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รองศาสตราจารย์ประจำ�สาขาเศรษศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมและรูปแบบการออมและปัจจัยทีเ่ ป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมการออม
ของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ พนักงานสถาบันการเงินและ
กลุม่ ข้าราชการ เลือกทีจ่ ะออมเงินมากกว่าลงทุนทางการเงินซึง่ การออมเงินจะออมในรูปแบบฝากออมทรัพย์ และฝาก
แบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนกลุม่ พนักงานสถาบันการเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกว่ากลุม่ ข้าราชการ ส่วน
ปัจจัยที่เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมการการออมและรูปแบบการออมของสองกลุ่ม พบว่า ทั้งสองกลุ่มจะมีพฤติกรรม
การเลือกออมเงินไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการเลือกลงทุนทางการเงินจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่ที่
เป็นตัวกำ�หนดการออมและการลงทุน ทัง้ สองกลุม่ ให้ความสำ�คัญในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ ให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ กับ
ปัจจัยความมัน่ คงของสถาบันการเงิน และกลุม่ ข้าราชการจะให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ เพิม่ เข้ามากับปัจจัยผลตอบแทน
จากการลงทุน

Abstract
A study Behavior and form of savings of employees of financial institutions and government officers
in Udon tani province were to compare behavior and form of savings and factors of saving determine behavior
and saving patterns of employees of financial officers and government officers in Udon tani province. The study
found that employees of financial officers and government officers choose to save rather than a financial investment which will save money in savings and to leave a credit union. The employees of financial officers have a
financial investment rather than the government officers. The factors that determine the behavior of savings and
the savings of the two groups showed that both groups have a habit of saving money were no different. But in
terms of a financial investment that will behave differently. And the factors that determine savings and invest-
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ment both groups focus on a similar level. The most important factors for the stability of financial officers and the
government were the most important addition to the return on investment.
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมและรูปแบบการออม พนักงานสถาบันการเงิน ข้าราชการ
Keywords : Behavior and form of savings employees of financial institutions government officers

1. บทนำ�      
การออมเป็ น ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การ
ลงทุนและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
การออมในประเทศประกอบด้ ว ย เงิ น ออมภาคครั ว
เรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ถ้าเงิน
ออมภายในประเทศมีปริมาณมาก เพียงพอ ก็จะเป็น
แหล่งเงินทุนที่สำ�คัญในการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากเงินออมในประเทศมีความสำ�คัญ
มากต่อกระบวนการสะสมทุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนา

และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หากปริมาณเงินออม
มีจำ�นวนมากพอ ก็สามารถนำ�เงินไปลงในกิจการต่างๆ
ของประเทศได้การที่ประเทศไทยมีความต้องการพัฒนา
ประเทศก็ต้องมีการลงทุนที่เพียงพอเพื่อที่จะได้บริหาร
ประเทศในระยะยาวที่มีความมั่นคง และมีเงินลงทุนที่
สูงก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งขึ้นอีกทั้ง
เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน เกิดความคล่องตัวใน
ระบบเศรษฐกิจและยังช่วยลดการกู้ยืมจากต่างประเทศ
อีกทางหนึ่งด้วย เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการออม
และการลงทุนพบรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 การออมเบื้องต้นในประเทศ					
พ.ศ.

2551
2,905.56
1,442.46
1,104.27
614.39
489.88
338.18
151.95
186.23
1,463.10

หน่วย : พันล้านบาท
2552
2553
2,754.94 3,256.79
1,283.28 1,689.71
1,133.42 1,378.30
669.61
844.59
463.81
533.71
149.86
311.41
-33.87
126.61
183.73
184.80
1,471.67 1,567.08

2549
การออมเบื้องต้น
2,479.38
การออมสุทธิ
1,253.08
การออมสุทธิภาคเอกชน
750.76
- ภาคครัวเรือน
415.90
- ภาคธุรกิจ
334.86
การออมสุทธิภาครัฐ
502.32
- ภาครัฐบาล
338.96
- ภาครัฐวิสากิจ
163.36
ค่าเสื่อมราคา
1,226.30
ที่มา: สำ�นักนโยบายการออมและการลงทุน (2554)

2550
2,842.11
1,552.44
1,107.38
653.04
454.34
445.06
260.05
185.00
1,289.67

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าการออมของประเทศ
มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2549-2553 มีค่าเท่ากับ
2,479.38 2,842.11 2,905.56 2,754.94 3,256.79 พัน
ล้านบาทตามลำ�ดับและจะเห็นว่าสัดส่วนการออมของ
ภาคเอกชนจะมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ เช่นเดียวกัน ส่วน

การออมของภาครัฐกลับมีสดั ส่วนการออมทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ
เมื่อพิจารณาที่การออมของภาคครัวเรือนจะเห็นว่ามี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นกัน จากปี 2549 ถึงปี 2553 มีค่า
415.90 653.04 614.39 669.61 844.59 พันล้านบาท
ตามลำ�ดับ
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ตารางที่  2 การลงทุนในประเทศ
พ.ศ
2549
การลงทุนในประเทศ
2,269.15
- ภาคเอกชน
1,679.70
- ภาครัฐ
575.59
- การเปลี่ยนแปลงสต๊อกสินค้า
13.86
ที่มา: สำ�นักนโยบายการออมและการลงทุน (2554)

2550
2,314.09
1,684.45
626.03
3.61

2551
2,739.92
1,928.20
639.06
172.66

หน่วย : พันล้านบาท
2552
2553
1,976.15 2,695.04
1,587.82 1,892.58
649.65
659.28
-261.32
143.19

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าการลงทุนของประเทศ และจะเพิ่มขึ้นอีก ในปี 2553 เท่ากับ 2,695.04 พันล้าน
มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2549 -2551 มี บาท การลงทุนในประเทศส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุน
ค่าเท่ากับ 2,269.15  2,314.09 2,739.92   พันล้านบาท แต่ จากภาคเอกชน มากกว่าภาครัฐ ตามตารางที่ 2
จะลดลงในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 1,976.15 พันล้านบาท
ตารางที่   3 ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศไทย
ปี  พ.ศ./ไตรมาส
2549
การออมของประเทศไทย
2,479.38
การลงทุนในประเทศไทย
2,269.15
ช่องว่างการออม-การลงทุน
210.23
ที่มา: สำ�นักนโยบายการออมและการลงทุน (2554)
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าช่องว่างการออม การ
ลงทุน มีความผันผวนซึ่งในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 210.23
พันล้านบาท ปี 2550 เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 528.02 พันล้าน
บาท และจะลดลง ในปี 2551 มีค่าเท่ากับ165.64 พัน
ล้านบาทเป็นเพราะมีการลงทุนที่เพิ่มขี้นอย่างมาก และ
จะเพิ่มขึ้นอีก ในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 778.79 พันล้าน

2550
2,842.11
2,314.09
528.02

2551
2,905.56
2,739.92
165.64

บาท และจะลดลงอีกครั้งหนึ่งในปี 2553 ลดลงเหลือ
561.75 พันล้านบาท ซึง่ จะเห็นได้วา่ ช่องว่างการออมและ
การลงทุน มีค่าที่ลดลง เป็นเพราะมีการลงทุนที่เพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันรัฐบาลพยายามกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น

ตารางที่  4 รายได้ -ค่าใช้จ่ายและสัดส่วนการออมต่อครัวเรือนในประเทศ
ปีพ.ศ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย/เดือน
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย/เดือน
การออมครัวเรือนเฉลี่ย/เดือน
สัดส่วนการออมครัวเรือนต่อรายได้(%)
ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (2554)

หน่วย : พันล้านบาท
2552
2553
2,754.94 3,256.79
1,976.15 2,695.04
778.79
561.75

2549
17,787
14,311
3,476
19.54

2550
18,660
14,50
4,160
22.29

2551
19,782
15,353
4,429
22.39

หน่วย : บาท
2552
2553
20,903 22,472
16,205 16,819
4,698
5,653
22.48
25.16
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จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าสัดส่วนการออมต่อ
รายได้ของครัวเรือนมีอัตราที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องจาก
ปี 2549 ถึงปี 2553 19.54 22.29 22.39 22.48 25.16
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ามลำ � ดั บ จะเห็ น ได้ ว่ า ในอั ต ราการออม
ครัวเรือนต่อรายได้มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าอัตราเพิ่ม
ขึ้นของค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย/เดือน
จากสถิติในข้างต้น จะพบว่า ความสำ�คัญของ
การออมและการลงทุนที่จะช่วยการพัฒนาประเทศไทย
ให้ยงั่ ยืนนัน้ การออมของภาคครัวเรือนนัน้ เป็นรากฐานที่
สำ�คัญของประเทศ อาจจะไม่เพียงพอเพราะมีการลงทุนที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อใช้ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต
และจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆงานวิจัยที่ผ่านมา
อาทิเช่น ลักษณะแนวโน้มและปัจจัยที่กำ�หนดการออม
ของภาคครัวเรือนกับสถาบันการเงินไทย กชวรรณ ทาเวียง
(2548) ทำ�การศึกษาการออมของข้าราชการตำ�รวจชั้น
ประทวน ในอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร้อยตำ�รวจ
เอกทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า (2552) เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออมในภาคครัว
เรือน โดยสนใจในกลุ่มอาชีพของพนักงานสถาบันการ
เงินและข้าราชการ ที่เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่แน่นอน เป็น
ตัวแทนในการศึกษา ในส่วนของภาครัฐบาลแม้จะได้มี
การส่งเสริมการกระตุ้นการออมในทุกภาคส่วนในส่วน
ของข้าราชการก็มหี ลายกองทุน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ(กบข.) สหกรณ์
การออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่อ้างอิงมาทั้งหมดนั้น
ล้วนแล้วมีความสำ�คัญเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยนำ�เนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ในครั้งนี้ มาเป็นข้อมูลในการทำ�การศึกษา งานส่วนใหญ่
เป็นงานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออม รูปแบบการออม
ปัจจัยในการออม เป็นต้น ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบ
การออมระหว่างพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ
ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่จะมีผลสนับสนุนในส่วนของ
พฤติกรรมการออม และรูปแบบการออมให้ได้ผลอย่าง
ดี ต่อไป
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ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้การศึกษาเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการออมของสองกลุ่มคือกลุ่มพนักงาน
สถาบันการเงิน เช่นพนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท
หลักทรัพย์ เปรียบเทียบกับกลุ่มข้าราชการ ที่มีรายได้ที่
แน่นอนแต่ยังมีการออมที่น้อยอยู่ ซึ่งความแตกต่างอยู่
ที่กลุ่มผู้ที่อยู่ในวงการทางด้านการเงิน คือพนักงาน
สถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับการออม และการลงทุน ทีด่ กี ว่ากลุม่ ข้าราชการ ในเขต
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือ ได้ว่าเป็นจังหวัด
ใหญ่ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมและการท่ อ งเที่ ย ว
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นประตูการค้ากับ
ประเทศลาวทำ�ให้เป็นเศรษฐกิจที่สำ�คัญและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงินออม ก็มีส่วนใน
การนำ�ไปลงทุนในการพัฒนา โดยศึกษาถึงรูปแบบและ
พฤติกรรมการออมของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่าง
กันมากเพียงใด โดยคาดหมายว่าผลที่ได้จากการศึกษา
จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลการวางแผนการ
ออมสำ�หรับผู้ที่ยังไม่ได้ ให้ความสำ�คัญและเพื่อให้หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องของภาครัฐมีการส่งเสริมการออมและการ
ลงทุนต่อไป
จากสาเหตุ แ ละความสำ � คั ญ ข้ า ต้ น บทความ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการคือ ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของ
พนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ และศึกษาเปรียบ
เที ย บปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กำ � หนดพฤติ ก รรมการออมและ
รูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่ม
ข้าราชการ โดยมีข้อสมมติฐานว่ากลุ่มผู้ที่อยู่ในวงการ
ทางด้านการเงิน คือพนักงานสถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่
มีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการออม และการลงทุน
ที่ดีกว่ากลุ่มข้าราชการและทั้งสองกลุ่มจะมีรูปแบบและ
พฤติกรรมการออมที่แตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงานกลุ่ม
สถาบันการเงินและข้าราชการมีความแตกต่างกัน อีก
ทัง้ ยังคาดหมายว่าผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ในการเผยแพร่ข้อมูลการวางแผนการออมสำ�หรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้ ให้ความสำ�คัญและเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของภาครัฐมีการส่งเสริมการออมและการลงทุนต่อไป
ในระดับประเทศ
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2.  วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการออมและ
รูปแบบการออมระหว่างพนักงานสถาบันการเงินและ
ข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง แนวทางดำ�เนินทางการวิจัยมี
ดังนี้
2.1 การกำ � หนด ประชากรและวิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง
นี้ คือ พนักงานสถาบันการเงินในจังหวัดอุดรธานีซึ่ง
เป็นพนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทหลักทรัพยและ
ข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีที่มีอายุตั้งแต่ 23-60 ปี
กลุ่มตัวอย่าง กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็น
กรณี ท ราบจำ � นวนประชากรที่ แ น่ น อน โดยใช้ สู ต ร
ของ Yamane เพื่อสุ่มประชากรอย่างง่าย โดยกำ�หนด
ความคลาดเคลื่อน 0.05
n=

0.05

N
1+Ne2

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสำ�คัญ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงาน
สถาบันการเงิน 10,407 คน และจำ�นวนข้าราชการ
จำ�นวน 21,867 คน ในจังหวัดอุดธานี รวม 32,274 คน
(ที่มา : สำ�นักงานสถิตแห่งชาติ, 2554)
n=

32,274

1+32,274(0.05)

		
		 = 399.97
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง ซึง่ แบ่งเป็นกลุม่ ข้าราชการ จำ�นวน
200 ตัวอย่าง กลุ่มพนักงานสถาบันการเงิน จำ�นวน 200
ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย    เครื่ อ งมื อ ที่
ใช้ในการวิจัย ในที่นี้คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในงานวิ จั ย นี้ โดยแบบสอบถาม
จะมีการแบ่งหัวข้อใหญ่ๆ ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในด้านการออมเงินและการลงทุนทางการ
เงินเกี่ยวกับปริมาณ รูปแบบ และวัตถุประสงค์การออม
ในการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน ส่วนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ในด้านระดับ
การออม รูปแบบการออมและวัตถุประสงค์การออม
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุม่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนดไว้ในการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การแบบสอบถาม และกระจายพื้นที่ในการแจก
แบบสอบถามในจังหวัดอุดรธานีตามที่ได้กำ�หนดโดย
เก็บแบบสอบถามจำ�นวน 400 ชุด แบ่งเป็นพนักงาน
สถาบันการเงิน 200 ชุด ข้าราชการจำ�นวน 200 ชุด
เป็นกลุ่มตัวอย่างและนำ�มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลผล โดยใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ คือโปรแกรม SPSS โดยการ
ทดสอบหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดยการทดสอบ Z-test เพื่อหาค่าของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามที่มีผลสถิติการกำ�หนดพฤติกรรมการออมที่
ทำ�ให้มีระดับการออมแตกต่างกัน

3. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการ
ออมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงิน
และข้าราชการ พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุ 26-30 ปี สถานภาพสมรส มี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำ�นวนสมาชิกใน
ครอบครัว ทั้งหมด 4 คน ซึ่งไม่มีจำ�นวนผู้อยู่ในอุปการะ
รายได้ ต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่ อยู่ ที่ 10,001-20,000 บาท
ซึ่งประเภทของรายได้มาจาก เงินเดือน ส่วนค่าใช้จ่าย
ประมาณ 10,001-20,000 บาท ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่เป็นเรือ่ ง
ของอาหาร ส่วนบ้านพักอาศัยในปัจจุบันเป็นของตัวเอง
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ส่วนกลุม่ พนักงานสถาบันการเงินกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการ
ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำ�นวนสมาชิกทั้งหมด 5
คน ซึง่ ไม่มผี อู้ ยูใ่ นอุปการะ รายได้ตอ่ เดือน 20,001-30,000
บาท ประเภทของรายได้จากเงินเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ประเภทค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เรื่อง
อาหาร ที่พักอาศัยเป็นของบิดามารดา
จากการพิจารณาในตารางที่ 5-8 ทั้งสองกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่ม
พนั ก งานสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง จะมี ร ายได้ ม ากกว่ า กลุ่ ม
ข้าราชการส่งผลให้กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีค่า
ใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย และจะเห็นว่าสองกลุ่มตัวอย่าง
จะส่วนใหญ่เป็นผู้มีเงินออมและมีการลงทุนทางการเงิน
ซึ่งในส่วนการเลือกการออมเงินและการลงทุนทางการ
เงินจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มข้าราชการและพนักงาน
สถาบั น การเงิ น จะเลื อ กที่ จ ะออมเงิ น มากกว่ า ลงทุ น

ทางการเงินซึ่งการออมเงินจะออมในรูแบบการออม
แบบฝากออมทรัพย์ และรองลงมาจะฝากแบสหกรณ์
ออมทรัพย์ ตามหน่วยงานทีส่ งั กัดอยู่ ส่วนกลุม่ พนักงาน
สถาบันการเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกว่ากลุ่ม
ข้าราชการ ซึ่งกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีการ
ลงทุนทางการเงิน ในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมากที่สุด
รองลงมาจะลงทุนใน ซื้อประกันชีวิต และ ซื้อหุ้น ส่วน
การลงทุนของกลุม่ ข้าราชการจะลงทุนในรูปแบบกองทุน
บำ�เหน็จ และรองลงมาจะลงทุนในการซื้อประกันชีวิต
และซื้อทองคำ� ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ กชวรรณ
ทาเวียง (2548) สรุปได้วา่ การออมเงินในธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสิน บริษทั ประกันชีวติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีแนวโน้ม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และงานวิจยั ของ อุสาห์ แช่มสุวรรณ (2544) ซึง่
สรุปได้วา่ โดยรายได้เฉลีย่ ต่อคนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับการออมของครัวเรือน

ตารางที่  5 แสดงความแตกต่างด้านอาชีพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนทางการเงิน
Item
1. การออมเงิน
2. การลงทุนทางการเงิน
3. เหตุผลที่ไม่มีการออมเงิน
- รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
- มีหนี้สิน
- มีภาระเลี้ยงดู
- ผลตอบแทนน้อย
- อื่นๆ
4. เหตุผลที่ไม่มีการลงทุน
- รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
- มีหนี้สิน
- มีภาระเลี้ยงดู
- ผลตอบแทนน้อย
- อื่น ๆ

Sum of Squares
df
Mean Square
Between Group (Within Group)
0.123 (23.315)
1 (398)
0.123 (0.059)
0.490 (33.900)
1 (398)
0.490 (0.085)
0.063 (12.515)
1 (398)
0.063 (0.031)

F

Sig.

2.091
5.753
1.988

0.149
0.017
0.159

0.003 (18.095)
0.023 (10.675)
0.023 (2.955)
0.003 (0.995)
0.040 (15.320)

1 (398)
1 (398)
1 (398)
1 (398)
1 (398)

0.003 (0.045)
0.023 (0.027)
0.023 (0.007)
0.003 (0.003)
0.040 (0.038)

0.055
0.839
3.030
1.000
1.039

0.815
0.360
0.082
0.318
0.309

0.003 (21.675)
0.023 (6.855)
0.003 (6.875)
0.040 (3.920)

1 (398)
1 (398)
1 (398)
1 (398)

0.003 (0.054)
0.023 (0.017)
0.003 (0.017)
0.040 (0.010)

0.046
1.306
0.145
4.061

0.830
0.254
0.704
0.045
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Item

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Between Group (Within Group)
การจัดสรรเงินออม
0.360 (263.390)
1 (398)
0.360 (0.662) 0.544 0.461
การจัดสรรเงินลงทุน
0.360 (263.390)
1 (398)
0.360 (0.662) 0.544 0.461
จำ�นวนเงินออม
1.000 (204.240)
1 (398)
1.000 (0.513) 1.949 0.164
จำ�นวนเงินลงทุน
11.903 (186.095)
1 (398)
11.903(0.468) 25.456 0.000
ระยะเวลาในการออม
6.250 (253.750)
1 (398)
6.250 (0.638) 9.803 0.002
ระยะเวลาในการลงทุน
70.560 (379.280)
1 (398)
70.560 (0.953) 74.043 0.000
แนวโน้มในการออมในอนาคต 11.223 (113.955)
1 (398)
11.223 (0.286) 39.196 0.000
แนวโน้มในการลงทุนในอนาคต 0.010 (154.550)
1 (398)
0.010 (0.388) 0.026 0.000
วัตถุประสงค์ในการออม
0.723 (48.155)
1 (398)
0.723 (0.121) 5.971 0.015
- เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน
- เก็บไว้ในยามชรา
3.423 (91.515)
1 (398)
3.423 (0.230) 14.884 0.000
- เพือ่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.722 (99.075)
1 (398)
0.722 (0.249) 2.902 0.089
ในอนาคต
- เพือ่ ใช้จา่ ยสำ�หรับการศึกษา 0.040 (93.200)
1 (398)
0.040 (0.234) 0.171 0.680
- อื่นๆ
0.040 (27.710)
1 (398)
0.040 (0.070) 0.575 0.449
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
0.303 (78.075)
1 (398)
0.303 (0.196) 1.542 0.215
- เพื่อ ลงทุ นทางการเงินใน
อนาคต
- เพื่ อ ผลตอบแทนที่ สู ง ใน 3.240 (90.510)
1 (398)
3.240 (0.227) 14.247 0.000
ระยะยาว
- เพื่อเก็งกำ�ไรในระยะสั้น
0.723 (98.975)
1 (398)
0.723 (0.249) 2.905 0.089
- เพือ่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.360 (87.390)
1 (398)
0.360 (0.220) 1.640 0.201
ในอนาคต
- อื่นๆ
1.440 (42.310)
1 (398)
1.440 (0.106) 13.546 0.000

KKU Res. J.(be) 2011; 10(2)

243

ตารางที่  6 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการออมที่มีอยู่และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบความคิดเห็น
รูปแบบการออม

ฝากออมทรัพย์
ฝากประจำ�
สหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นๆ

ข้าราชการ
จำ�นวน ร้อยละ
176
88
42
21
133
66.5
13
6.5

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รูปแบบการออมอยูใ่ นรูปแบบการฝากออมทรัพย์ มากทีส่ ดุ
จำ�นวน 335 คิดเป็นร้อยละ 83.75 ของทั้งหมด รองลงมา
เป็นรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ จำ�นวน 251 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.75 ของทั้งหมด และฝากประจำ� จำ�นวน 109
คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของทัง้ หมด และฝากแบบอืน่ ๆ
จำ�นวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของทั้งหมด ตาม
ลำ�ดับ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ 200 ตัวอย่าง
พบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม แบบฝากออมทรัพย์
มากที่สุด จำ�นวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาเป็นการฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์
จำ�นวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
และฝากประจำ� จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ21 ของกลุม่
ตัวอย่าง ตามลำ�ดับ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบันการเงิน
200 ตัวอย่าง พบว่า มีการออมรูปแบบฝากออมทรัพย์ เช่น
กัน จำ�นวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ของกลุม่ ตัวอย่าง
รองลงมาเป็นการฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ จำ�นวน

พนักงานสถาบัน
การเงิน
จำ�นวน ร้อยละ
159
79.5
67
33.5
118
59
10
5

กลุ่มตัวอย่างรวม
จำ�นวน ร้อยละ
335
83.75
109
27.25
251
62.75
23
5.75

118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ของกลุ่มตัวอย่าง และฝากใน
รูปแบบฝากประจำ� จำ�นวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5
ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลำ�ดับ
ในด้านการออมเงินของสองกลุม่ ตัวอย่างพบว่า
การเลือกการออมเงินของสองกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่าง
กันส่วนใหญ่เป็นผู้มีเงินออม และในทางด้านการเลือก
ไม่ออมเงิน ด้านจัดสรรเงินออม ด้านจำ�นวนเงินออม ก็
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านระยะเวลาในการออม แนวโน้ม
ในการออม วัตถุประสงค์ในการออม มีความแตกต่างกัน
ของสองกลุ่มตัวอย่าง
ในด้ า นการลงทุ น ทางการเงิ น ของสองกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า การเลือกการลงทุนของสองกลุม่ ตัวอย่าง
มีการเลือกการลงทุนที่แตกต่างกัน และทางด้านการไม่
เลือกลงลงทุนด้าน จำ�นวนเงินลงทุน ระยะเวลาในการ
ลงทุน แนวโน้มในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน
มีความแตกต่างกัน ส่วน ด้านการจัดสรรเงินลงทุน ไม่มี
ความแตกต่างกันของสองกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่  7 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานสถาบัน
การเงิน
รูปแบบความคิดเห็น
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
รูปแบบการลงทุน ซื้อทองคำ�
72
36
42
21
ซื้ออสังหาริมทรัพย์
35
17.5
20
10
ซื้อประกันชีวิต
124
62
98
49
ซื้อหุ้น
35
17.5
68
34
กบข.
177
88.5
0
0
กองทุนรวม
42
21
63
31.5
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
2
0.01
115
57.5
อื่นๆ
1
0.5
15
7.5
ข้าราชการ

จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรูปแบบในการลงทุนการซื้อประกันชีวิตจำ�นวน 222
คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ของทั้งหมดรองลงมาลงทุนใน
รูปแบบ กบข. จำ�นวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ของ
ทั้งหมด และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จำ�นวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 29 ของทั้งหมดและซื้อทองคำ� จำ�นวน
114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของทั้งหมด และกองทุน
รวม 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ของทั้งหมด และซื้อ
หุ้น 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของทั้งหมด ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75ของทัง้ หมด
และการลงทุนทางการเงินในรูปแบบอืน่ ๆ จำ�นวน 15 คน

กลุ่มตัวอย่างรวม
จำ�นวน ร้อยละ
114
28.5
55
13.75
222
55.5
103
25.75
177
44.25
105
26.25
116
29
15
3.75

คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของทั้งหมด ตามลำ�ดับ ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มข้าราชการจำ�นวน 200 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการลงทุน กบข. 177 คน คิดเป็นร้อยละ88.5 ของ
กลุม่ ตัวอย่าง รองลงมา ซือ้ ประกันชีวติ 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ62 คน คิดเป็นร้อยละ62 ของกลุ่มตัวอย่างตาม
ลำ�ดับ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบันการเงิน พบว่า มีการ
ออมอยู่ในรูปแบบของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมากที่สุด
จำ�นวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาลงทุนในรูปแบบซือ้ ประกันชีวติ จำ�นวน 98 คน
คิดเป็นร้อยละ 49 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลำ�ดับ

ตารางที่  8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมและการลงทุนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบความคิดเห็น
รูปแบบ

พนักงานสถาบัน
กลุ่มตัวอย่างรวม
การเงิน
ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
72
140
70
284
71

ข้าราชการ

จำ�นวน
การออมมากกว่าลงทุนทางการ 144
เงิน
การลงทุนทางการเงินมากกว่า
56
การออม

28

60

30

116

29
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จากการศึกษาจะเห็นว่าการข้าราชการจะเลือก
ออมเงิ น มากกว่ า ลงทุ น ทางการเงิ น ส่ ว นพนั ก งาน
สถาบันการเงินจะลงทุนมากกว่าออมเงิน ตามตารางที่ 8
3.2 สรุ ป ผลการวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กำ � หนด
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของพนักงาน
สถาบันการเงินและกลุม่ ข้าราชการและเปรียบเทียบความ
แตกต่าง  
จากการพิจารณาในตารางที่ 9 การให้ความ
สำ�คัญกับปัจจัยทีมผี ลต่อการเลือกการออมและการลงทุน
ทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างรวมจะให้ความ
สำ�คัญของปัจจัยความมั่นคงของสถาบันการเงินมาก
ที่สุด และให้ความสำ�คัญมากกับปัจจัย ภาวะการเมือง
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก รายได้หกั ค่าใช้จา่ ย
เงินปันผล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน คุณภาพการให้บริการของพนักงาน ความรู้ความ
เข้าใจในการออมเงินและลงทุน ภาระภาษี อัตราเงินเฟ้อ

อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง ตามลำ�ดับและจะให้ความ
สำ�คัญปานกลางกับปัจจัย โปรโมชัน่ /ของแถม และลงทุน
ตามเพื่อนหรือญาติ ถ้าแยกกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มแล้ว
จะให้ความสำ�คัญกับปัจจัยที่คล้ายกัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะ
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยความมั่นคงของสถาบันการเงิน
มากที่สุดแต่จะแตกต่างตรงที่กลุ่มข้าราชการจะให้ความ
สำ�คัญมากทีส่ ดุ กับปัจจัยผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ในระดับปานกลางกับปัจจัย ภาระภาษี เพิ่มเข้ามาด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับงาน ของอัจฉรา สงสมพันธ์ (2544)
ซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจัยที่กำ�หนดการออมภายในประเทศที่
ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ภายในประเทศ มูลค่าการส่งออก
หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของภาคเอกชน รายได้ต่อหัวที่แท้จริง และ
อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550) สรุปได้ว่า พฤติกรรมการ
ออมของครัวเรือนไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ

ตารางที่   9 ค่าเฉลี่ยการให้ระดับความสำ�คัญกับปัจจัยในการเลือกการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน
ปัจจัยที่กำ�หนดการออมเงินและการลงทุนทางการ
เงิน

ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ข้าราชการ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มพนักงาน
สถาบันการเงิน

ความมั่นคงทางสถาบันการเงิน

4.390

4.390

4.390

ภาวะทางการเมือง

3.855

3.675

3.765

ภาวะเศรษฐกิจ

3.830

3.805

3.818

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

3.830

4.080

3.955

รายได้หักค่าใช้จ่าย

3.765

3.760

3.763

เงินปันผล

3.740

4.150

3.945

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3.720

3.635

3.678

ผลตอบแทนจากการลงทุน

3.630

4.225

3.928

คุณภาพการให้บริการของพนักงาน

3.625

3.740

3.683

ความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน

3.585

3.835

3.710

ภาระภาษี

3.565

3.390

3.478

อัตราเงินเฟ้อ

3.535

3.490

3.513

อัตราแลกเปลี่ยน

3.525

3.605

3.565

ความเสี่ยง

3.510

3.620

3.565

โปรโมชั่น/ของแถม

3.010

3.285

3.148

ลงทุนตามเพื่อนหรือญาติ

2.965

2.690

2.828
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป  
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของ
พนั ก งานสถาบั น การเงิ น และข้ า ราชการ พบว่ า กลุ่ ม
พนั ก งานสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง จะมี ร ายได้ ม ากกว่ า กลุ่ ม
ข้าราชการส่งผลให้กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีค่า
ใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย และจะเห็นว่าสองกลุ่มตัวอย่าง
จะส่วนใหญ่เป็นผู้มีเงินออมและมีการลงทุนทางการเงิน
ซึ่งในส่วนการเลือกการออมเงินและการลงทุนทางการ
เงินจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มข้าราชการและพนักงาน
สถาบั น การเงิ น จะเลื อ กที่ จ ะออมเงิ น มากกว่ า ลงทุ น
ทางการเงินซึ่งการออมเงินจะออมในรูแบบการออม
แบบฝากออมทรัพย์ และรองลงมาจะฝากแบสหกรณ์
ออมทรัพย์ ตามหน่วยงานทีส่ งั กัดอยู่ ส่วนกลุม่ พนักงาน
สถาบันการเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกว่ากลุ่ม
ข้าราชการ ซึ่งกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีการ
ลงทุนทางการเงิน ในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมากที่สุด
รองลงมาจะลงทุนใน ซื้อประกันชีวิต และ ซื้อหุ้น ส่วน
การลงทุนของกลุม่ ข้าราชการจะลงทุนในรูปแบบกองทุน
บำ�เหน็จ และรองลงมาจะลงทุนในการซื้อประกันชีวิต
และซื้อทองคำ� กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่ม
ข้าราชการ เลือกที่จะออมเงินมากกว่าลงทุนทางการเงิน
ซึ่งการออมเงินจะออมในรูปแบบฝากออมทรัพย์ และ
ฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบัน
การเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกว่ากลุม่ ข้าราชการ
ส่วนปัจจัยที่เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมการการออมและ
รูปแบบการออมของสองกลุ่ม พบว่า ทั้งสองกลุ่มจะมี
พฤติกรรมการเลือกออมเงินไม่แตกต่างกัน แต่ในด้าน
การเลือกลงทุนทางการเงินจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
และปัจจัยที่ที่เป็นตัวกำ�หนดการออมและการลงทุน ทั้ง
สองกลุม่ ให้ความสำ�คัญในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ ให้ความ
สำ�คัญมากทีส่ ดุ กับปัจจัยความมัน่ คงของสถาบันการเงิน
และกลุม่ ข้าราชการจะให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ เพิม่ เข้ามา
กับปัจจัยผลตอบแทนจากการลงทุน

4.2 ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาครั้งต่อไป
- ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการออมเงิ น และ
การลงทุนของอาชีพอืน่ ๆทีแ่ ตกต่างนอกเหนือจากอาชีพ
พนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ เพื่อที่จะได้เห็น
ความหลากหลายมากขึ้น
- ควรที่จะศึกษาปัญหาในการออมเงินและ
ลงทุนทางการเงินในประเภทต่างๆด้วย เพื่อที่จะได้เห็น
ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
- ควรทีจ่ ะมีวธิ กี ารคำ�นวณเปรียบเทียบความ
งอกเงยรูปแบบการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจการออมเงินการ
ลงทุนทางการเงินทีเ่ ป็นประโยชน์สงู ขึน้ มากกว่าการออม
ไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว
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