1.4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงไดมีการศึกษาจนสามารถสรุปไดวา ปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอขนาดการออมไดดวย นั้นคือ เม่ือปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ปริมาณการออมก็เพิ่มข้ึนดวยเชนกัน 
  1.5 อัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทน เปนท่ีเช่ือกันวามีผลตอการออม โดยเฉพาะการ
ออมท่ีสถาบัน การเงินตางๆ นั้นพบวา เม่ืออัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน ปริมาณการออมก็จะเพิ่มข้ึน ดังนั้น
อัตราดอกเบ้ียหลายประเภทจึงเปนตัวแปรในการกําหนดการออมในสถาบันการเงินเชน อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจําท่ีธนาคารพาณิชย อัตราดอกเบ้ียของต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทเงินทุน สวน
อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยก็มีอิทธิพลตอการออมในลักษณะท่ีคลายคลึงกับอัตราดอกเบ้ีย นั่น
คือ เม่ืออัตราผลตอบแทน เชน อัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทน จากหุน
ประเภทตางๆ สูงข้ึน การออมเปนหลักทรัพยดังกลาวจะเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามแนวคิดขางตนไดมี
การถูกโตแยงไปอีกลักษณะหนึ่ง กลาวคือ บางคร้ังอัตราดอกเบ้ียและอัตราผลตอบแทนสูง การออม
กลับลดลงก็มี ท้ังนี้เพราะเปาหมายท่ีวางไวไดมาถึงเร็วข้ึน เม่ือรายไดในรูปอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
ผลตอบแทนสงข้ึน การบริโภคจึงเพิ่มข้ึนขณะท่ีการออมลดลง 
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  1.6 ระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ ซ่ึงมีความสําคัญตอภาวะเงินออมเชนกัน ท้ังนี้
เพราะการท่ีระดับราคาสินคาเพิ่มข้ึน จะทําใหประชาชนตองใชจายเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาระดับการ
บริโภคของตนไว ซ่ึงเปนผลทําใหการออมลดลง สําหรับระดับราคาท่ีมีผลตอการออมไดแก ระดับ
ราคาสินคาท่ัวไป ระดับราคาสินคาประเภทอาหาร การคาดคะเนระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอใน
อนาคต ซ่ึงถามีการคาดการวาจะเกิดข้ึนแลว การบริโภคเพื่อหนีภาวะเงินเฟอในอนาคตจะเพ่ิมข้ึน
จนทําใหระดับการออมตองลดลง 
  1.7 การบริโภค อาจกลาวไดวาเปนปจจัยโดยตรงท่ีกําหนดการออม เพราะถาการ
บริโภคเพิ่มข้ึนการออมจะลดลง สําหรับการบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการออม คือ การบริโภคใน
ปจจุบัน การบริโภคในอดีต การบริโภคท่ีแทจริงตอหัว 
  1.8 ภาษี ซ่ึงอาจจะมีอิทธิพลตอการออมไดเพราะการท่ีภาษีเพิ่มข้ึน รายไดท่ีสามารถ
ใชจายไดจริงของประชาชนจะลดนอยลง การออมจงลดลงตามไปดวย และภาษีท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการออม คือ ภาษีทางตรง ภาษีดอกเบ้ียและเงินปนผล 
  1.9 จํานวนสาขาของสถาบันการออม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมเชนกัน 
เพราะการเพ่ิมจํานวนสาขาของสถาบันการออม จะทําใหประชาชนเขาถึงการออมไดงายข้ึน 
1.10 จํานวนประชากร ถือวามีอิทธิพลตอการออมโดยสวนรวมในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้เพราะ
จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนยอมทําใหu3585 ารบริโภคเพิ่มข้ึนและการออมลดลง 
 2.  ปจจัยทางสังคม  
ปจจัยทางสังคมถูกยอมรับวามีอิทธิพลตอการออมไมนอยไปกวาปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ออมของครัวเรือนนั้นจะมีปจจัยทางสังคมเปนตัวแปรท่ีกําหนดตัวหนึ่ง โดยปจจัยในทางสังคมท่ี
เช่ือวามีอิทธิพลตอการออม ไดแก 
  2.1 จํานวนผูมีเงินไดในครอบครัว จะเปนตัวกําหนดวาครัวเรือนจะออมไดหรือไม 
ถาจํานวนผูมีเงินไดในครอบครัวสูง โอกาสท่ีจะออมก็เปนไปไดมากกวาจํานวนผูมีเงินไดนอย 
  2.2 เปาหมายการออม ผูท่ีมีเปาหมายการออมมักจะมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณการออม
สูงกวาผูไมมีเปาหมายการออม 
  2.3 รสนิยมในการบริโภค ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการบริโภคและก็สงผลกระทบตอการ
ออม 
  2.4 อายุ มีอิทธิพลตอการออมตามทฤษฎีการบริโภคตามชวงอายุขัย นั่นคือ ผูมีอายุ
ในวัยกลางคนจะมีการออมสูงกวาในวัยตนและบ้ันปลายชีวิต 
  2.5 การศึกษา เช่ือวามีอิทธิพลตอการออม โดยทั่วไปผูมีการศึกษาสูงจะมีการวาง
แผนการออมมากกวาผูมีการศึกษานอย ท้ังนี้ผูมีการศึกษาสูงจะมีระดับรายไดสูงกวา 
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  2.6 อาชีพ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการออม เพราะความแตกตางในอาชีพจะสงผลใหเกิด
ความแตกตางในรายได และบางอาชีพก็มีระบบอํานวยใหเกิดการออมไปในตัว 
  2.7 ขนาดรอบครัว จะมีผลตอการออมโดยขนาดครัวเรือนใหญ มีภาระคาใชจายสูง
จะมีระดับการออมท่ีนอยกวาขนาดของครัวเรือนเล็กท่ีมีภาระคาใชจายตํ่ากวา 
  2.8 กรรมสิทธ์ิในบานและท่ีดิน เปนสาเหตุหนึ่งท่ีจะกระทบตอการออมเพราะผูท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในบานและท่ีดินเรียบรอยแลว ยอมมีฐานะท่ีจะเก็บออมมากกวาผูท่ีเปนหนี้เกี่ยวกับท่ีอยู
อาศัย 
  2.9 สภาพภูมิอากาศและเขตท่ีอูอาศัย เปนปจจัยท่ีมีผลตอการออมท่ีสถาบันการออม 
เพราะความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินออม เปนปจจัยท่ีจะสงเสริมใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 
  2.10 ความพรอมของสถาบันการออม ท่ีใหความสะดวกท้ังระบบการออม และการ
ติดตอจะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการออม 
  2.11 การโฆษณาและส่ิงจูงใจ เปนผลทําใหผูออมตื่นตัวและความตอการท่ีจะออม
มากข้ึนตามแรงโฆษณาและแรงจูงใจและจากการศึกษาความแตกตางของอัตราการออมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1990 (Dornbusch; Fischer; & Startz. 2004: 353 – 355) พบวาปจจัยท่ีให
ระดับการออมในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการออมตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีอัตรา
การออมสูงอยางเชนประเทศญ่ีปุน คือ ปจจัยดานประชากรท่ีมีสัดสวนของจํานวนผูสูงอายุมากกวา
ประชากรวัยแรงงาน (ประเทศมีอัตราการพึ่งพิงสูง) และปจจัยทางดานการเขาถึงแหลงเงินกูได
โดยสะดวกในการกูยืมเพื่อซ้ือสินคาคงทน เชน บานและรถยนต เปนตน ดังนั้นจึงเห็นวาประเด็นท้ัง
สองไดมีความสอดคลองกับปจจัยการกําหนดการออมในขางตน 
 และจากการศึกษาการปรับปรุงทฤษฎีทางเลือกผูบริโภค เพื่อเปนทางเลือกการออมหรือ
การกูยืมสําหรับผูบริโภค (Browning; & Zupan. 1996: 146 – 149) พบวาหากผูบริโภคมีการเลือกท่ี
จะกูยืมเพื่อการบริโภคหรือมีระดับการบริโภคสูงกวารายไดในปจจุบันแลว จะสงผลกระทบตอ
ระดับการออมลดลงได กลาวคือผูบริโภคท่ีเลือกการบริโภคเพ่ิมข้ึนมากกวาการเลือกการออมเพราะ
เนื่องจากการออมเกี่ยวของกับการบริโภคท่ีนอยกวารายไดในปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถ
บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนในเวลาถัดมา สวนการกูยืมนั้นเกี่ยวของกับการบริโภคมากกวารายไดในปจจุบัน 
แตการบริโภคในอนาคตจะลดลงมากกวารายไดในอนาคตเพราะจะตองมีการชําระคืนเงินกู  
ดังนั้นหากผูบริโภคมีการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชจายในการบริโภคในปจจุบันเพิ่มมากข้ึนแลว การออม
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตก็ยอมมีแนวโนมท่ีลดลง จึงถือวาระดับการบริโภคหรือการเลือกบริโภคใน
ระดับตางๆ นั้นดังนั้นจึงเห็นวาประเด็นดังกลาวมีความสอดคลองกับปจจัยการกําหนดการออมใน
ขางตน 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ธันยชนก ขันธพงษ (2550)  ศึกษาพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนของลูกคาธนาคาร
ออมสินโดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ในชวงระหวางป พ.ศ.2519-2548 โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมท้ังประเภทเงินฝากเผ่ือเรียก ประเภทเงนิ
ฝากประจํา และสลากออมสิน ไดแก รายไดสุทธิท่ีสามารถใชจายไดจริง อัตราเงินเฟอ จํานวนสาขา
ของธนาคารออมสินท่ีเปดดําเนินการในประเทศไทย 
 จิตสุดา  ทองปาน (2546) ศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย  
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2533 – 2544 ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา  
รายไดท่ีใชจายไดจริงตอหัว  และพฤติกรรมการออมหลังวิกฤตเศรษฐกิจมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับการออมภาคครัวเรือน  ในขณะท่ีทรัพยสิน  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  1 ป  และ
คาใชจายเพ่ือการบริโภคในปท่ีผานมา มีความสัมพันธทิศทางตรงขาม  กับปริมาณการออมภาค
ครัวเรือน 
 สุวรรณี  สุกใส (2546) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนผานสถาบัน
การเงินหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยใชขอมูลรายไตรมาส  ในชวงระหวางป  พ.ศ. 2541 – 2546 
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษาพบวา  มูลคาหลักทรัพยออกใหม
ภายในประเทศ  รายจายรัฐบาล  และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับ
การออมภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงินหลังวิกฤตเศรษฐกิจโดยปจจัยเหลานี้   สามารถอธิบาย
ผลตางของการออมภาคครัวเรือนหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ไดถึงรอยละ  96.92 
 พรรธนะ  พึ่งแกว (2545) ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ  ในระบบเศรษฐกิจท่ีมี
อิทธิพลตอการออม ในชวงระหวางป  พ.ศ. 2530 – 2543 ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  
ผลการศึกษาพบวา  รายไดประชาชาติ  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  และอัตราเงินเฟอเม่ือปท่ี
แลวมีอิทธิพลตอการออม 
 พิทยา ธีรกีรยุต (2545) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชประเภทบัญชีเงิน
ฝากประจําของลูกคาธนาคารพาณิชยหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเงินฝากประจําแตละประเภท และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการของธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษา ใชสถิติ
เชิงพรรณาอธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดในรูปของคา รอยละ (Percentage) 
และคาความถ่ี (Frequency) และสถิติแบบ Non – Parametric โดยใชคา Chi – Square ซ่ึงเปนการ
ทดสอบสมติฐานวาตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
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แบบสอบถามลูกคาท่ีมาเปดบัญชีเงินฝากประจําประเภทตาง ๆ กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 10 สาขา จํานวน 290 คน ผลการศึกษา พบวาผูท่ีมาเปดบัญชีเงินฝากประจําเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 38.3 ป มีสถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.9 คน มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีสวนมากเปนพนักงานบริษัท รายไดเฉล่ียตอเดือน 17,069บาท มีเงินออม
เฉล่ียตอเดือน 6,573 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกประเภทบัญชีเงินฝากประจําท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติมี 2 ปจจัยคือ รายไดเฉล่ียตอเดือน และเงินออมเฉล่ียตอเดือน สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอการเลือก
ประเภทบัญชีเงินฝากประจํามี 5 ปจจัย คือ เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา 
และอาชีพ เหตุผลท่ีมาใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก ช่ือเสียงธนาคารดี มีจํานวน
สาขามาก ใกลบาน/ท่ีทํางาน มีความม่ันคงปลอดภัย ตามลําดับ สวนปญหาอุปสรรคในการเลือกใช
บริการ ไดแก อัตราดอกเบี้ยจํานวนพนักงานนอย สถานท่ีจอดรถไมสะดวก การใหบริการลาชา 
ตามลําดับ 
 ฐานันท  จระมาศ (2544) วิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดการออมภาคครัวเรือน
ผานสถาบันการเงิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2518 – 2542 ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  ผล
การวิเคราะหพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงิน  ไดแก  
รายไดสุทธิสวนบุคคลที่ใชจายจริง  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย  อัตราผลตอบแทน
จากพันธบัตรรัฐบาล อัตราสวนผูมีงานทําและอัตราเงินเฟอ 
 นิพนธ คงแกว (2544) ศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการออมภาค
ครัวเรือนผานสถาบันการเงิน โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาในชวงป พ.ศ.2528-2542 จากขอมูลเผยแพร
ทางราชการ และนําเสนอในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีกําหนดการ
ออมภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงินท้ังระบบ ไดแก รายไดสุทธิท่ีสามารถใชจายไดจริง เงินลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในปท่ีผานมา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉล่ียในปท่ีผานมา และดัชนีตลาด
หลักทรัพยมีผลในทิศทางเดียวกับการออมภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงิน สวนปจจัยทางดาน
อัตราเงินเฟอในปท่ีผานมามีผลในทิศทางตรงกันขามกับการออมภาคครัวเรือนผานสถาบันการเงิน 
นอกจากนี้ยังพบวาวัตถุประสงคหลักของการออมของภาคครัวเรือน คือ การออมเพ่ือไวใชจายใน
ยามชราและยามฉุกเฉิน 
 สมปอง แจงสุบิน (2544) ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนกอน
และระหวางเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ.2359กับชวงวิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ.2541โดยวิธีการ
วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน และศึกษาปจจัยท่ีกําหนดความแตกตางพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
ดวยวิธีการสรางแบบจําลองเศรษฐมิติโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบ
จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทําใหครัวเรือนโดยสวนใหญมีความระมัดระวังในการจับจายใชสอย 
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โดยหันมาเก็บออมมากข้ึน แตอยางไรก็ตามครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเปนคนงานโดยเฉพาะท่ีอาศัย
อยูในเขตเมืองนาจะไดรับผลกระทบจากการเลิกจาง ทําใหความสามารถในการออมลดลง 
 สาคร  หม่ืนแกว (2544)  ศึกษาเร่ือง  “ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการออมและการ
กูยืมกับสหกรณออมทรัพยของสมาชิกสหกรณออมทรัพยท่ีจัดตั้งข้ึนในสถานประกอบการ  : 
กรณีศึกษาสถานประกอบการท่ีมีการจัดต้ังสหกรณออมทรัพย จังหวัดสงขลา” พบวา เพศ ระดบัการ 
ศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาการเปนสมาชิกของสหกรณออม
ทรัพย  ไมมีความสัมพันธตอการออมกับสหกรณออมทรัพย ยกเวนอายุ รายไดรวมท้ังหมดของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพย รายจายรวมท้ังหมดของสมาชิกสหกรณออมทรัพย   มีความสัพพันธตอ
การออมกับสหกรณออมทรัพย   ผลการวิเคราะหการกู  ปรากฏวา  เพศ  ระดับการศึกษา  จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธตอการกูกับสหกรณออมทรัพย ยกเวน อายุ  สถานภาพการ
สมรส   รายไดรวมทั้งหมดของสมาชิกสหกรณออมทรัพย  ระยะเวลาการเปนสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพย  มีความสัมพันธตอการกูกับสหกรณออมทรัพย 
 อุสาห  แชมสุวรรณ (2544)  ศึกษาปจจัยกําหนดการออมของครัวเรือนในประเทศไทย 
ในชวงระหวางป  พ.ศ. 2527 – 2541 ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษาพบวา 
รายไดเฉล่ียตอคน  คาใชจายในการบริโภคในปท่ีผานมา  และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําท่ีแทจริง  
เปนปจจัยท่ีกําหนดการออมของครัวเรือน  โดยรายไดเฉล่ียตอคนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ
การออมของครัวเรือน  สําหรับคาใชจายในการบริโภคในปท่ีผานมาและอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจําท่ีแทจริงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมของครัวเรือน 
 อัจฉรา  สงสมพันธ (2544) ศึกษาปจจัยกําหนดการออมภายในประเทศ  ในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2520 – 2542 ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษาพบวา  มูลคาการสงออก  
(CX) หนี้ตางประเทศ (GFD) การลงทุนโดยตรงของภาคเอกชน (FDI) ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูลูกคาช้ันดี (MLR) กับอัตราดอกเบ้ียเงินกูในตลาดยุโรป  (LIBOR) ประเภท 12 เดือน (INT) 
เงินโอนสุทธิซ่ึงรัฐบาลไดรับจากตางประเทศ (AID) และรายไดตอหัวท่ีแทจริง (GDPN) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการออมภายในประเทศเบ้ืองตน  ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอหรือ
ระดับราคาสินคาในประเทศ (CPI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับการออมในประเทศ
เบ้ืองตน 
 ชารินี ฉัตรไชยสิทธิกูล (2543) ศึกษาปจจัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปน
ตัวกําหนดพฤติกกรมการออมภาคครัวเรือน และวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการออมภาค
ครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย (1) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการ
ออกแบบสอบถามครัวเรือนจํานวน 434 ตัวอยาง และ (2) ขอมูลท่ีไดจากเอกสารขอมูลทางสถิติท่ี
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หนวยงานตางๆ จัดเก็บรวบรวมไวและจากงานวิจัยตางๆ การศึกษานี้นอกจากจะใชวิธีการเชิง
พรรณนาเพื่ออธิบายถึงลักษณะโดยท่ัวไปของพฤติกรรมการออมของครัวเรือนแลว ยังใชวิธีการเชิง
ประมาณในการวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดการออมของครัวเรือน โดยการสรางสมการถดถอยเชิงซอน 
เพ่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคมตางๆ ในสมการท่ีมีผลตอการ
ออมภาคครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนโดยรวมของ
จังหวัดเชียงใหม คือ รายไดของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน และจํานวนผูพึ่งพิงโดยท่ี รายไดมี
ความสัมพันธกับการออมของครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน สวนจํานวนผูพึ่งพิงและขนาดของ
ครัวเรือนมีความสัมพันธกับการออมภาคครัวเรือนในทิศทางตรงกันขาม แตเม่ือพิจารณาแยกเปน
เขตเมืองและเขตชนบทพบวา (1) ในเขตเมืองมีปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ 
รายไดของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จํานวนผูพึ่งพิงและระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 
โดยที่รายไดและจํานวนผูพึ่งพิงของครัวเรือนมีความสัมพันธกับการออมในทิศทางเดียวกัน สวน
ขนาดของครัวเรือนและระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนมีความสัมพันธกับการออมในทิศทาง
ตรงกันขาม (2) สําหรับในเขตชนบทนั้นปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการออมภาคครัวเรือนคือ รายไดของ
ครัวเรือน จํานวนผูพึ่งพิง และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน โดยท่ีรายไดและระดับ
การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนมีความสัมพันธกับการออมในทิศทางเดียวกัน สวนจํานวน ผูพึ่งพิงมี
ความสัมพันธกับการออมในทิศทางตรงกันขามสําหรับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการออม
ของครัวเรือนพบวา ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหมมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญเพื่อใช
ในยามเจ็บปาวหรือยามชรา ซ่ึงเปนการออมเพ่ือใชจายในอนาคตมากกวาเพื่อหา ผลประโยชน สวน
ผูท่ีไมมีการออมทรัพยกับสถาบันการเงินก็เนื่องจากมีรายไดนอย จึงมักเก็บไว กับตัวเพื่อใชจายใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังนี้ก็เพราะตองการความสะดวกและความคลองตัวในการ นําเงินออกมาใช 
 นัดดา อิงคพร (2543) ศึกษาผลกระทบของนโยบายภาษีและการคาตอพฤติกรรมการ
ออมของไทยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบนโยบายภาษีและการคา กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ไดแก รายไดท่ีแทจริง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค ท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการออมของไทย โดยนําเทคนิคทางเศรษฐมิติมาใชในการศึกษา 2 วิธีการคือ วิธีแรกเปน
การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด (the ordinary least squars estimation : OLS) สวนวิธีการที่ 2 
ทดสอบ Stationary หรือ Unit root ของอนุกรมขอมูลตัวแปรแตละตัว โดยเทคนิค Cointegration & 
Error correction model (ECM) โดยศึกษาจากขอมูลรายประหวางป พ.ศ. 2521-2542 ผลการศึกษา
พบวา ตัวแปรตางๆ ไมมีปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง และสามารถแยกผลกระทบในระยะส้ัน
และระยะยาวได ตัวแปรระดับรายไดท่ีแทจริงอัตราภาษีรายไดทางตรง ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคมี
อิทธิพลชัดเจนท่ีสุดตอการเปล่ียนการออมของภาคเอกชน แตอัตราดอกเบ้ียเงินฝากอัตราการ
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สงออกและอัตราการคากลับไมสามารถอธิบายไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของ
การออมภาคเอกชนในระยะส้ันยังข้ึนอยูกับ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดคาท่ีแทจริงของการเบ่ียงเบน 
ออกจากคาท่ีเปนดุลยภาพในระยะยาว (disequilibrium error) ในชวงเวลากอนจะไดรับการแกไขให
คลาดเคล่ือนนอยลง และสัมประสิทธ์ิของตัวแปร Error correction modeiterm ท่ีคํานวณไดมีคาเปน
ลบและมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอง กับหลักทฤษฎีทางดาน Cointegration & Error correction 
ท่ีวาคาความคาดเคล่ือนในการปรับตัวเขาสูภาวะดุลยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะตองลดลง
เร่ือยๆ ตามลําดับ 
 พนม   กิติวัง (2543) ศึกษาถึงรูปแบบการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการออม และแนวโนมการออมของครัวเรือนในอนาคตโดย
สรางรูปแบบจําลองในรูปฟงกช่ันการออมตามแนวคิดทางทฤษฎีตางๆ คือ สมมติฐานรายได
สัมบูรณ สมมติฐานรายไดสัมพัทธ สมมติฐานรายไดถาวร สมมติฐานวงจรชีวิต สมมติฐานอัตรา
ดอกเบ้ีย และสมมติฐานทรัพยสินสุทธิ ทําการศึกษาเก่ียวกับการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยขอมูลจากการออกแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง 
300 ครัวเรือน ครอบคลุมอาณาบริเวณของตําบลตางๆตามเขตการปกครองของเทศบาลนคร
เชียงใหมท้ัง 4 แขวง คือ แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย และแขวงเม็งรายจากการศึกษา
พบวา รูปแบบการออมของครัวเรือนยังใหความสําคัญการออมกับสถาบันการเงินคอนขางสูง คิด
เปนรอยละ 39.17 ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันการเงินมีความม่ันคงสูง รองลงมาจะออมในรูปของ
กรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 22.41 ซ่ึงครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลท่ีอาจเกิดข้ึน และมี
การออมในรูปของการฝากแชร หลักทรัพย พันธบัตรตางๆ และสลากออมสิน/ธนาคารเพื่อ
การเกษตร ตามลําดับ สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนนั้นมี 2 ปจจัย คือ รายได
ของครัวเรือน และอายุหัวหนาครัวเรือน และแนวโนมการออมของครัวเรือนในอนาคต พบวา กลุม
ของครัวเรือนตัวอยางรอยละ 95.2 คาดวาออม ซ่ึงจะออมในรูปแบบใดนั้นครัวเรือนใหความสําคัญ
ในดานความม่ันคงถึงรอยละ 41.20 เหตุผลสําคัญรองลงมา ไดแก ผลตอบแทน และชนิด สินทรัพย
ท่ีมีสภาพคลอง การโฆษณาจูงใจใหออม ตามลําดับ สําหรับครัวเรือนท่ีคาดวาไมออมในอนาคต ซ่ึง
รอยละ 35.71 เปนเพราะไมรูจะออมในรูปแบบใด รอยละ28.57 คิดวาผลตอบแทนท่ี ไดรับไมนา
พอใจ และเหตุผลรองลามาคือ ไมมีสภาพคลองพอไมเช่ือม่ันในความมั่นคงของสถาบันการเงิน 

         สิทธิพงศ พรหมทอง (2543) ศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทยจาก
การศึกษาโดยใชขอมูลจากโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน ประเทศไทย
ป 2541 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา เกือบทุกๆ กลุมตัวอยางครัวเรือน ไมวาจะจําแนกตาม
ท่ีตั้งของครัวเรือน อายุของหัวหนาครัวเรือน หรือลักษณะทางเศรษฐสังคม มีพฤติกรรมการออมท่ี
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สอดคลองกับแนวคิดรายไดสัมบูรณของ Keynes คือมีคา MPS มากกวาคา APS หรือAPC>MPC 
และยังพบวาครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉล่ียสูงกวารายไดเฉล่ียรวมมีการออมตอรายได (S/Y) ท่ีสูงกวา
ครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวารายไดเฉล่ียรวมของกลุมตัวอยางใน แตละกลุม แตเม่ือพิจารณาในแนวคิด
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตของ Albert Ando-Franco Modiglaini นั้นพบวาไมสอดคลองกับพฤติกรรม
การออมของครัวเรือนในประเทศไทยไมวาจะเปนกลุมตัวอยางครัวเรือนทั้งประเทศหรือกลุม
ตัวอยางครัวเรือนท่ีจําแนกตามท่ีตั้งของครัวเรือน เนื่องจากกลุมครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีอายุ
อยูในวัยกลางคนไมไดเปนกลุมคนท่ีมีการออมตอรายได ท่ีสูงท่ีสุดเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับ
ครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนมีอายุอยูในวัยอ่ืนๆ ท้ังนี้ นาจะมาจากความแตกตางทางดานลักษณะ
สังคมระหวางสังคมไทยกับสังคมตะวันตก เพราะแนวคิด สมมติฐานวัฏจักรชีวิตนั้น ไดสมมติให
บุคคลนําเงินท่ีหาไดตลอดชีวิตมาใชในการบริโภคจนหมดโดยไมไดเนนถึงการเก็บออมไวเปน
มรดกใหแกคนรุนหลังมากนักและจากสวัสดิการทางสังคมท่ีตางกันก็ทําใหคนในวัยสูงอายุของไทย
มีการออมตอรายไดท่ีคอนขางสูงกวากลุมอายุอ่ืนๆ เพื่อเปนคาใชจายในการเล้ียงดูและรักษาตัวเอง 
ซ่ึงเปนขอแตกตางของสังคมไทยกับแนวคิดของ Ando-Modigliani สําหรับปจจัยหรือตัวแปรท่ี
กําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือนท่ีสําคัญ พบวารายไดเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
กําหนดการออม รองลงมาเปนสินทรัพยทางการเงิน การศึกษา ของหัวหนา ครัวเรือน กลุมพึ่งพิง
อายุของหัวหนาครัวเรือน หนี้สิน การครอบครองท่ีอยูอาศัย และขนาดของครัวเรือนตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบวา ครัวเรือนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเปนกลุมครัวเรือนท่ีมีการออมท่ีสูงกวา
ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงอาจเปนเพราะมีรายไดท่ีสูงกวา 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ (2543) ไดทําการสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลรายไดและคาใชจาย
เกี่ยวกับครัวเรือน  การบริโภคภายในครัวเรือน  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของทรัพยสินและหน้ีสิน การ
เปนเจาของทรัพยสินถาวรและลักษณะของครอบครัวรวมท้ังการอยูอาศัย  ตั้งแตป  2518 – 2543  
โดยสํารวจทุก  2  ป  พบวาจากป 2541  ประชากรมีรายไดถัวเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มข้ึนจากป  2539  รอย
ละ  7.65 และมีคาใชจายถัวเฉล่ียตอเดือนเพิ่มข้ึนรอยละ  6.32 แตจากป  2543 ประชากรมีรายไดถัว
เฉล่ียตอเดือนท่ีลดลงจากป 2541 รอยละ 4.55 และมีคาใชจายถัวเฉล่ียท่ีลดลงรอยละ  3.81  จะเห็น
ไดวาต้ังแตป  2541 – 2543 หลังจากที่ประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจทําใหประชากรมี
รายไดถัวเฉล่ียตอครอบครัวตอเดือนลดลง  จึงทําใหเกิดการประหยัดจากการใชจายของครอบครัว  
และหันไปออมเงินไวมากข้ึน (ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย  ท้ังระบบเงินฝากของธุรกิจและครัวเรือนจากป  2543  เพิ่มข้ึนจากป 2541 เทากับรอยละ  
6.90  และในป  2544  เพิ่มข้ึนจากป  2541 เทากับรอยละ  11.09) 
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   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักวิจัยเอแบคโพลล (2543) ไดศึกษาผลการสํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชน  วันท่ี 15  กันยายน -25 ตุลาคม 2543  จากกลุมตัวอยางหัวหนา
ครัวเรือนท่ัวประเทศ  โดยใชตัวอยางสุมแบบช้ันภูมิหลายช้ัน (Stratified  Multi – stage  Sampling) 
จาก  20 จังหวัดท่ัวประเทศ  จํานวนตัวอยาง 2,500 ครัวเรือนพบวา  ระดับรายไดของครัวเรือนจะ
เทาเดิมรอยละ  53.1  ลดลงรอยละ  32.0  และเพิ่มข้ึนรอยละ  14.9 ไดสอบถามถึงชวงเวลาท่ี
เหมาะสมสําหรับการซ้ือสินคาใหม  เชนตูเย็น  หรือโทรทัศน  หรือไม  รอยละ  12.6  ตอบวา
เหมาะสม  อีกรอยละ  87.4  ตอบวาไมเหมาะสม และไดสอบถามการคาดการณของราคาสินคาท่ัวๆ  
ไปจะเปนเชนไรพบวารอยละ  85.8 คาดวาจะแพงข้ึน  รอยละ 5.4  คาดวาเทาเดิม  และรอยละ  1.6  
คาดวาจะลดลง  โดยสรุปไดวา  หากพิจารณาจากตัวเลขในแงทางเศรษฐศาสตรระดับครัวเรือนของ
ประชาชนในไตรมาสที่สาม  พบวาสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนอยูในสภาพท่ีนาเปน
หวงยิ่ง  และเม่ือพิจารณาถึงปจจัยทางจิตวิทยาสังคมพบวา  ดัชนีความเช่ือม่ันของหัวหนาครอบครัว
ตอสภาวะเศรษฐกิจหลายตัวบงบอกถึงความไมพอใจในสภาพชีวิตความเปนอยูของตน และการไม
ตัดสินใจจับจายใชสอยสินคาราคาท่ีสูง  เชน  โทรทัศน  ตูเย็น และรถยนต 
 กเรนทร  ถาวร  (2542)  ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดสรรเงินออมของอาจารยคณะ
เศรษฐศาสตร    คณะสังคมศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ   คณะพยาบาลศาสตร  และคณะแพทย
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในชวงภาวะอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยลดต่ําลง  จาก
กลุมตัวอยางจํานวน  52  คน  ผลการศึกษาพบวา  ในทุกรูปแบบของการออมและการจัดสรรเงิน   
เพศหญิงจะมีการออมสูงกวาเพศชาย  เวนแตในกรณีของการซ้ือหุนและการซ้ือขายเงินตราซ่ึงมี
อัตราความเส่ียงสูงท่ีเพศชายจะใหความสนใจมากกวา  และไมวาจะจําแนกรูปแบบการออมตามเพศ  
อายุ  รายได  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  หรือตําแหนงหนาท่ีการงาน  การออมเงินในรูปแบบเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยเปนรูปแบบท่ีมีมากท่ีสุดในทุกประเภท 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักวิจัยเอแบคโพลล (2542) ไดศึกษาผลการสํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชน  วันท่ี 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2542 จากกลุมตัวอยางหัวหนา
ครัวเรือนท่ัวประเทศ  โดยใชตัวอยางสุมแบบช้ันภูมิหลายช้ัน(Stratified  Multi – stage  Sampling) 
จาก 19 จังหวัดท่ัวประเทศ  จํานวนตัวอยาง 1,418 ครัวเรือน  พบวา  ระดับรายไดของครัวเรือนจะ
เทาเดิม  รอยละ 43.4 ลดลงรอยละ  39.4 และเพิ่มข้ึนรอยละ 17.2 และคาดหวังวาจะไมเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในปหนารอยละ 54.9 คาดวาจะเหมือนเดิม รอยละ 22.1 คาดวาจะเพิ่มข้ึน และรอยละ 20.5 
คาดวาจะลดลง  สวนรอยละ 2.5 ระบุไมทราบ ไดสอบถามถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการซ้ือ
สินคาใหม  เชน  ตูเย็นหรือ  โทรทัศน หรือไม  รอยละ 11.7 ตอบวาเหมาะสม  อีกรอยละ 88.3  ตอบ
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วาไมเหมาะสม  และไดสอบถามการคาดการณของราคาสินคาท่ัวๆ ไป  จะเปนเชนไร พบวารอยละ 
57.7  คาดวาจะแพงข้ึน รอยละ 17.4  คาดวาจะเทาเดิม และรอยละ 6.0 คาดวาจะลดลง 

         กิตติชัย เลาสกุล (2541) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย
กับการออม การลงทุน และผลิตภัณฑประชาชาติ โดยแบงภาคเศรษฐกิจออกเปน ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ภาคการคา และภาคอ่ืนๆ ทําการศึกษาโดยใชขอมูลอนุกรมเวลาในชวงป พ.ศ. 
2520-2539 ประมาณคาทางสถิติดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสองช้ัน และทดสอบความสมบูรณของ
แบบจําลองดวยการทํา simulation  ผลการศึกษาพบวา ประมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมีผลตอ
ปริมาณการออม โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และประมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน
แตละภาคเศรษฐกิจมีความสัมพันธมรทิศทางเดียวกันกับการลงทุนในแตละภาคเศรษฐกิจ และ
ผลิตภัณฑประชาชาติในแตละภาคเศรษฐกิจ สวนผลของ simulation พบวา เปนท่ีนาพอใจ นั่นคือ 
สามารถนําแบบจําลองไปใชในการพยากรณได 
 ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร  (2541)  ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับปานกลาง  และ
ลักษณะทางประชากร  ดานเพศ และรายไดสวนบุคคล  ไมมีความแตกตางในพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อส่ิงแวดลอม 
 จันทรจิรา  สุริยะชัยพร (2541)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกใชบริการเงิน
ฝากของลูกคาธนาคารนครหลวง  จํากัด (มหาชน)  จากกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน  พบวา  ลูกคา
สวนใหญของธนาคารทราบถึงปญหาของสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย  โครงสรางของธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ท่ีเปล่ียนไป  โดยทราบถึงการแขงขันระดมเงินฝากของธนาคารที่จาย
อัตราดอกเบ้ียสูง  และทราบถึงการคํ้าประกันเงินฝากเต็มจํานวนโดยรัฐบาล  ลูกคามีความเห็นวา
ความม่ันคงของธนาคารมีความเส่ียงและไมมีความเส่ียงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน  จึงกลาวไดวา
ปจจัยดานดอกเบ้ียและความม่ันคงของธนาคารไมใชปจจัยท่ีลูกคาจะนํามาพิจารณาเลือกใชบริการ
เงินฝากกับธนาคารเพียงปจจัยเดียว  แตเปนเพียงปจจัยหลักในอันดับตนๆ เทานั้น  นอกจากนี้ลูกคายงั
พิจารณา    จากการบริการของผูบริหารสาขาและพนักงานท่ีมีมนุษยสัมพันธดี  พูดจาสุภาพ  ใหบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว  และเช่ือถือได  รวมถึงทําเลท่ีตั้งของธนาคารท่ีเดินทางสะดวก อยูใกลบานหรือท่ี
ทํางาน 
 ชัยวุฒิ   อัควรุจิกุล (2541) ศึกษาปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในแต
ละกลุมอาชีพ ใชขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือนของธนาคารแหงประเทศ 
ในชวงป พ.ศ. 2535-2536  ผลการศึกษาพบวา รายไดชั่วคราว  และรายไดประจําเปนปจจัยท่ีสําคัญ
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ในการกําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพขาราชการ  พนักงานองคการของ
รัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ คาขายหรือเจาของกิจการ  หรือธุรกิจ  ลูกจางภาคเอกชน  และอาชีพรับจาง
ท่ัวไป  อยางมีนัยสําคัญ  โดยมีความสัมพันธกันในทางบวก(Positive) ตอการออม  ดวยความเชือ่ม่ัน
ไมต่ํากวา  90% ยกเวนอาชีพเกษตรกรรม 
 พิพัฒน นวเธียร (2541) ศึกษาเร่ืองผลของการผอนคลายการควบคุมทางการเงินตอการ
บริโภคและการออมของภาคครัวเรือนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะศึกษาผลของการ
ผอนคลายการควบคุมทางการเงินตอการบริโภคและการออมของภาคครัวเรือนในประเทศไทย  
โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน กลาวคือ ในสวนแรก ทําการศึกษาการบริโภคและการออมของ
ประเทศตางๆ สวนท่ีสอง ศึกษาการบริโภคและการออมรวมทั้งปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคและการ
ออมของภาคครัวเรือน และ สวนท่ีสาม ศึกษาถึงผลของการผอนคลายการควบคุมทางการเงินตอ
การบริโภคและการออมของภาคครัวเรือน โดยใชขอมูลป พ. ศ. 2513 – 2537 และใชวิธีการ
ประมาณคาแบบจําลองดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบธรรมดา  ผลการศึกษาในสวนแรกพบวา 
ประเทศตางๆ แมวาจะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน แตแบบแผนการบริโภค
ภาคเอกชนและการออมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีกําหนดการบริโภคและการออมนั้น
แตกตางกันในแตละประเทศ สําหรับสวนท่ีสองน้ัน ผลการศึกษาเกี่ยวกับการออมพบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก รายไดท่ีใชจายไดจริง และอัตราการพึ่งพิงซ่ึงมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการออมภาคครัวเรือน  สวนอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขาม และผลการศึกษาในสวนท่ีสามเกี่ยวกับผลของการผอนคลายการควบคุมทาง
การเงินตอการบริโภคและการออมของภาคครัวเรือน พบวา  การผอนคลายดังกลาวมีผลทําใหการ
บริโภคภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึนและการออมภาคครัวเรือนลดลง  เนื่องจากการเขาถึงสินเช่ือเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของครัวเรือนโดยสะดวกมากข้ึน และจากการเพิ่มข้ึนของมูลคาสินทรัพย ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา ความตองการเพ่ิมระดับการออมภายในประเทศโดยการผอนคลายการควบคุมทางการเงิน
ไมประสบผลตามท่ีตองการ 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ (2541) ไดวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการออมของ
ครัวเรือนในประเทศไทย  โดยใชขอมูลโครงการสํารวจรายไดและรายจายของครัวเรือนป  2541  
ในการวิเคราะหคร้ังนี้ไดเลือกใชแบบจําลอง Logistic  Regression  โดยท่ีตัวแปรตาม (Dependent  
Variable) มีลักษณะเปนตัวแปรทวิ (Binary  Variable) มีคาเทากับ 1 หากครัวเรือนมีการฝากเงินใน
สถาบันการเงิน  และมีคาเทากับ 0 หากครัวเรือนไมไดฝากเงินในสถาบันการเงิน  ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอโอกาสในการออมของครัวเรือน  คือ  รายไดประจําตอเดือน
ของครัวเรือน  ครัวเรือนท่ีมีรายไดประจําตอเดือนระหวาง  5,000 – 9,999 บาท  มีโอกาสออมเงิน
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มากกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดประจําตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท  ถึง  2.5 เทา  ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมี
รายไดดังกลาวสูงข้ึน  คือ  10,000 – 19,999  บาท , 20,000 – 29,999 บาท  และต้ังแต 30,000 บาท
ข้ึนไป  จะมีโอกาสในการออมสูงกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวา  5,000บาท  ถึง  5 เทา , 9 เทา และ
เกือบ 25 เทา  ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
ผูวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาจากกลุมพนักงานธนาคารใน       
เขตเทศบาลเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม   จํานวน 151 คน   โดยมีธนาคารท้ังหมด 12 ธนาคาร    
แบงออกเปน 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)            จํานวนพนักงาน    10   คน 
 2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    14   คน 
 3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    24   คน 
 4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน            8   คน 
 5. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    13   คน 
 6. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    10   คน 
 7. ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน  จํานวนพนักงาน      8    คน 
 8. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน        7   คน 
 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    13   คน 
 10. ธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน    15   คน 
 11. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร    จํานวนพนักงาน       20 คน 
 12. ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)  จํานวนพนักงาน       9   คน 
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหนงหนาท่ี และอายุงาน 
 2. ตัวแปรตาม  ประกอบดวย ปจจัยท่ีสงผลตอการออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจใน
การออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆ จาก
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามให
เหมาะสม ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 4 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหนงหนาท่ี 
และอายุงาน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) เพียงคําตอบเดียวตาม
สถานภาพขอมูลตามความเปนจริงของผูตอบ  
 สวนท่ี   2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด เกณฑกําหนดน้ําหนักคะแนน คือ 

 มากท่ีสุด         ใหระดับคะแนนเทากับ  5 
 มาก                  ใหระดับคะแนนเทากับ  4 
 ปานกลาง         ใหระดับคะแนนเทากับ  3 
 นอย                  ใหระดับคะแนนเทากับ  2 
 นอยท่ีสุด          ใหระดับคะแนนเทากับ  1 

 วิธีการแปรผลแบบทดสอบสวนนี้ไดคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน (S.D.) เปนดัชนีใน
การแบงระดับการประเมินซ่ึงกําหนดเปน 5 ระดับ และ ในแตละระดับมีคาพิสัยท่ีไดจากการคํานวณ
จากสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46 

       พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

      จํานวนช้ัน  
 
= 5 – 1 

                 5  

 =  0.80 

 นําชวงคะแนนท่ีไดนี้ ไปบวกเพ่ิมจากคาตํ่าสูง ซ่ึงจะไดแตละชวงคะแนน ดังนี ้
 ระดับมากท่ีสุด คือ  คะแนนต้ังแต 4.21-5.00 
 ระดับมาก  คือ คะแนนต้ังแต 3.41-4.20  
 ระดับปานกลาง คือ คะแนนต้ังแต 2.61-3.40 
 ระดับนอย  คือ คะแนนต้ังแต 1.81-2.60 
 ระดับนอยท่ีสุด คือ คะแนนต้ังแต 1.00-1.80 

 สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับการ
ออมปจจุบัน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) และคําถามปลายเปด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการดังนี้ผูศึกษาช้ีแจงและแจกแบบสอบถามใหแกบุคคล
ตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  และขอรับแบบสอบถามท่ีตอบแลว เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของ
การตอบแบบสอบถาม  นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามมีลําดับดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดตางๆ ตํารา บทความ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ เพือ่
กําหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศึกษา และสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาให
ครอบคลุมตามความมุงหมายของการศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เพ่ือใหการกําหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการศึกษา 
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 ขั้นตอนท่ี 3 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใชแนวทาง
จากแบบสอบถามท่ีมีผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha   
 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการทดสอบ 
(Pre-test) แบบสอบถาม จํานวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบความเขาใจในชุดคําถามของกลุมตัวอยาง 
แลวนําขอมูลที่ไดแบบสอบถามมาทดสอบคาความเช่ือม่ัน โดยใชการทดสอบแบบของครอนบัค 
(Cronbach) เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α = Coefficient) และไดคาสัมประสิทธ์ิของ Cronbach 
ดังตอไปนี้ 

  ดานผลตอบแทน   มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.883 
  ดานความม่ันคง    มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.921 
  ดานแรงจูงใจในการออม   มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.869 
  ดานเศรษฐกิจและสังคม   มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.921 
  ดานรายได   มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.905 
  ดานลักษณะของการออม  มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.933 
  ดานภาพรวม   มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.912 

 ขั้นตอนท่ี 4  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 5  นําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลและวิเคราะหผลการศึกษา 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูตอบแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามท้ังหมดมาดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามท่ีไดกําหนด
ไวลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลท่ีไดลงรหัสแลวนํามาบันทึกใน
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยาง จะถูกนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปเพื่อทําการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences : SPSS) ใน
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การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปล่ียนสภาพขอมูลให
อยูในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ดังนี้ 
 1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  
 แบบสอบถามสวนท่ี 1 และ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล และ
พฤติกรรมการออม โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบ้ืองตนในการวิเคราะห ไดแก การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตาราง
พรอมคําอธิบาย 

 สูตรท่ีใชในการคํานวณหา (%) 

    P = n x 100 

                   N 

  โดยท่ี P = อัตราสวนรอยละ 
   n = จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละขอ 
     (จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละคนท่ีแบงแยกเพศ) 
   N = จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม โดย
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบ้ืองตนในการวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดลําดับคาเฉล่ีย ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตาราง
พรอมคําอธิบาย 

 สูตรทางสถิตท่ีิใชในการวิจัย 
 

  คาเฉล่ีย  x  = ∑fx 
         N 
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  เม่ือ x  = คาคะแนนเฉล่ีย 

   ∑ = ผลรวมของขอมูล 

   f = จํานวนความถ่ีของแตละขอ 

x = คาของระดับในแตละขอ 

    n = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 สูตรท่ีใชในการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

S.D.   =  ∑           f(xi – x  )2 

                                                    n-1 

S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ∑ = ผลรวมของคะแนน 

  f = จํานวนความถ่ีของแตละขอ 

  xi = ระดับคะแนน 

  x  = คาเฉล่ีย 

  n = กลุมตัวอยาง 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจยัท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจออม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test และ สถิติ F-test (one 
way ANOVAs = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางความแปรปรวนของ 2 
กลุม และมากกวา 2 กลุม ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
โดยนําเสนอขอมูลดวยตารางทดสอบสมมติฐาน 
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 3. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร ในดานตางๆ ซ่ึง
ไดแก ดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดาน
รายได และดานลักษณะของการออม โดยใชสถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพนัธ
กัน ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และการหา
คาความสัมพันธอยางงาย โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ หรือ r เพื่อบอกทิศทางความสัมพันธ 
โดยนําเสนอขอมูลดวยตารางทดสอบสมมติฐาน 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมประชากรท้ังหมด    
151 คน ผูศึกษา แบงผลการศึกษา ดังนี้ 

 สวนท่ี 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของผูตอบ 
 สวนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อายุงาน จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อุปการะเล้ียงดู การศึกษา รายได ตําแหนงหนาท่ี 

 
ตารางท่ี 1  คาจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน คารอยละ 

ชาย 53 35.1 
หญิง 98 64.9 

รวมท้ังส้ิน 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ 98 คน คิดเปน
รอยละ 64.9 และเพศชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 35.1 
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 25 ป 14 9.3 
อายุ 26 - 35 ป 73 48.3 
อายุ 36 – 45 ป 42 27.8 
46 ปข้ึนไป 22 14.6 

รวม 151 100.0 
 
 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีอายุ 26 - 35 ปมากท่ีสุด จํานวน 73 คน 
คิดเปนรอยละ 48.3 รองมาคืออายุ 36 – 45 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 27.8 อายุ 46 ปข้ึนไป 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 14.6  และกลุมตัวอยางอายุไมเกิน 25 ปมีนอยท่ีสุด จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 9.3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 61 40.4 
สมรส 84 55.6 
หมาย 1 0.7 
หยาราง 5 3.3 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดคือ 84 คน 
คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาคือโสด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.4 หยาราง จํานวน 5 คน     
คิดเปนรอยละ 3.3 และหมายมีนอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 ท่ีอุปการะเล้ียงดู 
 

สมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ 
1 คน 27 17.9 
2 คน 58 38.5 
3 คน 19 12.7 
มากกวา 3 คน 16 10.6 
ไมมี 31 20.6 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอุปการะเล้ียงดู 2 
คน มากท่ีสุดคือ 58 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือ ไมมี จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 20.6 มี 
1 คน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 17.9 มี 3 คน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.7 และมากกวา 3 
คน มีนอยท่ีสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.6 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศกึษา 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 9 5.9 
ปริญญาตรี 126 83.5 
ปริญญาโท 13 8.6 
สูงกวาปริญญาโท 3 2.0 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดคือ 126 
คน คิดเปนรอยละ 83.5 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ต่ํากวาปริญญา
ตรีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และสูงกวาปริญญาโท มีนอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปน         
รอยละ 2.0 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป 43 28.5 
5 ป – 10 ป  55 36.4 
11 ป – 15 ป 39 25.9 
16 ป – 20 ป 9 5.9 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.3 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีอายุงาน 5 ป – 10 ป มากท่ีสุดคือ 55 คน 
คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือ นอยกวา 5 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 28.5 อายุงาน 11 ป – 
15 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.9 อายุงาน 16 ป – 20 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และ
20 ป  ข้ึนไปมีนอยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.3 

 
ตารางท่ี 7  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 
 

รายได จํานวน รอยละ 
นอยกวา  10,000  บาท 6 3.9 
10,001 – 15,000  บาท 45 29.8 
15,001 – 20,000  บาท 53 35.1 
20,001 – 25,000  บาท 28 18.6 
25,001 – 30,000  บาท 11 7.3 
รายไดมากกวา  30,000  บาท 8 5.3 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีรายได 15,001 – 20,000  บาทมากท่ีสุด
คือ 53 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000  บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
29.8รายได 20,001 – 25,000  บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.6 รายได25,001 – 30,000  บาท 
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จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.3 รายไดมากกวา  30,000  บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.3 
และรายไดนอยกวา  10,000  บาทมีนอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามตาํแหนงหนาท่ี 
 

ตําแหนงหนาท่ี จํานวน รอยละ 
ระดับผูจัดการ 8 5.3 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 5.3 
พนักงานทัว่ไป 135 89.4 

รวม 151 100.0 
 

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีตําแหนงหนาท่ี พนักงานท่ัวไป มากท่ีสุด
คือ 135 คน คิดเปนรอยละ 89.4 รองลงมาคือ ระดับและระดับผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 5.3  
 
สวนท่ี   2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 9  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายในการครองชีพตอเดือน   
 

คาใชจายในการครองชีพตอเดือน   จํานวน รอยละ 
นอยกวา  10,000  บาท 47 31.1 
10,001 – 20,000  บาท 73 48.4 
20,001 – 30,000  บาท 24 15.9 
30,001 – 40,000  บาท 7 4.6 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีคาใชจายในการครองชีพตอเดือน 
10,001 – 20,000  บาท มากท่ีสุดคือ 73 คน คิดเปนรอยละ 48.4 รองลงมาคือ นอยกวา  10,000  บาท 
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 31.1 คาใชจาย 20,001 – 30,000  บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
15.9 และ 30,001 – 40,000  บาท มีนอยท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.6 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาระการผอนบาน 
 

ภาระการผอนบาน จํานวน รอยละ 
ไมมี 89 58.9 
มี 62 41.1 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน ไมมีภาระการผอนบานมากท่ีสุดคือ        
89 คน  คิดเปนรอยละ 58.9 และมีภาระการผอนบาน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 41.1 

 

ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาระการผอนซ้ือรถ 
 

ภาระการผอนซ้ือรถ จํานวน รอยละ 
ไมมี 96 63.5 
มี 55 36.5 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน ไมมีภาระการผอนซ้ือรถมากท่ีสุดคือ 96 
คน คิดเปนรอยละ 63.5 และมีภาระการผอนซ้ือรถ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 36.5 
 
ตารางท่ี 12   แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาระผอนชําระสินเช่ือสวนบุคคล 
 

ภาระผอนชําระสินเชื่อสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ไมมี 49 32.5 
มี 102 67.5 

รวม 151 100.0 
  
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีภาระผอนชําระสินเช่ือสวนบุคคลมากท่ีสุด

คือ 102 คน คิดเปนรอยละ 67.5 และไมมีภาระผอนชําระสินเช่ือสวนบุคคล จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 32.5 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาระอ่ืนๆ 
 

ภาระอ่ืนๆ จํานวน รอยละ 
ไมมี 87 57.6 
มี 64 42.4 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน ไมมีภาระอ่ืนๆ มากท่ีสุดคือ 87 คน คิด
เปนรอยละ 57.6 และมีภาระอ่ืนๆ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 42.4 
 
ตารางท่ี 14  แสดงจํานวน  รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายท้ังหมด 
 

คาใชจาย  จํานวน รอยละ 
นอยกวา  10,000  บาท 38 25.2 
10,001 – 20,000  บาท 85 56.3 
20,001 – 30,000  บาท 24 15.9 
30,001 – 40,000  บาท 4 2.6 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีคาใชจาย 10,001 – 20,000  บาท มาก
ท่ีสุดคือ 85 คน คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมาคือ นอยกวา  10,000  บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอย
ละ 25.2 คาใชจาย 20,001 – 30,000  บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.9 และ 30,001 – 40,000  
บาท มีนอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.6 
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ตารางท่ี 15  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบการออม 
 

รูปแบบการออม จํานวน รอยละ 
ฝากเงินกับสถาบันการเงิน 113 44.6 
ซ้ือสลากออมสินหรือธกส. 21 8.3 
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  43 16.9 
ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูเอกชน 27 10.7 
ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางๆ 13 5.4 
เลนแชร 25 9.9 
ซ้ือสินทรัพยอ่ืน  เชน  ทองคํา, ท่ีดิน, บาน, เงินตราตางประเทศ 11 4.2 

รวม 253* 100.0 
  *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีการออมโดยการฝากเงินกับสถาบัน

การเงินมากท่ีสุดคือ 113 คน คิดเปนรอยละ 44.6 รองลงมาคือ ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 43 
คน คิดเปนรอยละ 16.9 เลนแชร จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.9 และ ซ้ือสินทรัพยอ่ืน  เชน  
ทองคํา ท่ีดิน บาน เงินตราตางประเทศ มีนอยท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.2 
 
ตารางท่ี 16  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนเงินท่ีออม 
 

จํานวนเงิน จํานวน รอยละ 
นอยกวา  1,000  บาท 22 14.7 
1,001 – 3,000  บาท 84 55.6 
3,001 – 5,000  บาท 39 25.8 
มากกวา 5,000  บาท 6 3.9 

รวม 151 100.0 
 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีการออม 1,001 – 3,000  บาท มากท่ีสุด
คือ 84 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาคือ ออม 3,001 – 5,000  บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
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25.8  ออมนอยกวา  1,000  บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 14.7 และ มากกวา 5,000  บาท มีนอย
ท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
 
ตารางท่ี 17  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการออม 
 

เหตุผลในการออม จํานวน รอยละ 
เพื่อเก็บไวใชในยามเจบ็ปวยหรือชรา 73 20.2 
เพื่อการศึกษาของตนเองหรือบุตรหลาน 49 13.6 
เพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัว 56 15.5 
เพื่อดอกเบ้ียและเงินปนผล 34 9.4 
เพื่อซ้ือสินทรัพย  เชน  บาน  รถยนต 29 8.1 
เพื่อสรางความม่ันคงในภายหนา 68 18.8 
เพื่อการยอมรับในสังคม 48 13.3 
อ่ืนๆ 4 1.1 

รวม 361* 100.0 
  *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีเหตุผลในการออมเพ่ือเก็บไวใชในยาม

เจ็บปวยหรือชรามากท่ีสุดคือ 73 คน คิดเปนรอยละ 20.2 รองลงมาคือ เพื่อสรางความม่ันคงในภาย
หนา จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 18.8 เพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัว จํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 15.5 เพื่อการศึกษาของตนเองหรือบุตรหลาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 13.6 และ อ่ืนๆ  
เชน  เผ่ือฉุกเฉิน มีนอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.1 
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ตารางท่ี 18  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบในการออม 
 

รูปแบบในการออม จํานวน รอยละ 
ฝากเงินกับสถาบันการเงิน 119 78.8 
ซ้ือสลากออมสินหรือธกส. 5 3.3 
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  18 11.9 
ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูเอกชน 1 .7 
ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางๆ 1 .7 
เลนแชร 2 1.3 
ซ้ือสินทรัพยอ่ืน  เชน  ทองคํา, ท่ีดิน, บาน, เงินตราตางประเทศ 4 2.6 
อ่ืนๆ 1 .7 

รวม 151 100.0 
 
 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีรูปแบบในการออมฝากเงินกับสถาบัน

การเงิน มากท่ีสุดคือ 119 คน คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมาคือ ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 11.9 ซ้ือสลากออมสินหรือธกส. จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ซ้ือสินทรัพย
อ่ืน  เชน  ทองคํา, ท่ีดิน, บาน, เงินตราตางประเทศ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.6 และ ซ้ือ
พันธบัตรหรือหุนกูเอกชน ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางๆ และ อ่ืนๆ มีนอยท่ีสุด 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7 
 
ตารางท่ี 19  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีออม 
 

ระยะเวลาท่ีออม จํานวน รอยละ 
นอยกวา  1 ป 8 5.3 
1 – 5  ป 91 60.3 
6 – 10  ป 39 25.8 
มากกวา 10 ป 13 8.6 

รวม 151 100.0 
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 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 151 คน มีระยะเวลาท่ีออม 1 – 5  ป มากท่ีสุดคือ 
91 คน คิดเปนรอยละ 60.3 รองลงมาคือ ออม 6 – 10  ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.8 ออม
มากกวา 10 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.6 และออม นอยกวา  1 ป มีนอยท่ีสุด จํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 5.3 
 
สวนท่ี  3  ปจจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม 

ตารางท่ี 20  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม 
 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําเร็จ 

ดานผลตอบแทน 
อัตราดอกเบ้ีย 

 
4.13 

 
0.82 

 
มาก 

เงินปนผล 4.03 0.85 มาก 
เงินฝากคุมครองชีวิต 3.91 0.85 มาก 
สิทธิประโยชนทางภาษี 3.95 0.95 มาก 

รวม 4.01 0.76 มาก 

ดานความมั่นคง 
สามารถฝาก/ถอนไดทุกวัน 

 
3.98 

 
0.77 

 
มาก 

ช่ือเสียงและภาพลักษณของสถาบัน 4.00 0.84 มาก 
ระยะเวลาการออมและการลงทุน 4.09 0.80 มาก 
สามารถติดตอไดอยางสะดวก 4.15 0.81 มาก 
ความพอใจในการบริการ 4.20 0.77 มาก 
มีความม่ันใจวาจะไดเงินคืนอยางแนนอน 4.17 0.75 มาก 
จํานวนสาขาท่ีมาก 3.99 0.80 มาก 

รวม 4.08 0.62 มาก 

ดานแรงจูงใจของการออม 
การออมเผื่อฉุกเฉิน 

 
4.04 

 
0.77 

 
มาก 

การเก็บออมเผือ่เกษียณ 3.90 0.81 มาก 
การเก็บออมเพือ่การลงทุน 3.77 0.92 มาก 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําเร็จ 

การเก็บออมเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพย 3.78 0.93 มาก 
การออมเพือ่เปาหมายในอนาคต (แตงงาน/ซื้อ
รถยนต/ซื้อบานใหม/ทุนการศึกษาตอ ฯลฯ) 3.85 0.94 มาก 

การออมเพือ่เปนมรดก 3.77 0.87 มาก 
การออมเพือ่หาผลตอบแทนจากการออม (ดอกเบ้ีย/
เงินปนผล และอื่นๆ) 

3.85 0.89 มาก 

รวม 3.85 0.69 มาก 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 
อัตราเงินเฟอ 

 
3.11 

 
0.85 

 
ปานกลาง 

ความไมแนนอนของเศรษฐกิจ 3.11 0.86 ปานกลาง 
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 3.08 0.86 ปานกลาง 
ความผันผวนจากวิกฤติการณในตลาดเงินโลก 3.00 0.88 ปานกลาง 
ภาวะเสี่ยงจากสถานการณทางการเมือง 3.05 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.77 ปานกลาง 

ดานรายได 
มีรายไดรวมของครัวเรอืนจํานวนท่ีเพียงพอ 

 
3.48 

 
0.74 

 
มาก 

มีรายจายท่ีเหมาะสมท่ีจะออม 3.56 0.78 มาก 
มีหนี้สินท่ีเหมาะสมท่ีจะออม 3.50 0.89 มาก 
มีรายไดช่ัวคราว หรือรายไดท่ีไดจากรายไดหลักท่ี
เหมาะสม 

3.52 0.83 มาก 

ความแนนอนของรายไดอนาคตภายหลังการ
เกษียณอายุ 

3.55 0.78 มาก 

มีการบริโภคสนิคาและบริการท่ีเหมาะสม 3.43 0.82 มาก 
รวม 3.51 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 20  (ตอ) 
 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออม 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสําเร็จ 

ดานลักษณะของการออม 
การลงทุนในสินทรัพยทีมีตัวตนเห็นประโยชนจากการ
ใชไดอยางชัดเจน เชน การซ้ือบาน เพชร พลอย ฯ 

3.25 0.82 มาก 

การลงทุนในหุนพันธบัตรตราสารการเงินอื่น ๆ  เชน 
ต๋ัวการคา พันธบัตร หุน ฯ 

3.10 0.85 ปานกลาง 

การออมนอกระบบ เชน การเลนแชร การใหกูยืมเปน
การสวนตัว 

2.80 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.66 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.66 0.47 มาก 

 
 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด มีระดับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมใน
ภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.66 เม่ือพิจารณาในแตละดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดานผลตอบแทน กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยู
ในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.01 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองอัตรา
ดอกเบ้ียมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.13 อยูในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ เงินปนผลโดยมีคาเฉล่ียท่ี 
4.03 อยูในระดับท่ีมาก 
 ดานความม่ันคง กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยูใน
ระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.08 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองความ
พอใจในการบริการมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.20 อยูในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ มีความม่ันใจวา
จะไดเงินคืนอยางแนนอนโดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.17 อยูในระดับมาก 
 ดานแรงจูงใจในการออม กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมใน
ภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.85 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม 
ในเร่ืองการออมเผ่ือฉุกเฉินมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.04 อยูในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ การเก็บ
ออมเผ่ือเกษียณโดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.90 อยูในระดับมาก 
 ดานเศรษฐกิจและสังคม กลุมตัวอยางมีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจการออมใน
ภาพรวม อยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.07 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
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ออม ในเร่ืองอัตราเงินเฟอและความไมแนนอนของเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.11 อยูใน
ระดับท่ีปานกลาง รองลงมาคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.08 อยูในระดับปาน
กลาง 
 ดานรายได กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยูใน
ระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.51 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองมีรายจาย
ท่ีเหมาะสมท่ีจะออมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.56 อยูในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ ความแนนอน
ของรายไดอนาคตภายหลังการเกษียณอายุโดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.55 อยูในระดับมาก 
 ดานลักษณะการออม กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม 
อยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.05 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ใน
เร่ืองการลงทุนในสินทรัพยทีมีตัวตนเห็นประโยชนจากการใชไดอยางชัดเจน เชน การซ้ือบาน 
เพชร พลอย ฯ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.25 อยูในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ การลงทุนในหุน
พันธบัตรตราสารการเงินอ่ืน ๆ เชน ตั๋วการคา พันธบัตร หุน ฯ โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.20 อยูในระดับ
ปานกลาง 

 
สวนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test 
และ สถิติ F-test (one way ANOVAs = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวาง
ความแปรปรวนของ 2 กลุม และมากกวา 2 กลุม ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ี
ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 21  การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานเพศกับการตัดสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 53 3.94 .94 ดานผลตอบแทน 
หญิง 98 4.27 .81 

.349 .556 

ชาย 53 3.97 .83 ดานความม่ันคง 
หญิง 98 4.48 .70 

.853 .358 

ชาย 53 3.64 .88 ดานแรงจูงใจในการออม 
หญิง 98 4.21 .81 

.233 .630 

ชาย 53 3.16 .79 ดานเศรษฐกิจและสังคม 
หญิง 98 3.00 .93 

.182 .670 

ชาย 53 3.54 .69 ดานรายได 
หญิง 98 3.59 .78 

1.283 .260 

ชาย 53 3.13 .71 ดานลักษณะการออม 
หญิง 98 3.00 .84 

1.963 .164 

ชาย 53 3.55 .65 ดานภาพรวม 
หญิง 98 3.82 .54 

4.243 .042* 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.042 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน โดยท่ีเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจออม มากกวาเพศชาย 
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ในทุกๆ ดาน เม่ือทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 
0.556/0.358/0.630/0.670/0.260 และ 0.614 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตาง
ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออมไมแตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 22   การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานอายกุับการตัดสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม อายุ n X S.D. F Sig. 

 ไมเกิน 25 ป 14 4.09 .53 
อายุ 26 - 35 ป 73 4.28 .78 
อายุ 36 – 45 ป 42 4.14 1.06 

46 ปข้ึนไป 22 3.70 .82 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

1.387 .250 

 ไมเกิน 25 ป 14 4.27 .64 
อายุ 26 - 35 ป 73 4.43 .66 
อายุ 36 – 45 ป 42 4.31 .96 

46 ปข้ึนไป 22 3.70 .67 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

2.718 .048* 

 ไมเกิน 25 ป 14 3.63 .50 
อายุ 26 - 35 ป 73 4.20 .75 
อายุ 36 – 45 ป 42 4.08 1.03 

46 ปข้ึนไป 22 3.30 .82 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

4.278 .007* 

 ไมเกิน 25 ป 14 2.81 .87 
อายุ 26 - 35 ป 73 3.04 .91 
อายุ 36 – 45 ป 42 3.00 .87 

46 ปข้ึนไป 22 3.50 .84 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

1.124 .342 

 ไมเกิน 25 ป 14 3.00 .89 
อายุ 26 - 35 ป 73 3.65 .62 
อายุ 36 – 45 ป 42 3.57 .88 

46 ปข้ึนไป 22 3.80 .63 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

2.762 .045* 
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ตารางท่ี 22  (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม อายุ n X S.D. F Sig. 
 ไมเกิน 25 ป 14 2.18 .60 
อายุ 26 - 35 ป 73 3.07 .82 
อายุ 36 – 45 ป 42 3.25 .70 

46 ปข้ึนไป 22 3.00 .66 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

5.696 .001* 

 ไมเกิน 25 ป 14 3.54 .52 
อายุ 26 - 35 ป 73 3.81 .500 
อายุ 36 – 45 ป 42 3.80 .67 

46 ปข้ึนไป 22 3.40 .69 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

2.115 .110 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.110 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ในดานผลตอบแทน และดานเศรษฐกิจและสังคม เม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.250 และ 0.342 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความ
แตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออมดาน
ผลตอบแทน และดานเศรษฐกิจและสังคม ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 แตในดานความม่ันคง  ดานแรงจูงใจในการออม ดานรายได และดานลักษณะการออม 
ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.048/0.007/0.045 และ 
0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุท่ี
แตกตางกัน การตัดสินใจออม ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานรายได และดาน
ลักษณะการออม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 23  การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานสถานภาพกับการตัดสินใจออม 
 

การตัดสินใจออม สถานภาพ N X S.D. F Sig. 
โสด 61 4.25 .76 
สมรส 84 4.05 .96 
หมาย 1 4.00 .00 
หยาราง 5 4.80 .44 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

1.427 .238 

โสด 61 4.35 .64 
สมรส 84 4.29 .89 
หมาย 1 4.00 .00 
หยาราง 5 4.40 .89 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

.134 .939 

โสด 61 4.05 .74 
สมรส 84 4.01 .98 
หมาย 1 3.00 .00 
หยาราง 5 4.40 .89 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

.769 .514 

โสด 61 2.96 .93 
สมรส 84 3.12 .81 
หมาย 1 4.00 .00 
หยาราง 5 3.00 1.41 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

.664 .576 

โสด 61 3.51 .68 
สมรส 84 3.67 .82 
หมาย 1 4.00 .00 
หยาราง 5 3.20 .44 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

.949 .420 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม สถานภาพ N X S.D. F Sig. 
โสด 61 2.91 .90 
สมรส 84 3.15 .72 
หมาย 1 3.00 .00 
หยาราง 5 3.20 .44 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

.946 .421 

โสด 61 3.76 .46 
สมรส 84 3.72 .69 
หมาย 1 4.00 .00 
หยาราง 5 3.80 .44 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

.946 .421 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.421 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานสถานภาพที่แตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  

 ในทุกๆ ดาน เม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 
0.238/0.939/0.514/0.576/0.420 และ 0.421 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตาง
ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออม ไมแตกตาง
กัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 24    การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
   กับการตัดสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม อายุงาน N X S.D. F Sig. 

1 คน 27 3.92 .93 
2 คน 58 4.34 .78 
3 คน 19 4.58 .61 
มากกวา 3 คน 16 3.14 .69 
ไมมี 31 4.14 .86 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

5.043 .001* 

1 คน 27 4.11 1.07 
2 คน 58 4.51 .70 
3 คน 19 4.41 .61 
มากกวา 3 คน 16 3.85 .37 
ไมมี 31 4.29 .66 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

1.827 .128 

1 คน 27 4.03 .95 
2 คน 58 4.04 .89 
3 คน 19 4.23 .83 
มากกวา 3 คน 16 3.00 .57 
ไมมี 31 4.18 .68 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

3.082 .019* 

1 คน 27 3.00 .89 
2 คน 58 2.97 .96 
3 คน 19 3.23 .83 
มากกวา 3 คน 16 3.28 .75 
ไมมี 31 3.03 .89 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

.388 .817 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม อายุงาน N X S.D. F Sig. 
1 คน 27 3.73 .82 
2 คน 58 3.51 .82 
3 คน 19 3.47 .62 
มากกวา 3 คน 16 3.85 .69 
ไมมี 31 3.55 .64 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

.678 .608 

1 คน 27 3.00 1.05 
2 คน 58 3.11 .69 
3 คน 19 3.00 .61 
มากกวา 3 คน 16 3.14 .69 
ไมมี 31 2.96 .85 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

.209 .933 

1 คน 27 3.69 .73 
2 คน 58 3.74 .53 
3 คน 19 3.76 .43 
มากกวา 3 คน 16 3.42 .53 
ไมมี 31 3.88 .57 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

.981 .421 

 
 จากตารางพบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.421 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือ
พจิารณาเปนรายดานพบวา  

 ในดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจและสังคม  ดานรายได และดานลักษณะการออม เม่ือ
ทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.128/0.817/0.608 และ 0.933 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดาน
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จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออมดานผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 แตในดานผลตอบแทน และดานแรงจูงใจในการออม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.001 และ 0.019 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมใน
ดานผลตอบแทน และดานแรงจูงใจในการออม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 25  การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานการศึกษากับการตดัสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม การศึกษา N X S.D. F Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.11 1.26 
ปริญญาตรี 126 4.23 .77 
ปริญญาโท 13 4.57 .78 
สูงกวาปริญญาโท 3 4.33 .57 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

5.861 .001* 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.11 1.16 
ปริญญาตรี 126 4.44 .63 
ปริญญาโท 13 4.14 .89 
สูงกวาปริญญาโท 3 4.33 .57 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

10.085 .000* 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.33 1.11 
ปริญญาตรี 126 4.10 .82 
ปริญญาโท 13 4.14 .89 
สูงกวาปริญญาโท 3 3.66 1.15 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

2.477 .065 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 2.77 .83 
ปริญญาตรี 126 2.99 .85 
ปริญญาโท 13 3.71 1.11 
สูงกวาปริญญาโท 3 4.33 .57 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

4.043 .009* 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม การศึกษา N X S.D. F Sig. 
ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.00 1.00 
ปริญญาตรี 126 3.61 .72 
ปริญญาโท 13 3.85 .69 
สูงกวาปริญญาโท 3 3.66 .57 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

2.256 .086 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 2.44 1.13 
ปริญญาตรี 126 3.01 .72 
ปริญญาโท 13 3.85 .69 
สูงกวาปริญญาโท 3 3.66 1.15 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

5.189 .002* 

ต่ํากวาปริญญาตรี 9 3.00 1.00 
ปริญญาตรี 126 3.79 .47 
ปริญญาโท 13 4.00 .57 
สูงกวาปริญญาโท 3 4.00 1.00 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

6.549 .000* 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานการศึกษาท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ในดานแรงจูงใจในการออม และดานรายได เม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.065 และ 0.086 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความ
แตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออมดาน
แรงจูงใจในการออม และดานรายได ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 แตในดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง และดานเศรษฐกิจและสังคม และดานลักษณะ
การออม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.000/0.001/0.009 
และ 0.002 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
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ประชากรศาสตรดานการศึกษาท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมในดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง 
และดานเศรษฐกิจและสังคม และดานลักษณะการออม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 26  การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานอายงุานกับการตัดสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม อายุงาน N X S.D. F Sig. 

นอยกวา 5 ป 43 3.93 .89 
5 ป – 10 ป  55 4.28 .92 
11 ป – 15 ป 39 4.51 .57 
16 ป – 20 ป 9 3.75 .88 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.40 .54 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

3.731 .007* 

นอยกวา 5 ป 43 4.09 .84 
5 ป – 10 ป  55 4.42 .69 
11 ป – 15 ป 39 4.62 .77 
16 ป – 20 ป 9 4.00 .75 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.80 .44 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

3.077 .019* 

นอยกวา 5 ป 43 3.81 .88 
5 ป – 10 ป  55 4.17 .80 
11 ป – 15 ป 39 4.44 .68 
16 ป – 20 ป 9 3.50 .92 
20 ป  ข้ึนไป 5 2.80 .44 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

6.783 .000* 

นอยกวา 5 ป 43 2.60 .96 
5 ป – 10 ป  55 3.26 .71 
11 ป – 15 ป 39 3.13 .99 
16 ป – 20 ป 9 3.25 .88 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.20 .44 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

3.085 .019* 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม อายุงาน N X S.D. F Sig. 
นอยกวา 5 ป 43 3.39 .78 
5 ป – 10 ป  55 3.55 .69 
11 ป – 15 ป 39 3.75 .83 
16 ป – 20 ป 9 3.87 .64 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.60 .54 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

1.247 .295 

นอยกวา 5 ป 43 2.69 .91 
5 ป – 10 ป  55 3.06 .78 
11 ป – 15 ป 39 3.34 .613 
16 ป – 20 ป 9 3.37 .74 
20 ป  ข้ึนไป 5 2.80 .44 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

3.248 .015* 

นอยกวา 5 ป 43 3.57 .66 
5 ป – 10 ป  55 3.82 .53 
11 ป – 15 ป 39 3.96 .42 
16 ป – 20 ป 9 3.62 .74 
20 ป  ข้ึนไป 5 3.20 .44 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

3.345 .012* 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.012 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานอายุงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ในดานรายได เม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 0.295 
ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุงานท่ี
แตกตางกัน มีการตัดสินใจออมดานรายได ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 แตในดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและ
สังคม และดานลักษณะการออม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา 
Sig. = 0.007/0.019/0.000/0.019 และ 0.015 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตาง
ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมในดาน
ผลตอบแทน ดานความม่ันคง และดานเศรษฐกิจและสังคม และดานลักษณะการออม ท่ีแตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 27 การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานรายไดกับการตัดสินใจออม 

 
การ

ตัดสินใจ
ออม 

รายได n X S.D. F Sig. 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.50 1.51 
10,001 – 15,000  บาท 45 3.91 .85 
15,001 – 20,000  บาท 53 4.37 .65 
20,001 – 25,000  บาท 28 4.73 .54 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.83 .98 
รายไดมากกวา  30,000  
บาท 8 3.28 .75 

ดาน
ผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

6.722 .000* 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.66 1.50 
10,001 – 15,000  บาท 45 4.22 .64 
15,001 – 20,000  บาท 53 4.44 .76 
20,001 – 25,000  บาท 28 4.78 .42 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.50 .83 
รายไดมากกวา  30,000  
บาท 

8 3.85 .37 

ดานความ
ม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

5.446 .000* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

77 

ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

การ
ตัดสินใจ
ออม 

รายได n X S.D. F Sig. 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.33 1.36 
10,001 – 15,000  บาท 45 4.00 .64 
15,001 – 20,000  บาท 53 4.18 .85 
20,001 – 25,000  บาท 28 4.47 .79 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.66 .81 
รายไดมากกวา  30,000  บาท 8 2.85 .37 

ดาน
แรงจูงใจ
ในการออม 

รวม 151 4.04 .87 

6.041 .000* 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.00 1.09 
10,001 – 15,000  บาท 45 2.57 .85 
15,001 – 20,000  บาท 53 3.32 .68 
20,001 – 25,000  บาท 28 3.26 1.00 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.00 1.41 
รายไดมากกวา  30,000  บาท 8 3.14 .37 

ดาน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

รวม 151 3.05 .89 

3.392 .007* 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.16 1.16 
10,001 – 15,000  บาท 45 3.34 .80 
15,001 – 20,000  บาท 53 3.58 .62 
20,001 – 25,000  บาท 28 3.95 .70 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.66 .51 
รายไดมากกวา  30,000  บาท 8 3.85 .69 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

2.583 .030* 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

การ
ตัดสินใจ
ออม 

รายได n X S.D. F Sig. 

นอยกวา  10,000  บาท 6 2.16 .98 
10,001 – 15,000  บาท 45 2.71 .66 
15,001 – 20,000  บาท 53 3.20 .83 
20,001 – 25,000  บาท 28 3.43 .50 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.33 1.03 
รายไดมากกวา  30,000  
บาท 8 2.85 .69 

ดาน
ลักษณะ
การออม 

รวม 151 3.04 .80 

5.020 .000* 

นอยกวา  10,000  บาท 6 3.33 1.21 
10,001 – 15,000  บาท 45 3.62 .59 
15,001 – 20,000  บาท 53 3.83 .43 
20,001 – 25,000  บาท 28 4.08 .41 
25,001 – 30,000  บาท 11 3.50 .54 
รายไดมากกวา  30,000  
บาท 8 3.28 .48 

ดาน
ภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

4.263 .001* 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 พบวา คา Sig. = 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 ในทุกๆ ดาน เม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 
0.000/0.000/0.000/0.007/0.030 และ 0.000 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตาง
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ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออม แตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 28  การทดสอบความแตกตางทางประชากรศาสตรดานตําแหนงงานกับการตัดสินใจออม 

 
การตัดสินใจออม ตําแหนงงาน n X S.D. F Sig. 

ระดับผูจัดการ 8 4.33 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 4.50 .83 
พนักงานทัว่ไป 135 4.15 .87 

ดานผลตอบแทน 

รวม 151 4.17 .86 

.503 .606 

ระดับผูจัดการ 8 3.66 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 4.50 .83 
พนักงานทัว่ไป 135 4.33 .77 

ดานความม่ันคง 

รวม 151 4.32 .77 

1.232 .295 

ระดับผูจัดการ 8 3.33 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 4.50 .54 
พนักงานทัว่ไป 135 4.03 .88 

ดานแรงจูงใจใน
การออม 

รวม 151 4.04 .87 

1.840 .163 

ระดับผูจัดการ 8 4.33 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 2.66 .81 
พนักงานทัว่ไป 135 3.03 .88 

ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

รวม 151 3.05 .89 

3.805 .025* 

ระดับผูจัดการ 8 3.66 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 3.50 .54 
พนักงานทัว่ไป 135 3.58 .76 

ดานรายได 

รวม 151 3.58 .75 

.055 .947 

ระดับผูจัดการ 8 3.33 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 3.16 .40 
พนักงานทัว่ไป 135 3.02 .82 

ดานลักษณะการ
ออม 

รวม 151 3.04 .80 

.285 .752 
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ตารางท่ี 28 (ตอ) 
 

การตัดสินใจออม ตําแหนงงาน n X S.D. F Sig. 
ระดับผูจัดการ 8 3.66 .57 
ระดับผูชวยผูจดัการ 8 3.83 .40 
พนักงานทัว่ไป 135 3.74 .59 

ดานภาพรวม 

รวม 151 3.75 .58 

.091 .913 

 
 จากตาราง พบวา ในดานภาพรวม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา คา Sig. = 0.913 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  

 ในดานเศรษฐกิจและสังคมเม่ือทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา 
Sig. = 0.025 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดาน
ตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 แตในดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานรายได และดาน
ลักษณะการออม ผลการทดสอบดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. = 
0.606/0.295/0.163/0.947 และ 0.752 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ความแตกตางระหวาง
ลักษณะทางประชากรศาสตรดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมในดานผลตอบแทน 
ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะ
การออม ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 2. ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออมมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการตัดสินใจออมของ
พนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงไดแก ปจจัยดาน
ผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และ
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ดานลักษณะการออม มีผลการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson‘s Correlation 
coefficient) และการหาคาความสัมพันธอยางงาย Correlation หรือ r ทําการสรุปผลสมมติฐานวา
ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ 0.05 
 
ตารางท่ี 29   สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร 
   ในเขตเทศบาลเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม 

 

ตัวแปร 
ดาน

ผลตอบ
แทน 

ดาน 
ความ
มั่นคง 

ดาน
แรงจูงใจใน
การออม 

ดาน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ดาน 
รายได 

ดาน
ลักษณะ
การออม 

การ
ตัดสิน 
ใจออม 

ดานผล 
ตอบแทน 1.000 .574** .579** .118 .242** .243** .603** 

ดานความ
มั่นคง 

 1.000 .634** .085 .233* .233* .624** 

ดาน
แรงจูงใจใน
การออม 

  1.000 .148 .206* .285** .631** 

ดาน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

   1.000 .418** .370** .361** 

ดานรายได 
 

    1.000 .475** .604** 

ดาน
ลักษณะ
การออม 

    
 1.000 

.524** 

การ
ตัดสินใจ
ออม 

    
  

1.000 

** นัยสําคัญที่ 0.01 
* นัยสําคัญที่ 0.05 
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 จากตาราง  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจ
ออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 และ 0.05 (r = 0.603, r = 0.624, r = 0.631, r = 0.361, r = 0.604 และ r = 0.524 ตามลําดับ)  

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาปจจัยปจจัยดาน
ผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  จากผลการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”   ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 
   1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม 
         2.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีการตัดสินใจออม       
แตกตางกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาล
เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม   ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษา  แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี   2 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของผูตอบ 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนท่ี  1  เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อายุงาน จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อุปการะเล้ียงดู การศึกษา รายได ตําแหนงหนาท่ี 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 26 - 35 ป
มากท่ีสุด กวาคร่ึงมีสถานภาพสมรส สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวท่ีอุปการะเล้ียงดู 2 คน มี
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด สวนใหญมีอายุงาน 5 ป – 10 ป มีรายได 15,001 – 20,000 บาท และมี
ตําแหนงหนาท่ี พนักงานท่ัวไป มากท่ีสุด กลุมตัวอยางกวาคร่ึงมีคาใชจายในการครองชีพตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท กลุมตัวอยางไมมีภาระการผอนบาน ผอนซ้ือรถ และภาระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต
มีภาระผอนชําระสินเช่ือสวนบุคคลมากท่ีสุด มากกวาคร่ึงมีคาใชจาย 10,001 – 20,000 บาท 
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สวนท่ี   2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด มีการออมโดยการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
มากท่ีสุด กวาคร่ึงมีการออม 1,001 - 3,000 บาทตอเดือน มีเหตุผลในการออมเพ่ือเก็บไวใชในยาม
เจ็บปวยหรือชรา รูปแบบในการออมคือ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน และมีระยะเวลาที่ออม         
1- 5  ป มากท่ีสุด 
 
สวนท่ี  3  เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของผูตอบ 

 กลุมตัวอยางท้ังหมด   มีระดับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยูใน
ระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.66 เม่ือพิจารณาในแตละดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ดานผลตอบแทน กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยูในระดับท่ี
มาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.01 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ีย
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.13 อยูในระดับท่ีมาก 
 ดานความม่ันคง   กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยู
ในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.08 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองความ
พอใจในการบริการมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.20 อยูในระดับท่ีมาก 
 ดานแรงจูงใจในการออม กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมใน
ภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.85 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม 
ในเร่ืองการออมเผ่ือฉุกเฉินมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.04 อยูในระดับท่ีมาก 
 ดานเศรษฐกิจและสังคม  กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมใน
ภาพรวม อยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.07 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ออม ในเร่ืองอัตราเงินเฟอและความไมแนนอนของเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.11 อยูใน
ระดับท่ีปานกลาง 
 ดานรายได  กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม อยูใน
ระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.51 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองมีรายจาย
ท่ีเหมาะสมท่ีจะออมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.56 อยูในระดับท่ีมาก 
 ดานลักษณะการออม  กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมในภาพรวม 
อยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.05 กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ใน
เร่ืองการลงทุนในสินทรัพยทีมีตัวตนเห็นประโยชนจากการใชไดอยางชัดเจน (Tangible and 
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intangible investment) เชน การซ้ือบาน เพชร พลอย ฯ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.25 อยูในระดับท่ี
มาก 
 
สวนท่ี   4  การทดสอบสมมติฐาน 

 การวิจัยในคร้ังนี้   ผูวิจัยวิเคราะหสมมติฐานของการวิจัยโดยการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตัวแปร  โดยใชคา t-test  , F-test ในรูปของการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis 
of variance, ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   สรุปไดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจออมของ
พนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน 
 ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ ดานการศึกษา ดานอายุงาน 
และดานรายได ท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน โดยท่ีเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจออม มากกวาเพศชาย ยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ ดานสถานภาพ ดานจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และดานตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออมมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการ
ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะการออม มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจ
ออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 และ 0.05 (r = 0.603, r = 0.624, r = 0.631, r = 0.361, r = 0.604 และ r = 0.524 ตามลําดับ)  
เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาปจจัยปจจัยดานผลตอบแทน ดาน
ความมั่นคง ดานแรงจูงใจในการออม ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา  มีประเด็นนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการออมดานผลตอบแทน ในภาพรวม 
อยูในระดับท่ีมาก และมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียมากท่ีสุด ท้ังนี้เปน
เพราะกลุมตัวอยางทํางานคลุกคลีกับแวดวงของระบบการเงิน ดังนั้น ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ
ออมคืออัตราของดอกเบ้ีย เพราะจะเปนตัวบงบอกถึงรายไดท่ีจะไดรับจากการออม  
 2. ดานของความม่ันคง พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ือง
ความพอใจในการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความม่ันใจวาจะไดเงินคืนอยางแนนอน ท้ังนี้เปน
เพราะในดานความม่ันคงอ่ืนๆ นั้น พนักงานของธนาคารยอมรูขอมูลดีอยูแลว ดังนั้นการบริการที่
ดีกวายอมทําใหตัดสินใจท่ีจะลงทุนออมกับบริการนั้นๆ มากกวา  
 3. ดานแรงจูงใจ พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองการ
ออมเผ่ือฉุกเฉินมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะสภาวะของเศรษฐกิจ การเมือง ในปจจุบันไมมีความม่ันคง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสงผลตอความม่ันความดานอาชีพ การงาน และเงินรายได ดังนั้น การ
ออมเผ่ือไวใชยามฉุกเฉินจึงมีความสําคัญมาก ในสอดคลองกับแนวคิดของ สวนนโยบายการออม
และการลงทุนในภาพรวม, สํานักนโยบายการออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง ในเร่ืองการ
ออมของไทยและวิกฤตในอนาคต ท่ีวา ในอดีตกอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ระดับการออมนอย
กวาการลงทุนเนื่องจากความตองการในการลงทุนสูงทําใหการออมตามไมทันการลงทุน หลังจาก
ชวงวิกฤติเศรษฐกิจระดับการออมนั้นสูงกวาการลงทุนมาตลอดแตมีแนวโนมท่ีลดลง เนื่องจากการ
กระตุนทางเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมาสงผลใหเกิดการขยายการลงทุนและการบริโภคที่เพิ่มสูงข้ึน 
นั่นคือภาวะเศรษฐกิจสงผลตอการออมเพ่ือใชยามฉุกเฉิน  
 4. ดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ใน
เร่ืองอัตราเงินเฟอและความไมแนนอนของเศรษฐกิจมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะในสวนของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมนั้นเปนสถานการณในชวงส้ันๆ และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนอัตราเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนตางๆ หรือสถานการณดานการเมืองนั้นเปนปจจัย
ระยะส้ันท่ีอาจสงผลตอการออม สอดคลองกับแนวคิดของดร. ชวินทร ลีนะบรรจง ในเร่ืองทฤษฎี
การออม ท่ีวา เงินออมท่ีประชาชนนํามาใหกูในทองตลาดจะมากหรือนอยยอมผันแปรตามการข้ึน
ลงของอัตราดอกเบ้ีย  คือ  ถาอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน เงินออมท่ีนํามาใหกูยอมสูงข้ึนไปดวย  ถาอัตรา
ดอกเบ้ียต่ํา  เงินออมท่ีนํามาใหกูก็จะนอยลงไปแนนอน  ในขณะเดียวกันความตองการลงทุนของ
นักลงทุนก็ผันแปร  ไปในทางตรงกันขามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากใน
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ทรรศนะของผูลงทุน  ถาอัตราดอกเบี้ยต่ําก็เปนการดีสําหรับการลงทุน แตถาอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึน  
นักลงทุนจะไมอยากลงทุน  เพราะทําใหขาดทุนได  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนัดดา อิงคพร 
ไดศึกษาผลกระทบของนโยบายภาษีและการคาตอพฤติกรรมการออมของไทยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลกระทบนโยบายภาษีและการคา กับตัวแปรทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดแก รายไดท่ีแทจริง อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของไทย พบวา ตัวแปร
ตางๆ ไมมีปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง และสามารถแยกผลกระทบในระยะส้ันและระยะยาวได 
ตัวแปรระดับรายไดท่ีแทจริงอัตราภาษีรายไดทางตรง ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคมีอิทธิพลชัดเจน
ท่ีสุดตอการเปล่ียนการออมของภาคเอกชน แตอัตราดอกเบ้ียเงินฝากอัตราการสงออกและอัตรา
การคากลับไมสามารถอธิบายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผลของการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยาง
จึงอยูในระดับปานกลาง  
 5. ดานรายได กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองมีรายจายท่ี
เหมาะสมท่ีจะออมมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน ของโสภณ  โรจน
ธํารงค  ในเร่ืองสมมติฐานรายไดสมบูรณ (Absolute  Income  Hypothesis) เคนสไดสรางฟงกช่ัน
การบริโภคหรือมองอีกนัยหนึ่งก็คือ  เงินออมในระยะส้ันซ่ึงช้ีใหเห็นวาเม่ือรายไดเพ่ิมข้ึน (ภายใต
หัวขอสมมุติวาปจจัยอ่ืนคงท่ี) ประชาชนมีความโนมเอียงท่ีใชจายเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีต่ํากวารายไดท่ี
เพิ่มข้ึน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ประชาชนมีความโนมเอียงท่ีจะออมเพิ่มข้ึนในอัตราสวนท่ีสูงกวา
รายไดท่ีเพิ่มข้ึน  โดยระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วสงผลใหครัวเรือนมีความสามารถท่ีจะออมสูงข้ึน 
 6. ดานลักษณะการออม กลุมตัวอยางมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ในเร่ืองการ
ลงทุนในสินทรัพยทีมีตัวตนเห็นประโยชนจากการใชไดอยางชัดเจน (Tangible and intangible 
investment) เชน การซื้อบาน เพชร พลอย ฯ มากท่ีสุด เพราะส่ิงท่ีลงทุนไปนั้นผูลงทุนหรือผูออม
สามารถใชประโยชนได รวมไปถึงสามารถเปล่ียนเปนตัวเงินไดเม่ือจําเปน สอดคลองกับแนวคิด
รูปแบบของการออมของโสภณ โรจนธํารงค  ท่ีวา การครองทรัพยสินประเภทนี้ จะถือครองเพ่ือ
ปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน  แมวาจะมีสภาพคลองนอยมาก  แตในขณะเดียวกันการถือครอง
ทรัพยกลุมนี้บางประเภท  ก็สามารถหาผลตอบแทนโดยเฉพาะการถือครองท่ีดิน  แตโดยสวนใหญ
วัตถุประสงคของการออมในรูปทรัพยสินถาวรคือ  เพื่อปองกันความเส่ียง  และใหมีความมั่นคงใน
อนาคต 
 7. การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีแตกตางกัน  พบวา ความ
แตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ ดานการศึกษา ดานอายุงาน และดานรายได 
ท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 88 

แตกตางกัน โดยมีทิศทางเปนบวกนั่นคือยิ่งมีการศึกษาสูง อายุงานมาก และรายไดท่ีมาก ก็ยิ่งท่ีจะมี
การตัดสินใจออมท่ีมากดวย ท้ังนี้เปนเพราะประสบการณ ความรู และรายไดท่ีเหมาะสมตอออม 
ยอมสงผลใหคนตระหนักถึงความม่ันคงในชีวิต และมีการตัดสินใจออมมากข้ึน สอดคลองกับ
การศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2541) ไดวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการออม
ของครัวเรือนในประเทศไทย  โดยใชขอมูลโครงการสํารวจรายไดและรายจายของครัวเรือนป  
2541  การเงิน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอโอกาสในการออมของครัวเรือน  
คือ  รายไดประจําตอเดือนของครัวเรือน  ครัวเรือนท่ีมีรายไดประจําตอเดือนระหวาง  5,000 – 9,999 
บาท  มีโอกาสออมเงินมากกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดประจําตอเดือนตํ่ากวา  5,000 บาท  ถึง  2.5 เทา  
ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีรายไดดังกลาวสูงข้ึน  คือ  10,000 – 19,999  บาท , 20,000 – 29,999 บาท  
และต้ังแต 30,000 บาทข้ึนไป  จะมีโอกาสในการออมสูงกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวา  5,000บาท  
ถึง  5 เทา , 9 เทา และเกือบ 25 เทา  ตามลําดับ 
 8. สมมติฐานปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดานรายได และดานลักษณะของการออมมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการ
ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงครามในสวนของ พบวา 
ปจจัยดานผลตอบแทน ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจในการออม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดาน
รายได และดานลักษณะการออม มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคาร
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการออมเปนปจจัย
สําคัญสูงสุดท่ีสงผลตอการตัดสินใจออม ท้ังนี้เปนเพราะพนักงานของธนาคารยอมมีความรูและ
ทราบขาวสารเกี่ยวกับการเงินอยูเสมอ ดังนั้น ยอมเกิดแรงจูงใจจากการออมในดานตางๆ ทําให
ตัดสินใจท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการออม 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดังปรากฏในรายละเอียดขางตน  ผูวิจัยไดขอเสนอ
ขอเสนอแนะ  ซ่ึงสามารถนํามาสรุป และเสนอแนะได ดังน้ี  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ในการรณรงคหรือการโนมนาวใหประชาชนมีความสนใจกับการออม ควรนําเสนอ
ถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ เพื่อสรางแรงจูงใจในการออม จะชวยในการตัดสินใจออมมากยิ่งข้ึน 
 2. ธนาคารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาในเร่ืองของ
ผลตอบแทน ความม่ันใจวาจะไดรับเงินคืน เพื่อเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับผูท่ีจะนําเงินมาออม 
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 3. ธนาคารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการบริการดานการออมท่ีดี มีมาตรฐาน เพื่อ
กระตุนใหประชาชนเลือกใชบริการ 
 4. ธนาคารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีรูปแบบการออมท่ีหลากหลาย และ
ขอเสนอแนะ รวมไปถึงการจัดการการออมใหเหมาะสมกับรายไดตอประชาชน เพ่ือใหประชาชน
ไดเลือกอยางเหมาะสมกับสัดสวนของรายได  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพนักงานธนาคารของรัฐ และพนักงานธนาคาร
เอกชน รวมถึงธนาคารในแตละภูมิภาค เพื่อจะไดทราบรายละเอียดของขอมูลครอบคลุมท่ัวถึง โดย
สามารถนําผลท่ีไดมาประยุกต หรือปรับปรุงการสงเสริมการออมของพนักงานธนาคารและ
ประชาชนท่ัวไปใหมีความเหมาะสมตอไป 
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 . การสํารวจรายไดและรายจายในครัวเรือนต้ังแตป พ.ศ.2518-พ.ศ.2543 [ออนไลน]. 
 เขาถึงเม่ือ 23 ธันวาคม 2543.เขาถึงไดจาก  http:// www.nso.go.th. 
อุสาห แชมสุวรรณ. “ปจจัยกําหนดการออมของครัวเรือนในประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญา 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัด

สมุทรสงคราม 
----------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีการตัดสินใจออมแตกตางกัน

อยางไร 
----------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของ

พนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 
สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับการออม

ปจจุบัน 
2. โปรดใสเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (    )  หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีสอดคลองกับ

ขอมูลสวนตัวของทาน 
3. ขอมูลในแบบสอบถามท้ังหมดจะรักษาไวเปนความลับ 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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สําหรับ
ผูวิจัย 

 
1. .......  

สวนท่ี 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล       
  
         

1. เพศ                                                                                                                   
(    )  ชาย   (    )  หญิง  

2. อายุ            2.   
(    )  ไมเกิน 25 ป  (    )  26 – 35 ป  
(    )  36 – 45 ป   (    )  46 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ           3.   
(    )  โสด   (    )  สมรส   
(    )  หมาย   (    )  หยาราง   
(    )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ    

4. จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีทานอุปการะเล้ียงดู      4.   
(    )  1  คน   (    )  2  คน   
(    )  3  คน   (    )  มากกวา 3 คน  
(    )  ไมมี 

5. การศึกษา               5.   
(    )  ต่ํากวาปริญญาตรี  (    )  ปริญญาตรี 
(    )  ปริญญาโท   (    )  สูงกวาปริญญาโท 

6. อายุงาน           6.   
(    )  นอยกวา 5 ป  (    )  5 ป – 10 ป   
(    )  11 ป – 15 ป  (    )  16 ป – 20 ป  
(    )  20 ป  ข้ึนไป 

7. รายได           7.   
(    )  นอยกวา  10,000  บาท (    )  10,001 – 15,000  บาท 
(    )  15,001 – 20,000  บาท (    )  20,001 – 25,000  บาท 
(    )  25,001 – 30,000  บาท (    )  รายไดมากกวา 30,000 บาท 

8. ตําแหนงหนาท่ี                      8.   
(    )  ระดับผูจัดการ  (    )  ระดับผูชวยผูจัดการ 
(    )  พนักงานทั่วไป 
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9. คาใชจายในการครองชีพตอเดือน  (รวมบุคคลในความอุปการะของทาน)      9.   

(    )  ต่ํากวา  10 ,000  บาท (    )  10,001 – 20,000  บาท 
(    )  20,001 – 30,000  บาท (    )  30,001 – 40,000  บาท 
(    )  สูงกวา  40,000  บาท 

10. ทานมีภาระในการผอนซ้ือหรือเชาบานหรือไม       10.   
(    )  ไมมี   (    )  มี 

11. ทานมีภาระในการผอนซ้ือรถหรือไม        11.   
(    )  ไมมี   (    )  มี 

12. ทานมีภาระในการผอนชําระสินเช่ือสวนบุคคลหรือไม      12.   
(    )  ไมมี   (    )  มี 

13. ทานมีภาระคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเลาเรียนของบุตรหรือของตนเองหรือไม    13.   
(    )  ไมมี   (    )  มี 

14. คาใชจายตามขอ 9 – 13 คิดเปนจํานวนเงินเทาใดตอเดือน     14.   
(    )  ต่ํากวา  10 ,000  บาท (    )  10,001 – 20,000  บาท 
(    )  20,001 – 30,000  บาท (    )  30,001 – 40,000  บาท 
(    )  สูงกวา  40,000  บาท 

สวนท่ี 2  พฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

15. การออมของทานเปนอยางไร  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ)     15.   
(    )  ฝากเงินกับสถาบันการเงิน   
(    )  ซ้ือสลากออมสินหรือธกส. 
(    )  ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต   
(    )  ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูเอกชน 
(    )  ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางๆ 
(    )  เลนแชร 
(    )  ซ้ือสินทรัพยอ่ืน  เชน  ทองคํา, ท่ีดิน, บาน, เงินตราตางประเทศ 
(    )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ     
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16. ทานออมจํานวนเทาใดตอเดือน     16.  

(    )  ต่ํากวา  1 ,000  บาท  
(    )  1,001 – 3,000  บาท 
(    )  3,001 – 5,000  บาท  
(    )  มากกวา 5,000  บาท 
(    )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ     

17. เหตุผลในการออมของทาน  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  17.   
(    )  เพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยหรือชรา 
(    )  เพื่อการศึกษาของตนเองหรือบุตรหลาน 
(    )  เพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัว 
(    )  เพื่อดอกเบ้ียและเงินปนผล 
(    )  เพื่อซ้ือสินทรัพย  เชน  บาน  รถยนต 
(    )  เพื่อสรางความม่ันคงในภายหนา 
(    )  เพื่อการยอมรับในสังคม 
(    )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ     

18. ปจจุบันทานออมในรูปแบบใดมากท่ีสุด  (ตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 18.   
(    )  ฝากเงินกับสถาบันการเงิน   
(    )  ซ้ือสลากออมสินหรือธกส. 
(    )  ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต   
(    )  ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูเอกชน 
(    )  ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยหรือกองทุนรวมตางๆ 
(    )  เลนแชร 
(    )  ซ้ือสินทรัพยอ่ืน เชน  ทองคํา,ท่ีดิน,บาน,เงินตราตางประเทศ 
(    )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ      

19. ทานออมมานานเทาใด      19.   
(    )  นอยกวา 1 ป  (    )  1 – 5  ป 
(    )  6 – 10  ป   (    )  มากกวา 10 ป 
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สวนท่ี  3  ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีผลตอพฤติกรรมการออมของทานเพียงใด 
 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออม 

มาก
ท่ีสุด 

5 
มาก 

4 

ปาน 
กลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

ทางดานผลตอบแทน 
20.อัตราดอกเบี้ย         20……… 
21. เงินปนผล         21…….. 
22. เงินฝากคุมครองชีวิต         22…….. 
23.สิทธ์ิประโยชนทางภาษ ี         23…….. 

ทางดานความม่ันคง 
24. สามารถฝาก/ถอนไดทุกวนั          24…….. 
25.ช่ือเสียงหรือภาพลักษณของ         25…….. 
สถาบัน           
26. ระยะเวลาการออมและการ         26…….. 
ลงทุน           
27. สามารถทําการติดตอได         27……… 
สะดวก           
28.ความพอใจในการบริการ         28……. 
29.มีความมั่นใจวาจะไดเงินคืน         29……. 
อยางแนนอน           
30. จํานวนสาขามาก         30…….. 
ทางดานแรงจูงใจของการออม 

31. การออมเผ่ือฉุกเฉิน          31……. 
32. การเก็บออมเผ่ือเกษียณ         32…….. 
33. การเก็บออมเพ่ือลงทุน         33……. 
34. การเก็บออมเพ่ือซ้ือ 
อสังหาริมทรัพย         

34…….. 
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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออม 

มาก
ท่ีสุด 

5 
มาก 

4 

ปาน 
กลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 
สําหรับ
ผูวิจัย 

35. การออมเพ่ือเปาหมายใน 
อนาคต (แตงงาน/ซ้ือรถยนต/ 
ซ้ือบานใหม/ทุนการศึกษาตอ 
ฯลฯ)         

35…….. 

36. การออมเพ่ือเปนมรดก         36……. 
37. การออมเพ่ือหาผลตอบแทน 
จากการออม 
(ดอกเบ้ีย/เงนิปนผล และอ่ืน ๆ)         

37……. 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 
38. อัตราเงินเฟอ          38……. 
39. ความไมแนนอนของ
เศรษฐกิจ         39……. 
40. การขยายตัวของเศรษฐกจิ
โลก         40……. 
41. ความผันผวนจาก
วิกฤติการณ         41…….. 
ในตลาดเงินโลก           
42. ภาวะเส่ียงจากสถานการณ         42……. 
ทางการเมือง           

ดานรายได           
43. มีรายไดรวมของครัวเรือน         43…….. 
จํานวนท่ีเพยีงพอ           
44. มีรายจายท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ออม         44……. 
45. มีหนี้สินท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ออม         

45…… 
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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออม 

มาก
ท่ีสุด 

5 
มาก 

4 

ปาน 
กลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 
สําหรับ
ผูวิจัย 

45. มีหนี้สินท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ออม         

45…… 

46. มีรายไดช่ัวคราวหรือรายได
ท่ีไดจากรายไดหลักท่ีเหมาะสม         

46……. 

47.ความแนนอนของรายได 
อนาคตภายหลังการเกษียณอายุ         47…….. 
48. มีการบริโภคสินคาและ
บริการท่ีเหมาะสม         48……. 
49. ตั๋วการคา         49……. 

ดานลักษณะการออม 
50. การลงทุนในสินทรัพยท่ีมี
ตัวตนเห็นประโยชนจากการ
ใชไดอยางชัดเจน  เชน การซ้ือ
บาน เพชร  พลอย ฯ         

  
50…… 

51. การลงทุนในหุนพันธบัตร 
ตราสารการเงินอ่ืน ๆ เชน 
ตั๋วการคา พันธบัตร หุน ฯ         

51……. 

52. การออมนอกระบบ เชน 
การเลนแชร การใหกูยืมเปน 
การสวนตัว         

52……. 
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สวนท่ี  4  ปญหาท่ีทานประสบในการออมปจจุบัน (เลือกไดมากกวา  1  ขอ) 
 

53.ปญหาในการฝากเงินกับสถาบันการเงิน     53.   
(    )  ไมสะดวกในการไปใชบริการ 
(    )  ใหบริการชา 
(    )  ผลตอบแทนต่ํา 
(    )  ขาดขอมูลขาวสาร 
(    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................... 

54. ปญหาในการซ้ือกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต    54.   
(    )  ตัวแทนไมอํานวยความสะดวก 
(    )  ไมเขาใจรูปแบบกรมธรรม 
(    )  ผลตอบแทนต่ํา 
(    )  ไมสนใจในตัวบริษัท 
(    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................... 

55. ปญหาในการซ้ือหลักทรัพย  เชน  หุน  พนัธบัตร  ตราสารหน้ีตางๆ  ฯลฯ 55.   
(    )  ไมสะดวกในการใชบริการ 
(    )  สภาพคลองตํ่า 
(    )  ผลตอบแทนต่ํา 
(    )  ขาดขอมูลขาวสาร 
(    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................... 

ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 30   คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) 
 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 117.1000 89.211 .123 .841 
a2 117.1000 89.211 .123 .841 
a3 117.3000 82.900 .598 .828 
a4 117.4000 80.489 .494 .830 
b1 117.4000 85.156 .442 .833 
b2 117.4000 88.933 .201 .839 
b3 117.2000 96.400 -.587 .855 
b4 117.0000 94.222 -.377 .851 
b5 116.8000 86.844 .469 .834 
b6 117.0000 83.778 .705 .828 
b7 117.6000 89.600 .053 .844 
c1 117.4000 87.378 .400 .836 
c2 117.6000 86.933 .404 .835 
c3 117.6000 87.378 .232 .839 
c4 117.4000 84.044 .418 .833 
c5 117.4000 92.933 -.187 .852 
c6 117.4000 85.378 .422 .834 
c7 117.3000 84.456 .468 .832 
d1 118.7000 80.900 .698 .825 
d2 118.7000 86.456 .270 .838 
d3 118.8000 85.956 .283 .838 
d4 118.8000 85.956 .283 .838 
d5 118.9000 88.322 .152 .841 
e1 118.0000 80.444 .632 .826 
e2 118.0000 80.444 .632 .826 
e3 118.0000 82.889 .392 .834 
e4 118.1000 81.878 .527 .829 
e5 118.1000 82.989 .561 .829 
e6 118.1000 81.433 .558 .828 
f1 118.4000 82.489 .442 .832 
f2 118.5000 83.389 .503 .831 
f3 119.1000 79.433 .471 .832 

 
Reliability Statistics  : 
Alpha = .912 
N of Items = 32 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวศุภวรรณ  มณีพนัธุวงศ 
ท่ีอยู   บานเลขท่ี 1224/2  ตําบลแมกลอง  อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม 
   75000 
สถานท่ีทํางาน  ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสงคราม 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   สาขาการคาระหวางประเทศ  คณะเศรษฐศาสตร 
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 พ.ศ. 2550 ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2551 เจาหนาท่ีฝายการตลาด ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)  

สาขาสมุทรสงคราม 
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